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Drodzy Czytelnicy,
w! Wasze r"ce tra#a ksi$%ka, w! której znajdziecie wielkopolskie 
legendy. Niektóre s$ bardziej znane, niektóre mniej, a! niektóre 
stworzone na!potrzeby budowy to%samo&ci narodowej i!regional-
nej. Tak jest w!przypadku legendy o!Wysokiej, pope'nionej przez 
m'odego historyka regionalist" Karola Dziamar", który napisa' j$ 
po!raz pierwszy ju% wówczas, gdy by' uczniem szko'y podstawowej 
w!Wysokiej na!potrzeby og'oszonego w!niej konkursu. Jako znaw-

ca historycznej topogra#i miasta, doskonale ulokowa' j$ w!realnej wówczas rzeczywisto&ci. Mam 
nadziej", %e!spodoba si" Wam ta legenda, odnajdziecie w!niej znajome miejsca i!poczujecie wi"( 
z!opisan$ tam histori$ i!interpretacj$ powstania naszego herbu.

Dumni z!polskiej oraz wielkopolskiej historii i!kultury, zawsze staramy si" szuka) naszych ko-
rzeni, aby tym mocniej by) cz"&ci$ lokalnej wspólnoty i!czu) wi"( mi"dzys$siedzk$. Do!tej pory 
jednoczy'a nas pami") o!Powstaniu Wielkopolskim i!o!Pomordowanych w!Górach Wysockich. 
Nowym elementem buduj$cym nasz$ lokaln$ wspólnot" jest z!ca'$ pewno&ci$ odgrywany co-
dziennie od 2019 roku o!tej samej godzinie hejna', a!kolejnym elementem niech stanie si" za-
mieszczona w!niniejszej publikacji legenda.

Niech ksi$%ka ta przybli%y „historyczne” dzieje wielkopolskich miast, miasteczek i!wsi, przeka%e 
Wam du%o rado&ci, troch" wzrusze*, sporo emocji i!gar&) wiedzy o!naszym regionie. A!co w!tych 
legendach jest prawd$, a!co tylko wymys'em autora, przebadajcie sami.

+ycz" mile sp"dzonych chwil z!wielkopolskimi legendami.
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1

BUK

zia!o si" to dawno, dawno temu… bo#tysi$c lat to dawno, prawda?
Na#terenach, gdzie teraz rozwija si" miasto Buk, ros!a rozleg!a puszcza. Obszar na#za-

chód od Poznania porasta!y wielkie bory bukowe. Ci$gn"!y si" od Warty p!yn$cej przez Po-
zna% do#terenów, na#których dzisiaj le&y gmina Buk.

Na#dnie lasu niemal nieustannie panowa! cie%. Pozwala!o to bezpiecznie chroni' si" wie-
lu ma!ym oraz wi"kszym zwierz"tom. Ryjówki, lisy, wydry czu!y si" tu dobrze. Mieszkanie 
w#buczynie lubi!y te& sarny i#dziki. Dobiegaj$cy co chwil" sk$d( odg!os !amanych ga!"zi zapo-
wiada! krocz$cego nied)wiedzia. Jednak królem tej buczyny by! &ubr. 

W#owych g"stwinach niejedna wa&na historycznie rzecz si" zdarzy!a. To w!a(nie w#okolicach 
Gniezna Polanie zak!adali grody, które z#czasem sta!y si" pocz$tkiem naszego pa%stwa. To o#te 
ziemie toczono krwawe walki z#Niemcami. To tu, mo&na powiedzie', Polska si" zacz"!a…

To przecie& w!a(nie tu &y!, sprawowa! rz$dy, mieszka! i#polowa! Mieszko I, historyczny 
w!adca Polan i#twórca naszej pa%stwowo(ci. Znamy tego sprawnego polityka, utalentowanego 
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i#charyzmatycznego w!adc" z#podr"czników. Synom zostawi! pa%stwo co najmniej dwa razy 
wi"ksze ni& sam zasta!. A#dzi"ki przyj"ciu chrztu (wi"tego w!$czy! swoje tereny do#kr"gu kultu-
ry zachodnioeuropejskiej. 

A#wiecie jaki by! ulubiony sport dawnych w!adców? Oczywi(cie polowanie! Zr"czny dyplo-
mata takie w!a(nie rozrywki równie& bardzo lubi!.

Pewnego dnia ksi$&" postanowi! tak:
– Dzi( zapolujemy na#du&ego zwierza! Zawiadom dru&yn". Niech si" przygotuj$ – poleci! 

swojemu s!udze.
Gdy wie(' dotar!a do#uszu Jaromira, pocz$! si" zastanawia': czy ksi$&" pragnie rozrywek, 

czy mo&e jak$ dalsz$ wypraw" planuje i#zapas mi"sa mu potrzebny? „Zaiste, pewnie b"d$ to 
te& 'wiczenia bojowe. Dla pocz$tkuj$cych wojów takie !owy to (wietne przeszkolenie przed 
prawdziw$ potyczk$. Tak czy owak, niechybnie szykowa' si" trzeba” – pomy(la! Jaromir wie-
dz$c, &e#jako pierwszy wyruszy' musi.

Wiedzie' musicie, &e#!owy na#sarn", &ubra czy tura ró&ni!y si" od zwyk!ego polowania dla 
futer czy skór. Taka ob!awa to by! jakby sprawdzian. Testowano odwag", wojowniczo(' i#bez-
wzgl"dno(ci my(liwych.  

I#zacz"!a si" nagonka. Jaromir oraz Dalibór pognali przodem. Byli borowymi, to znaczy ta-
kimi !owczymi, którzy mieli za#zadanie wytropi' zwierza i#ustali' miejsce polowania. Dopiero 
na#ich znak w!adca oraz pozostali wyruszali do#lasu.

Jechali ju& kilka godzin i#nic! Nawet (ladu jelenia. 
– Ech, nie wiadomo czy co( z#tego dzisiejszego polowania b"dzie – g!o(no zastanawia! si" 

Jaromir.
– Widz" go! To &ubr! – zakrzykn$! Dalibór. – Jest pot"&ny. I#jaki majestatyczny! Zwo!am 

jeszcze kilku ludzi, poobalamy drzewa, tworz$c przesieki.
Drzewa si" wnet poprzewraca!y, !owczy próbowali zap"dzi' zwierza w#wyznaczone !owisko. 

Mieszko zbli&y! si" z#reszt$ wojów, ale &ubr okaza! si" szybszy. Pomimo kolosalnych rozmiarów 
to pot"&ne zwierz" by!o bardzo zwinne. Wymkn"!o si" z#zasadzki i#pop"dzi!o pomi"dzy drze-
wami omijaj$c dru&yn".

– Dalej, za#nim! – krzykn$! Mieszko. 
Kilkunastu ch!opa zawróci!o konie i#pogna!o za#&ubrem! Kurzaw" zostawili za#sob$ okropn$. 

Napr"&yli strza!y i#takiego rumoru nieziemskiego narobili, &e#&ubr zacz$! p!oszy' si" i#okropnie 
z!o(ci'. Sprowokowany (miertelnie niebezpiecznym przeciwnikiem uciek! dalej, przez las co 
si! w#kopytach.

– Jest mój! – zawo!a! ksi$&". 
Ju& go prawie dogoni!, ju& ostrze niemal wbi! w#grzbiet o*ary, ale &ubr za#wygran$ da' 

nie chcia!. Kr"ci! si", wyrywa!, wy! i#rzuca! si" na#boki. Strza!y go w#ko%cu dosi"g!y i… pad! 
na#ziemi". Kto? No, &ubr oczywi(cie. Jednak ksi"cia Mieszka tak te zmagania wym"czy!y, 
&e#pod#ogromnym bukiem przysiad!.

– To polowanie zupe!nie pozbawi!o mnie si!y. Pozwólcie, &e#odpoczn" tu troszeczk" – oznaj-
mi! swoim wojom i#zasn$!.

Min"!a godzina i#druga, a#ksi$&" nadal spa!.  Dru&yna zaczyna si" niepokoi', &e#co( d!ugo 
w!adca poleguje. 

– Dobromi! id) go obud) – oddelegowali najm!odszego. 
M!odzian podszed! do#Mieszka i#zawo!a!: 
– Panie nasz, zbud) si"! Zbud)! Pora nam wraca', bo#noc nas tu w#puszczy zastanie! 
Mieszko nie reaguje. Dobromir wo!a g!o(niej:
– Paaaanie, zbuuud) si"! 
Ca!y czas nic. Podszed! bli&ej, dotkn$! ramienia w!adcy – nic. W#ko%cu spróbowa! go lekko 

potrz$sn$', ale Mieszko osun$! si" tylko bardziej na#ziemi". Przestraszony zawo!a! wojów:
– Jaromir! Dalibór! Zali chod)cie tu szybko! 
Przybiegli, ile si! w#nogach, po#drodze pod(miechuj$c si" z#ch!opaka: 
– M!ody pewnie si!y nie ma obudzi' pana naszego! Ha, ha, ha! – kpili z#niego.
Gdy w#ko%cu dotarli i#zobaczyli le&$ce na#ziemi cia!o ksi"cia, (miech znikn$! z#ich twarzy. 

Sprawdzili t"tno, oddech. Prze&egnali si". Jaromir zdj$! nakrycie g!owy i#rzek!: 
– Ksi$&" nasz i#w!adca… nie &yje! Poleg! pan nasz, co polskie pa%stwo w#posadach postawi!, 

nas ochrzci! i#na#nowe drogi wprowadzi!. Najpot"&niejszy z#m"&ów i#najdzielniejszy z#wojów 
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niech spoczywa na#wieki tu pod#tym drzewem. Niech Bóg, w#któ-
rego uwierzy!, zapewni mu spokój i#ma go w#swej opiece. Requiem 
aeternam dona ei Domine, et lux perpetua luceat ei. Requiescat 
in pace. Amen. 

– Amen – zako%czyli modlitw" wojowie pierwszego w!adcy 
Polski.

I#tak, wed!ug podania, Mieszko I#zmar! pod#bukiem.  Mówi si", 
&e#w!a(nie w#tym miejscu, gdzie wznosi! si" buk, zacz$! rozwija' 
si" gród. Wpierw postawiono chat", potem drug$ i#trzeci$. Przed 
1257 rokiem ksi$&" Przemys! I uroczy(cie uzna! Buk za#miasto. 
I#cho' jeszcze w#XV wieku puszcza zajmowa!a rozlegle okoliczne 
tereny, stopniowo, powoli ust"powa!a miejsca polom uprawnym. 
Miasto Buk rozwija!o si" i#pi"knia!o. Na#przestrzeni lat podanie 
o#tym historycznym polowaniu wros!o w#histori" miejsca. Po#dzi( 
dzie% drzewo bukowe, obok klucza (w. Piotra, jest g!ównym sym-
bolem w#herbie miasta.  u wszystko by!o pierwsze. Pierwsza stolica Polski, pierwsza metropolia ko(cielna. Koro-

nowali si" tu pierwsi Piastowie. Gniezno sta!o si" stolic$ m!odego pa%stwa, o(rodkiem 
rzemie(lniczym i#handlowym, a#tak&e o(rodkiem nowej wiary.

A#jaki by! pocz$tek samego Gniezna? Wiecie zapewne. Ale, czy pami"tacie?
Gdzie( w#dalekich stronach, by' mo&e w#okolicy majestatycznego Dunaju, &y!o trzech bra-

ci. Nazywano ich Lechem, Czechem i#Rusem. Ka&dy z#nich posiada! swoje osady, zamieszka-
!e przez setki osób. Du&e stada wszelakiego byd!a na#rozleg!ych polach równie& by!y ich. 

Kochali si" bardzo, jednak nie zawsze zgoda pomi"dzy nimi panowa!a. By' mo&e dlatego, 
&e#ka&dy zgo!a inne prezentowa! usposobienie. Najstarszy – Rus rzadko zabiera! g!os, a#gdy 
ju& to robi!, musia! mie' do#powiedzenia co( wa&nego. Nie zawsze informowa! braci o#tym, 
co planuje. Dlatego mia! opini" zamkni"tego w#sobie i#skrytego. +redni – Czech w#&adnym 
z#miejsc d!ugo nie usiedzia!. Wiecznie co( wymy(la!, planowa! lub projektowa!. Wsz"dzie 
by!o go pe!no, a#do#tego g!ow" mia! prawdziwie bystr$. Najm!odszy za#to – Lech zawsze 
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do#zgody z#bra'mi d$&y!. Pogodne, szczere niebieskie oczy zdawa!y si" mówi', &e#ten cz!o-
wiek nie mo&e si" gniewa' czy z!o(ci', &e#to by!oby co( sprzecznego z#jego natur$. Dobrotli-
wy i#spokojny nie raz stawa! si" rozjemc$ w#sporach. 

Bracia m$drze zarz$dzali swymi dobrami. Dobytek rós!, ludno(ci przybywa!o i#w#miejscu, 
gdzie wcze(niej spokojnie wszyscy si" mie(cili, zaczyna!o robi' si" ciasno. 

Spotkali si" pewnego wieczoru i#pocz"li radzi':
– Moje krowy coraz mniej mleka daj$ – stwierdzi! milcz$cy zazwyczaj Rus. – Nie ma ich 

ju& gdzie przegania', bo#wsz"dy albo twoje Czechu, albo twoje Lechu. Jak d!u&ej tak b"dzie, 
g!ód nam zacznie w#oczy zagl$da'. Co( pocz$' trzeba.

– U#mnie dzi( po#skardze osadnicy byli. Plonów coraz mniej zbieraj$. Boj$ si", &e#nie wy-
starczy by przetrwa' zim" – powiedzia! Czech.

– Wyruszmy tedy wespó! i#nowe poszukajmy dla nas ziemie – zaproponowa! Lech. – Rozle-
glejsze i#&y)niejsze. Pójd)my tam, gdzie zwierza pod#dostatkiem, gdzie ziemia &yzna, a#woda 
rzekami sp!ywa z#gór a&#do#morza.

Spakowali si" i#wraz ze swymi plemionami opu(cili ojcowizn".
Byli w#podró&y ju& od wielu miesi"cy. Tereny, nad które dotarli porasta!y g"ste lasy. 

W#czasie marszu musieli przebija' si" przez zaro(la i#grz"zawiska. Drog" torowali toporami. 
Napotkane rzeki pokonywali w#bród. By!o ich tak wielu, &e#gdy( zobaczy! pierwszego, ostat-
ni gin$! ju& za#horyzontem. Przemieszczali si" w#ustalonej hierarchii. Na#samym przedzie, 
jeszcze przed pozosta!ymi, jecha!y zast"py wojów na#koniach. Nosili na#sobie skóry dzikich 
zwierz$t, które chroni!y ich przed ch!odem. Zadaniem konnicy by!o torowa' drog", a#w#razie 
niebezpiecze%stwa broni' pozosta!ych. W#tym celu ka&dy je)dziec dzier&y! przy boku !uk, 
oszczep, a#tak&e okr$g!$ tarcz", oci$gni"t$ skór$ bawo!a. Uzbrojenia dope!nia!y krótkie &e-
lazne miecze, zatkni"te w#pas. Dopiero kilkaset metrów za#nimi jecha!y wozy. Takie zwyk!e, 
drewniane, ci$gni"te przez wo!y. Siedzia!y na#nich niewiasty oraz dzieci i#starcy. Jednym 
s!owem ci, którzy nie mogli i(' o#w!asnych si!ach. Ale to nie wszystko. Pomi"dzy pasa&erami 
upchany by! ca!y dopytek. Wszystkie sprz"ty domowe, które da!o si" spakowa'. No i#&yw-
no('. Nie wiadomo co cz!owieka w#podró&y spotka. Lepiej mie' w!asne zapasy. Tak. Oni 
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o#tym wiedzieli. Za#wozami p"dzone by!y stada jucznych koni, krów i#owiec. Pochód zamyka-
!y zbrojne oddzia!y pieszych !uczników i#oszczepników.

– D!ugo jeszcze tak b"dziem w"drowa'? – zapytywali siebie nawzajem. Odpowiedzi jed-
nak nie zna! nikt.

Szli dzie% za#dniem, niemal rok ca!y. Przez puchowe zaspy (niegu i#wiosenne roztopy. 
Na#przekór wiatrom i#deszczom. A#teraz nadesz!o lato i#pal$ce s!o%ce nie okazywa!o si" wca-
le bardziej !askawe od siarczystego mrozu. Na#czele ogromnej kolumny ludu jechali wodzo-
wie: Lech, Czech i#Rus.

Rankiem kolumny przeprawi!y si" przez rzek", !$cz$c$ !a%cuch drobnych jezior. 
– Odpocznijmy nieco, konie i#wo!y s$ zm"czone. Ludzie te& – sugerowa! Rus.
– Jeszcze chwil". Zaraz znajdziemy odpowiednie miejsce – zach"ca! go do#marszu Czech.
Nagle puszcza przerzedzi!a si" bardziej, mi"dzy drzewami pocz"!y przebija' si" promienie 

s!o%ca, docieraj$c a&#do#dna lasu. Bór sko%czy! si" jak uci"ty siekier$. Oczom braci ukaza!a 
si" pi"kna, rozleg!a dolina, usiana kilkoma niezbyt du&ymi pagórkami, poprzecinanymi 
przez jeziora i#rzeki. Na#najwy&szym spo(ród wzgórz widnia! pot"&ny, stary d$b. Lechowi 
a&#oczy zaiskrzy!y si" na#widok tej uroczej krainy. 

– Widzicie te rzeki?! Te jeziora? – z#zachwytem wykrzykn$! Lech. – Jak tu pi"knie! Tu 
wody nam nie zabraknie, a#na#wzgórzach wznie(' mo&na forty*kacje! 

– Faktycznie pi"kna to okolica – przyznali starsi bracia. – Odpocznijmy chwil".
– Patrzcie. Orze!! – zakrzykn$! Lech. 
– Gdzie? – dopytywali bracia rozgl$daj$c si" po#niebie.
– Tam – wskaza! na#najbli&sze jezioro, z#którego wzbi! si" w#gór" bia!y ptak. 
W#jego szponach szamota!a si" zdobycz, chyba ryba. Ko!owa! chwil" nad samotnym d"-

bem, po#czym osiad! na#jego szczycie. Porywczy Rus ju& my(la! o#smaku ptaka pieczonego 
nad ogniem. Ju& porwa! !uk i#chcia! strzela'. Wtem Lech po!o&y! !agodnie d!o% na#jego d!oni 
i#rzek!:

– Zaczekaj, mój bracie. Nie zabijaj ptaka. W#koronie tego drzewa zapewne ma gniazdo. Wy-
daje mi si" te&, &e#czeka tam na#niego kilka piskl$t, które w!a(nie otrzyma!y obiad. Ten orze! 

jest ojcem swego rodu tak, jak my wodzami naszych plemion. Czy nie uwa&asz, &e#to sam bóg 
+wiatowid zsy!a nam znak?

– H"? – wyj"kn$! zamy(lony Rus.
Lech natomiast ci$gn$! dalej: 
– Tu wraz z#moim ludem rozbij" namioty. Wokó! tamtego d"bu wznios" gród ksi$&"cy, 

a#ten oto orze! bia!y b"dzie go strzeg!. Jego podobizna od dzi( zostanie moim herbem. 
Wojowie i#starszyzna ucieszyli si", s!ysz$c, &e#nasta! kres ich d!ugiej w"drówki. Pe!n$ pier-

si$ trzykrotnie zakrzykn"li: 
– Hurrrra! Hurrra! Hurrra!
Tylko Rus zdawa! si" by' nie w#sosie. 
– Bracie, co ci" trapi? – zapyta! go Czech. 
Tamten zmarszczy! swoje krzaczaste brwi i#po#namy(le odpowiedzia!:
– Pi"kna to jest dolina, ob*ta w#wod" i#zwierzyn". Drewna te& nie brak. Ale zobacz na#mo-

ich ludzi. Nas jest tak mnogo, jako ziaren piasku w#tych jeziorach. Ta ziemia cho' &yzna, nie 
wy&ywi wszystkich. 

Mia! racj". Zwo!ano na#wiec wojów i#starszyzn" rodów. Uradzili zgodnie, i&#Lech ze swym 
ludem zostanie w#tym miejscu. Czech i#Rus natomiast pójd$ razem w#dalsz$ drog" szuka'  
dla swych plemion innych terenów. Nazajutrz, po&egnawszy si", Czech i#Rus odjechali.

Tymczasem na#rozkaz Lecha w#okolicznej puszczy co dzie% dudni!y topory. Zaprz"gi 
zwozi!y na#wzgórze z#orlim gniazdem pot"&ne pnie d"bowe, strzeliste sosny i#twarde buki. 
Tak si" spieszyli, tak starali, &e#gród ksi$&"cy sta!, zanim jeszcze jesie% zacz"!a li(cie str$ca' 
z#drzew. 

– Od orlego gniazda nazwijmy go Gniezdnem – oznajmi! Lech. 
Inni uwa&aj$, &e#wódz, pragn$c tam zbudowa' pierwszy dom, mia! powiedzie' – „Zbudujmy 

gniazdo”! dlatego miejscowo(' a&#do#dzisiaj zwie si" Gniezno (czyli „budowanie gniazda”).
Wyros!o Lechowe Gniezno na#pi"kne miasto – miasto królów, miasto inicjatyw. Obecnie 

dumne ze swojej wielowiekowej historii i#zwi$zanych z#ni$ zabytków.  
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nacie dwie góry nieopodal Gostynia? Opowie(ci o nich najlepiej opowiadaj$ stare 
mieszkanki tego miasta. Jedna z nich – Maryjanna, ch"tnie udziela!a informacji ka&-

demu, kto mija! jej chat" na zboczu góry:
– Zobacz – zaczyna!a. – Tu bli&ej jest Góra Zamkowa, a tam dalej – +wi"ta Góra. S$ jak 

dwie siostry. Pierwsza przekl"ta, druga (wi"ta. Jedna budzi dreszcz i groz", podczas gdy 
druga nadziej" i mi!o('. A zwi$zane s$ one ze sob$ nieroz!$cznie.

– Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze mnie na (wiecie nie by!o – mówi!a dalej Maryjanna. 
–#Na Górze Zamkowej wznosi!o si" zamczysko Przedpe!ków de Wezenborgów, dumnych 
panów gosty%skich. Dóbr mieli, oooo! Pot$d! – przesun"!a obrazowo r"k$ w okolicach czo!a. 
– Wsie, miasta – wszystko nale&a!o do nich. Byli to mo&ni panowie.

– A sk$d mieli tyle pieni"dzy? – pytali zazwyczaj s!uchacze. 
– Byli kasztelanami, wojewodami, rycerzami zas!u&onymi w bojach. Takie pozycje gwa-

rantowa!y spore dochody – t!umaczy!a kobieta. 

O GÓRZE    
ZAMKOWEJ

Z
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– Kiedy( byli dobrzy – zamy(li!a si". – Fundowali klasztory, ko(cio!y i przytu!ki dla biednych. 
– A co? Potem ju& nie byli? – pytali s!uchacze.
Wtedy Maryjanna marszczy!a brwi i przybiera!a gro)ny ton g!osu: 
– Nasta! czas, kiedy robak pychy i okrucie%stwa, granicz$cy z szale%stwem, zal$g! si" 

w zamczysku na górze podmiejskiej. I sia! spustoszenie.
– Niech pani usi$dzie – proponowali przechodnie, widz$c jak wzbiera w niej gniew i robi 

si" czerwona.
– Kasztelan Jan Gosty%ski to by! pierwszy tyran! Ludno(' uciska!, mieszczan tropi!, do-

bra ko(cielne grabi!. O, heretyk jeden! – wypowiadaj$c to ca!a si" trz"s!a. – A jeszcze gorszy 
by! jego syn, te& Jan, który poj$! za &on", jak g!osi!a fama ludowa, córk" z piek!a rodem, 
Ann" Zborowsk$. 

– Wiara? Ha, ha! – (mia!a si" do rozpuku Anna. – Dla ludu jest dobra. Precz z zacofan$ 
wiar$! Zniszczcie wszystko! – rozkazywa!a. – Zniszczcie ko(cio!y, (wi$tynie *gury, obrazy! 
U mnie na zamku b"dzie nowocze(nie! 

A ta jej nowoczesno(' to by!y orgie rozpustne i blu)niercze. Zlatywa!y si" na nie stada szata-
nów z ró&nych stron (wiata. Chichoty, (wisty i wycia rozlega!y si" po ca!ych nocach. Od wtedy 
wszyscy zacz"li si" ba' Góry Zamkowej. Ka&dy j$ omija! z daleka. Ale najgorsze… najgorsze mia-
!o dopiero nadej('. Pewnej nocy ludzi pobudzi!y nieludzkie skowyty. Mieszczanie z przestrachem 
otwierali okiennice: 

– Co to za wrzaski dzikie? – mówili jeden do drugiego.
– Ha!as w mie(cie, jakby tr$by piekielne gra!y! – narzekali wybudzeni ze snu ludzie. 
To pan gosty%ski Jan z Góry Zamkowej jecha! na czele pijanej kompanii.
– Hajda! – krzycza! i wskazywa! d!oni$ kierunek, w którym ma pod$&a' korowód. – Na ko-

(ció! farny! +wi$tyni" zdoby', ograbi' i zniewa&y'! 
Ju&, ju& doje&d&ali do fary, ju& rykiem podali sobie has!o do napadu. Wtem sta! si" dziw… 

Jak nie b!ysn"!o (wiat!o z wn"trza (wi$tyni! Jak nie rozgorza!o wszystko jasno(ci$! Organy 
pe!ni$ swego brzmienia gra' pocz"!y, otwar!a si" brama ko(cio!a szeroko, a w niej stan$!… 
upiór.

– To duch! Duch w ca!unie grobowym! – krzycza!a przyjezdna zgraja. 
– Ducha si" boicie, g!upcy wy jedni? – zagrzewa! ich do walki Jan.
– To nie jest zwyk!y duch. Janie, to moc (wi"ta! – krzyczeli.
Faktycznie, zjawa w lewej r"ce dzier&y!a krucy*ks, a w prawej b!yskaj$cy miecz. 
– On nie jest sam! Uciekajcie! – nawo!ywali si" kompani rozbójniczego orszaku. – Za mar$ 

t!oczy si" gromada duchów jemu podobnych! Jest ich ca!a armia! – przekazywa!y sobie co-
raz bardziej przestraszone g!osy.

Tylko Jan zachowa! zimn$ krew. Ten zatwardzia!y heretyk nie ba! si" mocy (wi"tych. Prze-
tar! tylko oczy ze zdziwienia.

– To& to mój brat rodzony zza grobu wsta! – wyrzek! powoli.
– Owszem. To ja, Miko!aj – wyrzek!a zjawa. – Na czele wiernych stan$!em, aby dobra (wi"-

te obroni'. Zmie% swoje post"powanie bracie – namawia!. 
Im dalej orszak duchów wysuwa! si" z ko(cio!a tym wi"kszy pop!och zaczyna! panowa' 

w(ród naje)d)ców. 
– Aaaaa, w nogi! – wrzeszczeli przera&eni. 
– T"dy! – wo!a! jeden. 
– Nie, tamt"dy! – kto inny. 
Porzucali wozy, p"dzili w las, potykaj$c si" o siebie nawzajem. 
– Prawdziwe piek!o nawiedzi!o nas tej nocy – mówili rankiem mieszka%cy Gostynia. 
Ale szatan nie dawa! za wygran$ i coraz to nowe pomys!y mieszka%com Zamkowej Góry podsu-

wa!. Innej nocy powiód! ich na wie&" zamczyska i pokaza! im Gór" +wi"t$ z ko(cio!em Matki Bo&ej. 
– To nie jest zwyk!a góra – mawia! lud. – Tam wysoko, Naj(wi"tsza Panienka wiele !ask 

dla swych wiernych wyprosi!a, wielu uzdrowionych z kalectwa zosta!o, a wszyscy umocnieni 
duchowo stamt$d wracaj$. 

– Na Gór" +wi"t$! – wo!a! Jan na czele kolejnego pijackiego korowodu. 
Nie lepsza by!a jego ma!&onka: 
– Ha, ha, ha! Wpu('cie mnie tam tylko. Sama zajm" miejsce tej +wi"tej Panienki. Zoba-

czymy kto do mnie pielgrzymowa! b"dzie – naigrywa!a si" Anna.
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Podobnie jak ostatnio, ze (wistem i wyciem pocwa!owali z Góry Zam-
kowej na Gór" +wi"t$. Anna pierwsza wtargn"!a do wn"trza. Furi$ sza-
ta%sk$ gnana, zerwa!a z o!tarza *gurk" Matki Boskiej Bolesnej z Jezusem 
na !onie i rzuci!a swym pacho!kom:

– Por$ba' j$ na sztuki! – rozkaza!a. 
– A masz! A masz! Ja odetn" r"k"! A ja g!ow"! – prze(cigali si" w bezli-

tosnej pomys!owo(ci.
Ale co to? Figura ni drgnie. Drewno zdawa!oby si", &e kruche, a tu nic. 
– Pani! – wo!aj$ po Ann". – Niech pani przyjdzie. Zn"camy si" nad t$ 

g!upi$ *gur$, siódme poty wyciskamy, a ona nie chce da' si" por$ba'! 
– Roznieci' przed ko(cio!em wielkie ognisko – poleci!a. – Spali' w nim *gur"!
I oto nowy dziw uderzy! naje)d)ców. Zaledwie z ogromnego stosu 

buchn"!y pierwsze p!omienie i wzbi!y si" w powietrze pierwsze k!"by 
dymu, zacz"!o w ognisku grzmie' i hucze', jakby pioruny z otwartego 
nieba bi!y w ziemi", a p!omyki, jakby r"k$ niewidzialn$ rzucane, zacz"!y 
skaka' dooko!a, goni', i pra&y'.

– Aj! – wrzeszczeli. – Parzy! Pal" si"! To miejsce jest (wi"te!  – wyplu-
wali ze swoich ust blu)niercy.

Pouciekali. Podobno d!ugo leczyli si" z poparze%. A *gura? Cho' 
z drzewa pospolitego wyrze)biona by!a osta!a si", nietkni"ta p!omie-
niem.

– Ty kuk!o drewniana! – zawrzeszcza!a do cna w(ciek!a Anna, widz$c 
nietkni"t$ Maryj" z dzieci$tkiem, le&$c$ na stosie popio!u. 

– Ty mn$ rz$dzi' nie b"dziesz! Upokorz" ci", zniszcz" raz na zawsze! 
– i cisn"!a pos$g +wi"tej Panienki do pobliskiej studzienki. – Zasyp j$ 
obornikiem i ziemi$! – poleci!a towarzysz$cej jej s!u&ce. 

Po tym (wi"tokradztwie jeszcze dziksze na zamku gosty%skim szala!y 
orgie, jeszcze bardziej op"ta%cze rozlega!y si" chichoty i wycia. Przera-

&eni mieszka%cy Gostynia z trudem to ju& wytrzymywali. A& wreszcie jednego dnia, w samo 
po!udnie, ciemno(ci nieprzebrane nadci$gn"!y nad zamczysko. Rozdar!o si" niebo i roz-
brzmia!y gromy straszliwe. We wn"trzu góry powsta!a ogromna wyrwa. W ci$gu kilku chwil 
nagle wszystko ucich!o. Znów zaja(nia!o s!o%ce, ale… zamczyska na górze ju& nie by!o.

– To góra poch!on"!a ten przekl"ty zamek i wszystkich jego mieszka%ców – spekulowali 
mieszka%cy. – Spotka!a ich kara boska.

Niektórzy, co wspinali si" na jej szczyt, twierdz$, &e z wn"trza ska! wydobywaj$ si" j"ki 
i szlochy, a nad gór$ unosi si" dym. Tymczasem na ziemi gosty%skiej dziwy dzia' si" zacz"-
!y. Na szcz"(cie ju& nie takie straszne... 

– +wiat!o o zmierzchu? – wyszepta! pasterz, widz$c nad studzienk$ ja(niej$c$ !un". 
–#Mo&e mi si" przewidzia!o. Przyjd" sprawdzi' jutro.

I przychodzi! tak dzie% w dzie%, a (wiat!o nie znika!o. Ja(nia!o przez ca!$ noc.
– Ludzie, to (wiat!o ca!$ noc (wieci! – poszed! rozpowiada'. – Jakem podszed!, ca!e moje 

byd!o przed nim kl"cza!o. Dy' to musi by' nie z tego (wiata! 
– Chod)ta, odkopmy t" studzienk" – zach"cali si" nawzajem ludzie. 
I zacz"li kopa'. Odwalili piach, przekopali obornik. A& nagle !opata uderzy!a o co( twardego.
– Patrzcie! – wo!aj$. – Co( tu jest!
Jak ogromne by!o ich zdziwienie, gdy znale)li zniewa&on$ przez Ann$ *gur" Matki Boskiej 

Bolesnej.
– Nie do wiary! Ani troch" uszkodzona nie jest! W mokrym le&a!a, a drewno nietkni"te. 

I kolory &ywe jakby dopiero co malowane! – pocz"li si" zachwyca'.
W uroczystej procesji wniesiono *gur" cudown$ z powrotem do ko(cio!a (wi"togórskiego. 

Umieszczono j$ w o!tarzu bocznym po lewej stronie o!tarza wielkiego. A na pami$tk" tego 
zdarzenia wybudowano obok studzienki kapliczk", która stoi tam do dzi(. Taki by! pocz$tek 
cudów w dziejach +wi"tej Góry. Tak te& dwie góry, po!$czone wspóln$ histori$, zapisa!y si" 
w dziejach Gostynia. 
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Grodzisku Wielkopolskim, przy ulicy Rakoniewickiej, nieopodal by!ego zak!adu ko-
munalnego, sta! sobie kiedy( most: najpierw drewniany, potem betonowy. Dzi( wszy-

scy ju& o tym zapomnieli. Ludziska, które przechodz$c w pobli&u dowiaduj$ si" o tym, dziwuj$ 
si" co niemiara:

–  Tam by! most? – pytaj$ z niedowierzaniem. 
Stoi tam sobie równie& !aweczka, po której z daleka wida', &e czasy najwi"kszej (wietno(ci 

dawno ma ju& za sob$. Spotka' na niej mo&na pewnego starszego pana, siwiutkiego, z d!ug$ 
brod$. Odpoczywa! on, przesiaduj$c tu dawniej cz"sto, a kto do niego si" przysiad!, móg! po-
s!ucha' opowie(ci o dziejach okolicznych stron. 

– Ano most by! – rozpocz$! pewnego dnia sw$ histori". – Mia! wa&n$ rol": odgradza! po!u-
dniow$ cz"(' miasta, zwan$ onegdaj Wyczó!kowo. A powiem wam wi"cej. Ten stary most to 
by!a pozosta!o(' po dawnej fosie. Od zawsze uznawano go za miejsce w Grodzisku szczególne. 

O CZARNEJ 
DAMIE
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Od kiedy pami"tam opowiadano o nim przedziwne historie, a po s$siedzku z mostem rozlo-
kowa! si" cmentarz i ko(ció! (w. Ducha.

Gdy tak mówi!, coraz wi"cej ciekawskich si" gromadzi!o. 
– A opowiedz no jak$( z tych historii – prosili go.
– S!uchajcie wi"c. To b"dzie opowie(' o mi!o(ci, t"sknocie… i o wojnie – rzek! dono(nie. 

Po czym zapad!a cisza.
– By! rok 1848 i zacz"!a si" Wiosna Ludów – zacz$!. – Oj, zaci"te wtedy walki w Grodzisku 

si" toczy!y! – machn$! r"k$ tak, &e czapki z g!ów polecia!y. – Gdy wojska pruskie prze!ama!y 
barykad", bito si" na ulicach. Trup (cieli! si" g"sto! Mieszka%cy z wojakami. Wszyscy wraz 
gin"li. W ko%cu na odsiecz kosynierzy z Buku przybyli.

– Przyszli(my za pó)no. Nic tu po nas – mówili mi"dzy sob$, widz$c sytuacj". 
– Patrzcie! Prusacy zostawili armaty! Bierzmy je! – zakrzykn$! jeden.
Ruszyli i jak nie rozleg! si" ostrza!. Jak nie posypa! si" grad pocisków! 
– Ratowa' si" kto &yw! – wzywali jedni drugich do ewakuacji. 
Nie wszystkim si" jednak uda!o. Dwaj byli zbyt blisko wroga, umkn$' kuli nie zdo!ali. Polegli 

w walce.
S!uchacze ze smutkiem, ale te& z wypiekami na twarzy oczekiwali na rozwój opowie(ci.
– Wiecie – kontynuowa! starzec. – Wojna trudne dzieje pisze. Jednak zna' je warto, aby 

pami"' o bohaterach zachowa' i do podobnych tragedii w przysz!o(ci nie dopu(ci'. Wszyscy, 
którzy w obronie Grodziska polegli, tak jak walczyli rami" w rami", tak pochowani zostali – 
jeden obok drugiego. Wspóln$ mogi!" im urz$dzono przy ko(ciele (w. Ducha. Nad ni$ krzy&, 
a potem pomnik stan$!. Ile osób w niej spocz"!o? Nie wiadomo. Mo&e kilkudziesi"ciu, a mo&e 
nawet ponad stu… Mogi!a mogi!$, ale to dopiero pierwsza cz"(' naszej historii – starzec chcia! 
mówi' dalej.

– A co tu jeszcze mog!o si" wydarzy', przecie& zgin"li… – s!uchacze okazywali rozcza-
rowanie.

– Wierzcie mi, mog!o. By!a jeszcze ona – i wtedy oczy starca zaja(nia!y.
– Kto, kto? – dopytywa!y poszczególne g!osy.

– M!oda, pi"kna, zawsze ubrana na czarno. Od tego stroju zacz"to j$ nazywa' Czarn$ Dam$. 
Przyje&d&a!a powozem na mogi!" swego ukochanego, z którym (lub mia!a wzi$' po zako%cze-
niu walk. Czeka!a, lecz on nie wróci!. Tylko list przyszed!, &e ju& nie spotka go na tym (wiecie. 
Podobno ze zgryzoty sama niebawem zmar!a.

– Smutna historia, prosz" pana – powiedzia! kto( z t!umu.
– Ano smutna i troch" straszna – przytakn$! m"&czyzna. – Pomimo, i& ka&dy wiedzia!, 

&e umar!a, widywano j$ nadal, tyle &e ju& tylko nocami. S!yszano r&enie koni i t"tent kó!, który 
ustawa! zawsze w tym samym miejscu – u wrót cmentarza. Widywano te& jej czarn$ posta' 
snuj$c$ si" mi"dzy nagrobkami. Gdy tylko dotar!a do mogi!y powsta%czej – natychmiast 
znika!a. Wierzono tu, &e jedynym miejscem, w którym ich dusze spotka' si" mog$, jest w!a-
(nie ta mogi!a. Te spotkania trwa!y jeszcze wiele lat, jeszcze za mojej m!odo(ci. A& do czasów, 
kiedy wzd!u& ulicy Rakoniewickiej zacz"!y wyrasta' domy, a cmentarz przy ko(ciele (w. Ducha 
poch!on"!o miasto. Nie widywano ju& czarnego powozu tocz$cego si" przez most. Podobnie 
by!o i z dam$ na cmentarzu. Pocz"!a pojawia' si" rzadko, tylko w okre(lonych okoliczno(ciach. 
–#Przychodzi zawsze chwil" przed tym, kiedy co( strasznego dla miasta ma si" wydarzy'. Jak-
by chcia!a ostrzec mieszka%ców przed niebezpiecze%stwem – mówi! coraz wolniej. – Widziano 
j$ w 1927 roku, w przeddzie% po&aru, który to doszcz"tnie strawi! wszystkie drewniane domy 
przy ulicy Kramarskiej.

Nagle starowina podniós! g!os:
– I ja &em j$ raz widzia!. Pami"tam, mimo i& by!em ma!ym ch!opcem. By!o to w lipcu 

1939#roku, dzie% przed tym, jak wojska hitlerowskie wesz!y do Grodziska. Do maszeruj$cych 
z rejonu Piasków wojsk niemieckich kto( odda! strza!, podobno w!a(nie z mostu. Widzia!em, 
&e to czarna posta', z pewno(ci$ ona! I wiecie co zrobili Niemcy? Przestraszyli si". Nie s$dzili, 
&e napotkaj$ jakikolwiek opór i wycofali si" po(piesznie.

– Odwrót! Wrócimy na wozach pancernych. Zaatakujemy drugi raz, w samo po!udnie – na-
kaza! dowódca.

Jak postanowili, tak uczynili. Ci"&kie pojazdy s!ycha' by!o z daleka. Posuwa!y si" ostro&nie, 
spodziewaj$c si" oporu. 
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– Komendancie – s!ycha' by!o. – Ale& tu &ywego ducha nie ma, a co dopiero &o!nierz! Przed 
kim my(my uciekali, co?

Wjechali Niemcy do miasta rozw(cieczeni niepotrzebn$ zw!ok$. 
– Jak dzieci dali(my si" nabra'! – wo!ali. – O nie! Na sucho to Polaczkom nie ujedzie!
– Nie ma wojskowych, bierzcie cywili! – pad! rozkaz.
I zacz"!a si" ob!awa. Pi"'dziesi"ciu Bogu ducha winnych ludzi uwi"zili.
– Co z nimi mia!o by'? Ano rozstrzela' mieli. Ale, &e byli tu dobrzy miejscowi Niemcy, co za-

wsze z nami w zgodzie &yli, po pro(bie poszli. I wychodzili. Dobr$ wie(' przynie(li, &e nikogo nie 
rozstrzelaj$, a nawet uwolni' si" uda!o tych biednym um"czonych ludzi, w tym mojego wuja. 

– A powiem wam jeszcze co(, jak ju& tak s!uchacie – zagaja! staruszek, maj$c widoczn$ ocho-
t" opowiada' dalej. – Za Niemca wszyscy tu do (w. Ducha chodzili. Gdzie indziej nie wolno 
by!o. I wiecie, byli jeszcze tacy, co nawet po 1939#roku na cmentarzu mijali tajemnicz$ czarn$ 
posta'. 

– A pan widzia! j$ jeszcze? – dopytywali s!uchacze.
– Ech, potem to ju& nie. Raz tylko mi si" uda!o. A teraz… sami widzicie – zasmuci! si". 

–#Ludzie wsz"dzie si" spiesz$. Nie chc$ zauwa&a' niezwyk!ych zjawisk ani zastanawia' si" nad 
przesz!o(ci$. W zapomnienie odchodz$ i historia Czarnej Damy i inne zagadki cmentarza przy 
ko(ciele (w. Ducha… 

– A co z Czarn$ Dam$? – zapyta!a jedna z kobiet.
– Mo&e po!$czy!y si" wreszcie dusze kochanków i nie musz$ ju& b!$dzi' mi"dzy grobami? 

Mo&e… Sam nie wiem… – zamy(li! si", jak to si" zdarza starszym ludziom, opowiadaj$cym 
o czasach, które pami"taj$ o wiele lepiej, ni& dzie% wczorajszy. 

Wreszcie rzek!: 
– Czarnej Damy i tajemniczego powozu ju& dawno nikt nie widzia!. Niektórzy jednak powia-

daj$, &e ciemn$ noc$, gdy leje tak, &e strach psa z domu wypu(ci', gdy zawierucha jaka, poka-
zuje si" tu ludziom, jakby chcia!a przypomnie', &e nie nad wszystkim mamy kontrol"… Nigdy 
nie wiadomo czy i wy jej gdzie( w tym miejscu nie spotkacie.  

najdziecie w Jarocinie g!az – wielki, przypominaj$cy posta' ludzk$. Widzieli(cie go? 
A wiecie sk$d si" wzi$!? Historia ta zaczyna si" na zamku, a zamek ów wznosi! si" tam, 

gdzie dzi( dworzec kolejowy stoi. 
Specyficzny w!adca rz$dy na nim sprawowa!: ani z!y, ani dobry, ot, taki sobie. Tylko 

z wiar$, nie wiadomo czemu, od zawsze by! na bakier. Uroczysto(ci ko(cielnych nie ob-
chodzi!, figury (wi"te dalekim !ukiem omija!, ale go(cinno(ci nikt mu nie odmówi!. Razu 
pewnego, gdy z proboszczem sobie gaw"dzili, duchowny zapyta! go wprost:

– A powiedz&e mi, w Boga ty wierzysz li czy nie? Trapi mnie to od dawna. Nie jest z!y z cie-
bie cz!ek, ale w (wi$tyni jak &yj" tom ci" nie widzia!.

– Ha, ha, ha! Dobre sobie! – roze(mia! si" dziedzic. – Chcesz wiedzie' w co wierz"? Wie-
rz", &e przede mn$ by! las i po mnie las zostanie. Wierz", &e w lesie sarny, wilki i lisy.  

O DZIEDZICU JAROCI$SKIM  
W KAMIE" 

ZAMIENIONYM

Z
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JAROCIN

2524



Wierz", &e na sto kroków tra*" ze swojej ,inty ka&dego zwierzaka. Ale z Panem Bogiem tom 
si" jeszcze nie spotka!.

Ech, taki to by! jucha, &e poza lasem (wiata dla niego nie by!o. A !owy lubi!, oj lubi! bar-
dziej ni& wszystko inne na (wiecie!  +wi$tek, pi$tek czy niedziela – on zawsze na polowanie 
rusza!. I !asy by! na zwierzyn" jak ma!o kto.

A w tych zami!owaniach towarzysza mia! wiernego. We wsi nieopodal, co j$ Góra zw$, 
mieszka! jego dobry druh. Ci dwaj przyjaciele i my(liwi zazwyczaj razem zwierza gonili. 

Na rozstaju, tam, gdzie rozchodz$ si" drogi do Borku i Góry codziennie spotka' mo&na 
by!o dziedzica. 

Kupcy, z towarami do Jarocina jad$cy, witali si" z nim zawsze: 
– Dzie% dobry! A pan na polowanie znowu?
– A dzie% dobry, dzie% dobry – odpowiada!. – O tak! Czekam na mojego przyjaciela, który 

z Góry zaraz przyb"dzie. 
Wszystkim znane by!o bowiem ich miejsce umówione. Dziedzic z Jarocina, gdy przyby!, 

gra! dono(nie na rogu my(liwskim, a dziedzic z Góry te& na rogu mu odpowiada!. Tak si" 
zmawiali na !owy. Dzie% w dzie%.

A& nadesz!a zima. Zbli&a!o si" ju& Bo&e Narodzenie. Siarczysty mróz (ci$! okolic", a (nieg 
przykry! wszystko bia!$ skorup$. Zwierzyna g!odna po lesie si" snu!a, próbuj$c wygrzeba' 
spod (niegu resztki runa. Zim$ wiecie, o po&ywienie w lesie trudno. A to nie wró&y nic do-
brego.

– Panie – przyszed! pewnego dnia gajowy do dziedzica. – W lesie wilki widzia!em. I to nie 
raz, a codziennie je widz". Watah sze(' sztuk, ale harde i waleczne! Wszystkie m!ode sarny 
zagryzaj$! 

– Zwierz wida' g!odny – kiwa! g!owa dziedzic. – A& patrze' kiedy pod domy podchodzi' 
b"dzie. Dobrze, &e mówisz. I ja przyjrze' si" sprawie musz".

Nie min"!o czasu wiele jak we wsiach znika' zacz"!y kury, a nawet (winie i ciel"ta. Lud 
skar&y' si" zacz$!:

– W bia!y dzie%, wprost z podwórka mi g"si wyniós!! Sam widzia!em, dziedzicu!
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Wraz z mrozami nadesz!a Wigilia. Dziedzic Jaroci%ski – stary kawaler – zazwyczaj wyje&-
d&a! na ten czas do swoich, ale tego roku by!o inaczej.

– Nie zaprosili mnie? Mnie? – oburza! si" na g!os, ale zbyt hardy by!, aby dowiedzie' si" 
dlaczego. – Zapomnieli? Czy mo&e w z!ym zdrowiu s$? 

Nie docieka!. Machn$! w ko%cu r"k$: 
– E tam, sam sp"dz" te +wi"ta i ich strata, bo bawi' si" zamierzam przednio – w g!owie 

za(wita! mu szata%ski pomys!. – Wiem! Na wilki zapolowa' pójd"! 
Jak postanowi!, tak zrobi!: wsiad! na ko%, ,int" przewiesi! przez rami", wzi$! ze sob$ dwa 

ogary i pok!usowa! w stron" lasu. 
Towarzyszy!a mu cisza, charakterystyczna dla tych podnios!ych dni (wi$tecznych, gdy 

wszyscy ludzie gromadz$ si" razem w domach. +wiadkami jego wyprawy by!y tylko gwiazdy, 
b!yszcz$ce jak szklane paciorki na sznurze. W tej dostojnej atmosferze min$! ostatnie chaty.

Nagle rozwar!y si" zaro(la i hukn$! g!o(ny (piew: – Bóg si" rodzi, moc truchleje… – to gro-
mada parobczaków w ko&uchach, z gwiazdorem na czele sko%czy!a zapewne swój wieczorny 
obchód.

Rumak zar&a! i skoczy!. – Prrrryyy! –  próbowa! uspokoi' go dziedzic, aby podobnie jak 
jego ogary nie pu(ci! si" za kol"dnikami. Odwróci! si". Widzi jasne (wiat!o, bij$ce z odda-
li. Ko(ció! jaroci%ski gorza! jasno(ci$ wszystkich swoich okien. Rozbrzmiewa!a dono(na 
muzyka organów. Dzwony wzywa!y lud, który przez (nie&ne zaspy spieszy! ku (wi$tyni ze 
wszystkich stron.

– A, to pewnie Pasterka! – pomy(la! dziedzic. W sercu go przez chwil" (cisn"!o. Zatrzyma! 
si". Przez moment chcia! konia zawróci' i do (wi$tyni si" uda'. Waha! si".

– E tam, wyg!upiam si" sam przed sob$ – machn$! pogardliwie r"k$. – Pasterka jest 
dobra dla gminu... – i pogalopowa! na prze!aj ku ciemniej$cemu lasowi. Chwil" potem sta! 
ju& na skraju boru, na rozstaju dróg znajomym. – „Zawo!am przyjaciela swego w Górze. On 
nigdy mnie nie opu(ci!" – pomy(la!.

Ju& dzier&y! w d!oniach róg my(liwski, gdy nagle dwa zielonkawo&ó!te (lepia wy!aniaj$ si" 
z g"stwiny. – Aaaaaa! – wyrwa!o mu si" z piersi.  Szybko opanowa! si" jednak. 

W mgnieniu oka wypad! na niego wilk ogromny. Bia!e, po!yskuj$ce w paszczy k!y zacisn"-
!y si" mocno. Ko% dziedzica zacz$! chrapa' boja)liwie i przysiad! na zadzie. Ogary zje&y!y 
sier(' na karkach i skoml$c przytuli!y si" do strzemion swego pana. 

Chwyci! strzelb". – A masz, dostaniesz za swoje! – krzykn$!. Wycelowa! prosto w (lepia 
gorzej$ce zielonkawo&ó!tym blaskiem. Strzeli! z obu luf.

Ale co to? Zwierz" nie pad!o. Wilcze (lepia nadal uparcie wpatrywa!y si" w niego, a z pasz-
czy s!ysze' da! si" ludzki g!os: – A nie wiesz to, panie, &e w noc wigilijn$ nie wolno zabija' 
&adnego bo&ego stworzenia?

– Wigilia? Dzie% jak co dzie%! – odburkn$! my(liwy.
– Serca nie masz! – us!ysza! od wilka. – Za kar" zostaniesz tu po wieczne czasy jako prze-

stroga dla ludzi takich jak ty.
Wilk znikn$!. Ciemno(' sta!a si" jeszcze g"stsza. Dziedzic natomiast poczu! ogarniaj$cy 

go ch!ód. R"ce zacz"!y dr"twie', fuzj" upu(ci! na ziemi". – Wi(ta wio! – chcia! pogna' konia, 
ale ten sta! jak wryty. Trafnie powiedziane – wryty. 

S!udzy pobudzili si" rankiem.
– Widzia!e( pana naszego? – pyta! jeden drugiego.
– Ja nie! Ani ja! – kr"cili przecz$co g!owami. Na zamku ni widu go, ni s!ychu.
– Chod)my do lasu – zaproponowa! klucznik. – Chodz$ s!uchy, &e widziano go tam wie-

czorem. Odnale)' dziedzica trzeba. 
Wyruszyli w stron" lasu. Gdy tylko dotarli na skraj, zobaczyli strzelb" my(liwsk$ na dro-

dze. – Patrzcie, to jego!
– A ten g!az? Zobaczcie jaki dziwny! – spogl$dali zdumieni. Kszta!tem przypomina cz!o-

wieka na koniu. Dwa psy wida'. Jak nasz dziedzic zupe!nie!
– A ju&ci, to pan nasz by' musi!
Co tu si" minionej nocy wydarzy!o, tajemnic$ okryte pozostanie. Kogo spotka! dziedzic 

i w jaki sposób zamieni! si" w kamie% – wiedz$ tylko najstarsze w lesie drzewa. Faktem jest, 
&e g!az pod Jarocinem po dzi( dzie% stoi, a okoliczni mieszka%cy zgodnie twierdz$, &e daw-
nego dziedzica im przypomina.  
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utrosin w#powiecie rawickim. Znacie t" gmin" i#miasto? Pi"knie tu jest! Daleko od du&ych 
o(rodków przemys!owych, (rodowisko czyste, powietrze (wie&e, a#spokój – niespotykany. 
Niepozorne na#pierwszy rzut oka miasteczko ma przecie& du&y rynek, otoczony zadba-

nymi kamieniczkami i#ratuszem. Wielowiekowa historia, si"gaj$ca (redniowiecza sprawi!a, 
&e#plac centralny pami"ta wiele pokole% mieszka%ców. Pami"ta (redniowieczn$ lokacj". 
Widzia!, jak w#po!owie XVII wieku do#Jutrosina (ci$gn"li ze +l$ska osadnicy wyznania pro-
testanckiego i#jak w#mie(cie pocz"li osiedla' si" -ydzi. Rynek pami"ta osoby ró&nych kultur, 
które przybywa!y zach"cone swobod$ wyznania, handlu i#rzemios!a.  

Mo&e pami"ta równie& wydarzenia najdawniejsze, te o#powstaniu Jutrosina. Bo sk$d si" 
wzi"!a nazwa Jutrosin? Wiecie? By!o to tak…

Rzecz dzia!a si" dawno temu. W#tej to przesz!o(ci dawnej, na#terenie po!udniowej Wielkopol-
ski &y!o trzech braci. Pewnego dnia po#po!udniu siedzieli sobie na#skraju lasu i#tak rozmawiali:

JAK CI ZATN# POD DUPIN O,  
TO CI B#DZIE
JUTRO SIN O

J
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– Pomrzemy i#pami"' o#nas wnet zniknie – mówi! najstarszy.
– Co( trzeba po#sobie zostawi' potomnym. Ale co by to mog!o by'? – zastanawia! si" (redni. 
Po#chwili milczenia g!os zabra! najm!odszy: 
– Jak to co? Zbudujemy miasta! 
To dobry pomys!! Podchwycili starsi bracia. I#pocz"li obmy(la' szczegó!y planowanego 

przedsi"wzi"cia. A#&e#rodze%stwo nale&a!o do#tych, którzy jak mówi$, tak czyni$, po#jakim( 
czasie pojawi!y si" trzy miasteczka. Z#pocz$tku by!y niewielkie, ale bracia nimi dobrze 
zarz$dzali. Rozwija!y si" wi"c, a#organizowane w#nich targi przyci$ga!y zarówno okolicznych 
rolników, jak i#rzemie(lników oraz kupców z#dalekich stron. Bardzo radowa!o to za!o&ycieli.  
By! tylko jeden problem. Wszystkie trzy miasta by!y bezimienne. -aden z#braci nie mia! 
pomys!u, jak je nazwa'.

D!ugo si" g!owili, d!ugo dyskutowali, ale &adna z#propozycji, która przychodzi!a do#g!owy 
któremu( z#nich, nie zyska!a aprobaty pozosta!ych. Dumali tak ca!ymi miesi$cami. W#ko%cu 
ludzie, na#w!asn$ r"k" pocz"li nazwy wymy(la'. A#ilu by!o mieszka%ców, tyle nazw. Jeden 
mówi! Bydlin, drugi Równin, jeszcze kto inny Rybin. To tylko kilka przyk!adów. Ale jakim 
cudem ktokolwiek przyjezdny, móg! si" rozezna', o#które z#nich chodzi? Sprawia!o to niema-
!e zamieszanie.  

Czas mija!, a#miejscowo(ci si" rozwija!y. Nie mo&na by!o w#niesko%czono(' odwleka' na-
dania im nazwy. Najstarszy brat wpad! wreszcie na#pewien pomys! i#rzek!:

– Pos!uchajcie prosz". Nie mam co prawda poj"cia, jak nasze osady nazwa', lecz wiem kto 
pomóc nam mo&e – Pustelnik Szymon!

Mieszka! on w#samotni, oddalonej o#trzy godziny drogi. Wielu okolicznych do#niego 
po#rad" si" udawa!o, niektórzy nawet z#daleka przybywali. Nikogo nie odsy!a! z#kwitkiem, 
a#ka&dego obdarza! dobr$ rad$ i#modlitw$. Nie raz i#cuda za#jego wstawiennictwem si" 
zdarza!y.

+redni brat uderzy! si" d!oni$ w#g!ow":
– Dlaczego wcze(niej do#niego nie pojechali(my?! Wyruszmy natychmiast! Je(li si" pospie-

szymy, zd$&ymy wróci' przed zmrokiem.

Zaprz"gli zatem konia i#pojechali. Tak si" z!o&y!o, &e#droga do#Szymona przebiega!a przez 
miejscow$ rzeczk", nad któr$ nie by!o jeszcze mostu, a#jedynie bród. Dotar!szy nad rzek", 
stan"li zdumieni. Przeprawa wygl$da!a jako( inaczej ni& zawsze. Ubita ziemia schowa!a si" 
w#zwa!ach b!otnistej mazi.

– Patrzajcie! Czy& nie such$ stop$ zawsze &e(my t"dy przechodzili? – zapyta! pozosta!ych 
najm!odszy.

– Zaiste! – potwierdzi! (redni. 
– Oj, strachliwi wy jeste(cie jak baby! – zel&y! ich najstarszy. – To' deszcze ostatnio pada-

!y i#do#tego wozy na#targ jecha!y. To dlatego ziemia jak przeorana wygl$da. Nie zatrzymujmy 
si"! Wio! – uderzy! konia batem kilka razy. 

Przestraszone zwierz" ruszy!o co si! przed siebie. Ale kilku metrów nie usz!o i#w#jednej 
chwili wóz znalaz! si" w#samym (rodku rzeki. Zary! si" w#mule po#same osie. Najstarszy z#bra-
ci, widz$c to, przestraszy! si" nie na#&arty. Pocz$! jeszcze intensywniej zacina' konia batem.

– Wio, szkapo jedna! Wio! – wo!a!.
Ale konia jakby zamurowa!o. Sta! nadal po(rodku brodu i#tylko parska!. Biedny zwierz 

pr"&y! si" z#ca!ych si!. Napina! wszystkie mi"(nie, ale zaprz"gu ruszy' nie zdo!a!. 
W#ko%cu porz$dnie ju& zdenerwowany najstarszy brat zawo!a!:
- Wio! Ruszaj kobylino, jak ci zatn" pod#dupino, to ci b"dzie jutro sino! 
Nie wiadomo, czy to zawo!anie mia!o wi"ksz$ moc, czy ko% si" bardziej postara!, ale wóz 

ruszy!. O, wielka by!a ulga i#rado(' z#tego faktu. Okaza!o si", &e#ta nietypowa przygoda przy-
czyni!a si" równie& do#rozwi$zania, trapi$cego braci frasunku. 

– Ha, ha, ha! Ale ci si" to powiedzenie uda!o! – roze(mia!o si" m!odsze rodze%stwo. 
– My(l", &e#ju& nie potrzebujemy rady pustelnika – doda! najstarszy. – Niech na#pami$tk" 

tego zdarzenia nasze miasta otrzymaj$ nazwy: Kobylin, Dupin (przemianowany w#okresie 
mi"dzywojennym na#Dubin) i#Jutrosin. Co wy na#to?

– Niech tak b"dzie! – przytakn"li jednog!o(nie.
Od tamtej pory trzy miasta nie s$ ju& bezimienne. Nie ma równie& problemu z#tym, &e#ka&dy je 

po#swojemu okre(la. Wymy(lone nazwy przyj"!y si" natychmiast. I#tak ju& pozosta!o do#dzisiaj...
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Jutrosin nadal rozwija! si" i#pi"knia! coraz bardziej. Dorobi! si" 
wspania!ych (wi$ty% oraz witra&y Józefa Meho.era w#ko(ciele 
para*alnym pw. (w. El&biety. Ich wysublimowanej kolorystyki nie 
odda &aden opis. Nadal jest tu spokojnie i#przyja)nie, a#kontaktu 
z#natur$ nie trzeba daleko szuka'. Wystarczy szlakiem pieszym 
uda' si" nad sztuczny zbiornik na#Orli i#Rd"cy. Znajdziemy w#nim 
dwa miliardy litrów wody, zmagazynowanej dla rolnictwa, mas" 
ryb, ptaków oraz malownicze widoki.

Ale wracaj$c do#naszej opowie(ci…
Ludzi s!abej wiary znajdziecie wsz"dzie. I#w#Jutrosinie jest 

kilku niedowiarków. Niektórzy uwa&aj$ na#przyk!ad, &e#mieszka! 
tu ród niejakich Jutrosi%skich i#to od nich miasto nazw" zaczerp-
n"!o. Inni twierdz$, &e#pochodzi od imienia Jutrosza lub Jutrocha, 
który by! prawdopodobnie pierwszym w!a(cicielem osady. A#jesz-
cze inni, pilnie zg!"biaj$cy dawne s!ownictwo, wyszukali  w#histo-
rycznych dokumentach z#XIII wieku nazwy takie jak: Iutrossin, 
Utroszyna, de Vtrossino, Iutroszino, Jutroszino. Ca!kiem praw-
dopodobne, &e#w#dawnych wiekach tak w!a(nie nazw" Jutrosin 
wymawiano.  

iemia K"pi%ska fascynowa!a ludzi od zawsze. Musia!o by' na#niej co(, co przyci$ga!o 
jak magnes. Mo&e zasoby wody ob*tuj$ce w#ryby? Mo&e lasy pe!ne zwierzyny? Albo 

jedno i#drugie? W#ka&dym razie, pierwsi osadnicy zawitali tu 14 tysi"cy lat przed nasz$ er$. 
I, co rzadko si" zdarza, ju& zostali. 

Ale teraz nie b"dziemy si" cofa' w#czasie a&#tak daleko. Historia, któr$ chc" wam opo-
wiedzie' zdarzy!a si" oko!o tysi$c lat temu. Ta najbardziej na#po!udnie wysuni"ta cz"(' 
Wielkopolski, która jest tu& za#granic$ ze +l$skiem, by!a wtedy do(' bagnista. Odpowia-
da!y za#to rozlewiska rzeki Niesobi. Takie po!o&enie mia!o wiele zalet, np. by!o bezpieczne 
dla mieszka%ców. W#centrum owych rozlewisk, na#wielkiej k"pie widnia! ma!y gródek. 
By!o to ot, takie popularne w#tamtych czasach ziemno-drewniane obwarowanie. Ale 
wiedzie' musicie, &e#by! to gródek obronny, stoj$cy na#szlaku z#Wroc!awia do#Sieradza. 
A#skoro prowadzi! t"dy trakt handlowy, pojawiali si" i#kupcy, i#rzemie(lnicy i#inni. Wszyscy 
musieli t"dy przejecha'. Dlaczego? Rzeka mia!a tu spokojny nurt, a#dno twarde pod!o&e. 

JAK POWSTA%O   
K#PN O

Z
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Umo&liwia!o to przekroczenie wody – piesze lub ko!owe, bez u&ycia mostu czy !odzi. Nie-
chybnie zmierza! tu wi"c ka&dy je)dziec, kupiec czy inny konny, chc$cy dosta' si" na#Za-
chód lub Wschód. Ruch by! wi"c du&y. 

Kto ju& wjecha! na#w$sk$ grobl", tra*a! do#potrzasku. Z#ka&dej strony otoczony przez wod", 
pró&no móg! szuka' drogi ucieczki. Sp!ywaj$ce ze Wzgórz Ostrzeszowskich strumyki, rozle-
wa!y si" na#bezkresne !$ki, zamieniaj$c si" w#zdradliw$, b!otnist$ topiel. Niewielu by!o wi"c 
(mia!ków, którzy odwa&yliby si" zaatakowa' tak (wietnie uforty*kowane miejsce. A#jednak…

Za#czasów Boles!awa +mia!ego zapu(ci! si" tu ksi$&" czeski Wratys!aw. Przyby! po#wojenne 
!upy. Gdy dotar! do#k"py na#której sta! gródek, gwiazdy (wieci!y ju& jasno, a#ksi"&yc wysoko 
sta! na#niebie.  

– Wio! – ksi$&" próbowa! gna' rumaka, ale ten grz$z! w#b!otnistej mazi. Zwierz" pr"&y!o 
si". Odmawia!o dalszej drogi. Zdziwiony w!adca wytrzeszcza! oczy. 

– A#co to?! Zali& to bagna! Ano sprytni ci ludzie, sprytni! Ha, ha, ha! – za(mia! si" z#podzi-
wem. – Ale nie tak, jak my! Damy im rad"! Ale za#widnego.

– Poczywajcie teraz – rozkaza! swoim wojom. – Rozbijmy obóz tam, by nas nie zauwa&ono 
– wskaza! na#zaro(la. – Zbierzemy si!y i#zaatakujemy o#(wicie.

Gdy rankiem s!o%ce leniwie zacz"!o wysuwa' si" zza horyzontu, w#obozowisku panowa!o 
du&e poruszenie. Wratys!aw szykowa! si" do#uderzenia. My(la!, &e#zaskoczy obro%ców gro-
du. Oni us!yszeli jednak, &e#kto( si" wieczorem w#okolicy kr"ci. Zwiadowcy wytropili obóz 
nieprzyjaciela. Ju& przed (witem ca!a osada by!a przygotowana do#obrony.

– Wróg spali nasze domy i#wymorduje kobiety! Nie dopu('my go do#obwarowa%! – posta-
nowi! dowodz$cy obron$ Ziemowit. – Schowajmy si" w#przybrze&nych trzcinach. Tam na#nie-
go poczekamy. 

Mg!a osiad!a na#!$kach i#ptaki rozpoczyna!y swoje poranne szczebiotanie. Pi"kn$ cisz" 
rozdar! okrzyk: – Wróg nadchodzi! 

Zwarto szyki. Przygotowano bro%. Ale co to?! Z#oddali wy!aniaj$ si" coraz to nowe oddzia-
!y Czechów, i#jeszcze jedne, i#kolejne. Ziemowit zaniepokojony oszacowa!, &e#maj$ dziesi"' 
razy wi"cej wojów ani&eli on. 
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I#wtedy na#b!"kitnym niebie ukaza! si" czarny ptak. Ksi$&" czeski, widz$c to rado(nie 
zawo!a! do#swoich oddzia!ów:

– Patrzcie! Czarny orze! na#niebie! To symbol Henryka IV, w!adcy niemieckiego i#naszego 
zwierzchnika! Niebiosa daj$ nam znak! Zwyci"&ymy! Jeszcze nie wiedzia!, &e#niestety nie 
b"dzie to jego szcz"(liwy dzie%. Kiedy orze! nadlecia! nad obóz Polaków, zmartwiony Ziemo-
wit spojrza! na#swoje oddzia!y. 

– To z!y znak! – oznajmi!. – Nie b"dzie to !atwa potyczka, oj nie b"dzie. Mo&e jednak pod-
da' si" powinni(my?

– -adnej kapitulacji nie b"dzie! – upar! si" m!ody kusznik Tomis!aw. – To' to tylko ptak. Ot, 
teraz jest, a#za#chwil" go nie ma. Ochrzczeni jeste(cie to w#Boga wierzcie, a#nie w#przes$dy!

Szybkim ruchem chwyci! kusz". Napi$! ci"ciw" i#strza!a poszybowa!a w#kierunku z!o-
wró&bnego ptaka. Porywczy i#niezaprawiony w#strzelaniu kusznik tra*! or!a tylko w… ogon, 
ale to wystarczy!o. Czarne pióra posypa!y si" na#g!owy wojów, orze! straci! równowag" 
i#czmychn$! do#lasu. Morale wa!cz$cych podnios!o si".

– Tomis!awie, przep!oszy!e( go! Skoro uciek! orze!, to i#z#naje)d)c$ b"dzie podobnie! – 
wo!ali koledzy. 

Przez wszystkie szeregi podniós! si" okrzyk: – Do#boju!!! 
I#gnani now$ odwag$, ruszyli szturmem na#Czechów. Polacy wbili si" klinem w#oddzia!y 

Wratys!awa. Rozdzielili je, a#wojowników wp"dzali w#bagna, z#których tamci nie mogli si" 
wydosta'. Konie przewraca!y si" w#b!ocie, a#je)d)cy na#w!asnych nogach próbowali w#panice 
ucieka' z#grz$skiej pu!apki. Widz$c to, czeski ksi$&" rozkaza!:

– Niech si" ratuje, kto mo&e! Odwrót! 
Niestety, jedynie on sam i#niewielka cz"(' oddzia!u usz!a z#&yciem. Có& powiedzie'… Z!ota 

chcieli, a#w#topieli wodnej pogin"li. Czechów chciwo(' zgubi!a, obro%ców K"pna – wiara 
ocali!a. 

Gdy wie(' o#ca!ym zdarzeniu dotar!a do#króla Polski, osobi(cie nobilitowa! m!odego kuszni-
ka. Nada! mu herb Niesobia (od nazwy rzeki), na#którym zobaczy' mo&na bia!$ strza!" z#czar-
nym orlim ogonem. Nazwisko otrzyma! za( od rosn$cych w#okolicy wierzb – Wierzbi"ta. 

Lata mija!y. Ludzie, czuj$c si" bezpiecznie w#cieniu stra&nicy, zacz"li osiedla' si" na#k"-
pach i#!$czy' je groblami. Powoli powstawa!o K"pno. 

Wiecie zapewne, &e#z#biegiem czasu kszta!t ziem Polski si" zmienia!, zmieniali si" w!adcy 
i#uk!ady, a#co za#tym idzie, poszczególnie miasta to zyskiwa!y, to traci!y na#swym znaczeniu. 
Naturalna kolej rzeczy. By!o tak i#z#K"pnem. Straci!o ono prawa miejskie na#prawie 300 lat. 
Kiedy ponownie je odzyska!o, nikt ju& nie pami"ta! o#starym herbie grodu. Miasto pocz"!o 
u&ywa' piecz"ci z#!ab"dziem – ptakiem królewskim stoj$cym na#k"pie trawy. 

A#sk$d si" wzi$! ów !ab"d)? Otó&, by!o to w#skrócie tak.
Kiedy w#1138 roku Boles!aw Krzywousty podzieli! kraj pomi"dzy synów, zwierzchnikiem 

wszystkich zosta! W!adys!aw, w!adaj$cy dzielnic$ (l$sk$. W#sprawowaniu rz$dów pomaga! 
mu rycerz Piotr W!ostowic, który w#imieniu ksi"cia s$dzi! sprawiedliwie oraz dzielnie broni! 
granic pa%stwa. W#nagrod" za#oddan$ i#lojaln$ s!u&b" Piotr mia! wybra' sobie ziemi". Kiedy 
dotar! nad granice +l$ska i#Wielkopolski, urzek!o go miejsce, w#którym zobaczy! !ab"dzie 
siedz$ce na#k"pie. Tam wzniós! swoj$ osad". Dzi( ten pe!en spokoju i#powagi ptak jest g!ów-
nym elementem herbu K"pna.

A#który z#ptaków naprawd" przyczyni! si" do#rozwoju pi"knego miasta? Czarny orze! czy 
!ab"d)? Tego nikt ju& dzi( nie wie. 

Maj$c na#uwadze d!ugie dzieje K"pna, wydaje si" mo&liwe, &e#obie historie mog!y by' 
prawdziwe. Gród k"pi%ski mia! przecie& dwie fazy istnienia. W#okresie (redniowiecza, 
mi"dzy bagnistymi rozlewiskami Samicy (rzeki Niesób) faktycznie ulokowane by!o grodzi-
sko, po#którym pozosta! tzw. Kopiec. K"pno spe!nia!o rol" grodu ksi$&"cego, by!o dobrami 
królewskimi oraz stra&nic$ nadgraniczn$. Potem to w!a(nie do#K"pna ze +l$ska przybywali 
rzemie(lnicy, uciekaj$cy przed wojnami.

A#dzi( szczyci si" mi"dzy innymi jednym z#najwi"kszych rynków w#Polsce, dwupozio-
mowym dworcem, przedsi"biorczo(ci$ mieszka%ców, bardzo bogat$ histori$ i#oczywi(cie 
legend$.  
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y!e( ju& w#K!odawie? Je(li nie, to na#pewno u&ywasz tamtejsz$ sól. Jest w#twojej zupie, 
solisz ni$ mi"so i#dodajesz do#sa!atek. Pi"kna! Bia!a lub ró&owa – prawdziwy unikat! 

Wyobra) sobie, &e#obszar miejscowo(ci z#k!od$ w#nazwie, w#czasach Piastów porasta!y g"ste 
lasy. Królowie ch"tnie przybywali tu na#polowania. Wyraz „k!oda” oznacza! legowisko zwie-
rzyny le(nej, które zawalano drzewem, by zwierz nie uciek!. W#ten sposób wyznaczano obszar 
polowania. Królowie musieli bardzo to miejsce lubi', skoro ju& w#1085 roku ksi$&" W!adys!aw 
Herman nakaza! zbudowa' w#K!odawie ko(ció!. 

Przez setki lat nikt nawet nie przeczuwa!, &e#kiedy( miasto s!yn$' b"dzie z#najwi"kszej ko-
palni soli w#Polsce, w#której wydobywana b"dzie najczystsza sól kamienna na#(wiecie.  
To fascynuj$ce miejsce, o#jeszcze bardziej fascynuj$cej legendzie. Pos!uchaj.

Lastek, bo#tak na#niego wo!ali, by! zwyk!ym m!odzie%cem. A#mo&e troch" niezwyk!ym, 
bo#nigdy nie narzeka! na#swój los. Uprawia! sobie swoj$ ziemi" z#pokor$. I#mimo &e#praca w#polu 
bywa!a ci"&ka, a#przeciwno(ci losu nie brakowa!o, on nigdy si" nie skar&y!.  

O POWS TANIU KO PALNI SOLI   
W K$ODAWIE

B

8

K$ODAWA

40



Nawet przeciwnie, dzi"kowa! za#wszystko, co go spotyka!o. Dla innych dobry i#&yczliwy. -y! daw-
no, dawno temu w#miejscu, gdzie Wielkopolska !$czy si" z#Kujawami, a#dzi( rozci$ga si" K!odawa.

– O, jak bardzo jestem spragniony – u(wiadomi! sobie, gdy w#czasie pracy na#roli zbli&y! sie 
do#przep!ywaj$cej nieopodal rzeki. 

Pochyli! si", by zaczerpn$' wody. Ale co to?! Chlupot. Bulgot. Woda jakby sama zaczyna bu-
zowa'. S!ycha' g!os. Lastek staje zd"bia!y. Nie wie, czy wierzy' temu co si" dzieje. Oczy prze-
ciera, ale najwidoczniej nie (ni. Z#g!"bin dobywa si" g!os. Ledwo s!yszalny, przemawia do#niego 
coraz wyra)niej:

– To ja – Wodnik, w!adca rzeki. – Drogi Lastku, obserwuje ci" od dawna. Dobry z#ciebie 
cz!owiek. Nigdy na#swój los nie narzekasz, a#jeszcze dzi"kujesz za#wszystko, co ci on zsy!a. Nie 
widzia!em te& nigdy, aby( dla kogo by! grubia%ski czy opryskliwy. Za#twoj$ dobro' chcia!bym 
ci" sowicie wynagrodzi'.

– Dzi"kuj" – odpowiedzia! Lastek. – Niczego mi nie brak.
– Mój drogi – kontynuowa! Wodnik. – Podaruj" ci niezwyk!$ moc, której nie ma &aden z#lu-

dzi. Wielu jej pragn"!o i#wielu szuka!o, ale nikt dot$d nie osi$gn$!. 
Zaskoczony Lastek s!ucha! coraz uwa&niej.
– Otó& – ci$gn$! król g!"bin. – Czas stanie dla ciebie w#miejscu. Znaczy to, &e#nie do(wiad-

czysz ani chorób, ani staro(ci. B"dziesz &y! d!ugo i#szcz"(liwie.
Lastek swoim zwyczajem podzi"kowa! za#kolejny dar losu i#jak gdyby nigdy nic wróci! do#pra-

cy na#polu. 
Nie min"!o wiele czasu, a#jego &ycie si" zmieni!o. Pojawi!a si" pi"kna, jasnow!osa i#dobra 

dziewczyna, która od razu skrad!a serce ch!opca. Mówiono na#ni$ Sala. Zacz"li si" spotyka' 
pod#jaworami i#gruszami. Po#pracy, przed prac$, w#niedziele i#(wi"ta. Lastek poza swoj$ Sal$ 
(wiata nie widzia!. Nie by!o szcz"(liwszego od niego, gdy zgodzi!a si" zosta' jego &on$. 

Siedzia! pewnego dnia zadowolony przed chat$ i#jakby grom go nagle uderzy!. Zmarkotnia!, 
a#&e#nie umia! narzeka', ca!y zblad! i#momentalnie posiwia!. Ma!&onka podesz!a do% zatroskana:

– Co si" sta!o? Widz" przecie, &e#co( ci" trapi.
– Ano, widzisz moja najdro&sza… – i#opowiedzia! jej histori" z#darem od wodnika.

– I#co ja teraz poczn"? Nie chc" by' m!ody, je(li ty masz si" zestarze'. Jaka przysz!o(' mo&e 
nas wówczas czeka'? – t!umaczy! &onie zmartwiony Lastek.

Nie mog$c poradzi' nic wi"cej, Sala przytuli!a go i#zaproponowa!a:
– Udajmy si" jeszcze raz nad rzek", w#to samo miejsce, w#którym przed laty spotka!e( Wod-

nika. Mo&e b"dzie dla ciebie jeszcze raz !askawy i#zaradzi naszemu zmartwieniu.
I#poszli. Gdy rozpozna! dawne miejsce, stan"li na#brzegu i#Lastek gromko zawo!a! w#to% rze-

ki. Po#chwili woda si" zakot!owa!a i#us!ysza! g!os dobywaj$cy si" z#g!"bin. 
– Witaj Lastku. Widz", &e#znów do#mnie przybywasz. Powiedz co ci" sprowadza?
– Witaj Wodniku. Wiesz, &e#zawsze jestem wdzi"czny losowi za#wszystko co mi zsy!a i#za#wszyst-

ko dzi"kuj". Nigdy ju& nie b"d" nic od ciebie chcia!. Jednak ten jeden raz o(mielam si"… 
– Pro( o#co zechcesz – o(mieli! go w!adca wód.
– Spójrz, oto stoi tu obok mnie Sala, ma!&onka moja umi!owana. Spraw prosz" aby(my ra-

zem mogli cieszy' si" zdrowiem i#d!ugim &yciem. 
– Dobrze, niech b"dzie jak zechcesz – odpowiedzia! Wodnik i#znikn$! w#rzecznych 

odm"tach. 
Od tamtego momentu up!yw czasu równie& dla Sali przesta! by' odczuwalny. Mija!y lata, 

a#ona ca!y czas by!a (wie&a, pi"kna, jak w#dniu (lubu. Oboje z#Lastkiem nie chorowali, nie przy-
bywa!o im zmarszczek. Mimo i&#ci"&ko pracowali, nie narzekali na#brak si!.

W#ko%cu jednak ludzie zacz"li gada': 
– To' to po#ludzku niemo&liwe! My &e(my si" postarzeli, a#Sala ani joty. To' ona wiecznie 

m!oda jest. Z#pewno(ci$ z#diab!em s$ w#konszachtach. O, chyba musimy donie(' komu trzeba, 
aby si" lepiej sprawie przypatrzy! – knuto we wsi.

Te okropne plotki dotar!y w#ko%cu do#Lastka. Z#pocz$tku uwierzy' nie móg!. Przecie& wszy-
scy byli dla nich tacy mili. No, ale &e#z#ludzk$ zawi(ci$ nie ma co zadziera', postanowi! dzia!a'. 

– Sk$d ja mog!em wiedzie', &e#dar Wodnika przeciwko nam si" obróci. Ludzie do#okropnych 
rzeczy s$ zdolni. Gotowi s$ pojma' nas i#spali' na#stosie. Kochanie, ukryjmy si" w#jaskini, g!"-
boko pod#ziemi$ – poprosi! swoj$ Sale. 

– Chod)my wi"c, m"&u.
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zia!o si" to w Kotlinie Kolskiej, nieopodal Konina. Miasto, o którym mowa nazywa si" 
nie inaczej, jak Ko!o. Ju& w (redniowieczu drog" prowadz$c$ z Wielkopolski w kie-

runku /"czycy zabezpiecza! zamek. Tam mieszka!a pewna staro(cianka Zosia, która s!yn"!a 
z niezdecydowania. Oj, ile utrapienia mieli wszyscy z t$ jej przywar$! A zaczyna!o si" ju& od 
samego rana. 

W czasie (niadania przywo!ywa!a s!u&k": 
– Przynie( mi herbat", prosz". 
A kiedy dzbanek stawiano na stole, zapach zaczyna! j$ dra&ni':
– Ech, nie, nie, straci!am ochot" na herbat". Napi!abym si" raczej soku. 
Gdy upi!a !yk soku, znów zmienia!a zdanie.  
– Nie, nie. O tej porze to ju& bym kaw" wypi!a. Zaparzcie prosz", czym pr"dzej – zanim 

tac" podano, zdanie zmienia!a jeszcze kilkukrotnie: to kompocik, to kakao, to miodu jej si" 
zachciewa!o.

D

Urz$dzili sobie pod#ziemi$ lokum, w#którym &yli jak pustelnicy. Nie wychodzili na#zewn$trz. 
Nie ogl$dali s!o%ca ani ludzi. Pocz$tkowo takie &ycie nawet ich bawi!o, ale czas mija!, a#co-
dzienno(' stawa!a si" coraz bardziej dokuczliwa. Widz$c zmartwion$ Sal", Lastek próbowa! j$ 
pociesza': 

– Tu jeste(my bezpieczni. Zobacz, &yjemy jak królowie. Wszystko to, co pod#ziemi$ jest na-
sze. Nikt, na#ca!ym (wiecie nie ma takiego (wi"tego spokoju jak my tutaj.

Sala próbowa!a u(miecha' si" przez !zy, ale zawsze wymyka!y si" jej te same s!owa:
– Wiem, wiem. Jeste(my królami podziemia, ale co z#tego? Nie jestem kretem, abym umia!a 

&y' pod#ziemi$. Tu jest wilgotno. Brakuje mi s!o%ca. Zapomnia!am ju& jak to jest czu' na#twa-
rzy jego ciep!e promienie. A#kwiaty? Ju& nie pami"tam ich zapachu ani kolorów. Oj, t"sknie te& 
za#naszym domem i#ogródkiem.

I#p!aka!a Sala godzinami. Miesi$cami. Latami. /zy sp!ywa!y po#jej policzkach nieustaj$c$ 
strug$. By!o ich tak wiele, &e#najpierw utworzy!y w#jaskini ka!u&", potem jeziorko, które by!o 
coraz wi"ksze i#wi"ksze. A,#&e#!zy ludzkie s$ s!one, z#biegiem czasu woda wyparowa!a tworz$c 
bogate z!o&a soli. 

Wiele !ez musia!a wyp!aka', skoro w#K!odawie odkryto najwi"ksze i#najg!"bsze z!o&a soli ka-
miennej w#Polsce. I#kto wie, mo&e ca!y czas gdzie( pod#ziemi$ &yje ta niezwyk!a para dobrych 
ludzi? W#Kopalni, poza sol$ bia!$, górnicy natra*aj$ na#unikaln$ w#skali (wiatowej sól ró&ow$. 
Niekiedy znajduj$ te& niezwykle rzadkie niebieskie kryszta!y. Mówi$ wówczas, &e#to skamie-
nia!e !zy Sali.

Nie wszyscy ju& dzisiaj wierz$ w#t$ histori". Ci bardziej w$tpi$cy uwa&aj$, &e#250 milionów 
lat temu teren kopalni zajmowa!o p!ytkie, gor$ce morze. Procesy geologiczne na#przestrzeni 
dziesi$tek tysi"cy lat sprawi!y, &e#wytworzy!y si" pok!ady soli. Ruchy geologiczne pofa!dowa!y 
i#zalepi!y szczeliny, a#odk!adaj$ce si" odpady organiczne utworzy!y kolejne warstwy ziemi. 
Z!o&a soli powsta!e dawno temu le&a!y pod#ziemi$ nietkni"te przez wiele, wiele lat. Sama kopal-
nia w#K!odawie mog!aby by' wnuczk$ lub nawet prawnuczk$ Wieliczki czy Bochni, gdzie sól 
wydobywa si" od (redniowiecza. Tam gigantyczne z!o&a soli odkryto dopiero w#XX wieku.  
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Sama do ko%ca nie wiedzia!a co tak naprawd" zadowoli' j$ mo&e.
– Cztery (wiaty z t$ dziedziczk$! – narzeka!a s!u&$ca. – Szcz"(cie ma, &e ojciec maj"tny, 

ale skoro ona taka niezdecydowana, jak m"&a sobie wybierze? – gdyba!a.
Nadszed! czas, kiedy przysz!o jej stan$' oko w oko z tym w!a(nie problemem. 
O jej r"k" ubiega!o si" wielu kandydatów, ale – jak si" zapewne domy(lacie – dziewczyna 

wszystkich odrzuca!a:
– Nie jestem pewna, czy on jest odpowiedni – marszczy!a bu)k".
– Nie wiem, czy ja go lubi" – mówi!a, gdy przyszed! inny.
Czasem nawet si" zastanawia!a:
– Mo&e mog!abym go pokocha', ale… w sumie to nie wiem – zawsze ko%czy!o si" tak 

samo.
Wszyscy we dworze naigrywali si" z tego jej niezdecydowania. Zazwyczaj ko%czy!o si" 

na pob!a&liwym u(miechu, ale nadszed! dzie%, który mia! wszystko zmieni'…
Miasto, ze wzgl"du na swe po!o&enie, nie mia!o nigdy murów, tylko bramy. Mieszka%cy 

byli bardzo go(cinni, a doko!a przybywa!o – na d!u&ej lub krócej – wiele osób. Szlachta 
wielkopolska urz$dza!a tu swoje walne zjazdy. Korzystali z tego rzemie(lnicy i handlarze, 
których nigdy w mie(cie nie brakowa!o. Do zamku przyjechali równie& dwaj bracia, ryce-
rze: Mariusz i Mateusz. Obaj zas!u&yli si" w zagranicznych bojach. 

– O, jakie pi"kne macie zbroje – zaczepiali ich miejscowi. – Wida', &e(cie nietutejsi. 
Powiedzcie no, czego szukacie w naszej okolicy? 

– A wiesz, ja to chc" spokojnie gdzie( osi$('. Je&d&", rozgl$dam si" to tu to tam, szuka-
j$c jakie to miejsce mi w oko wpadnie – t!umaczy! Marek.

Starszy brat statecznie patrzy! na &ycie, nie mówi$c nic nikomu, rozgl$da! si" równie& 
za tym czy gdzie nie spotka panny pi"knej i m$drej, któr$ móg!by za &on" posi$('.

– Ten tu, to mój m!odszy brat – wskazywa! na stoj$cego obok Mariusza. – Chwili w miej-
scu nie usiedzi. Zabieram go wsz"dzie ze sob$, co by go na oku mie' – chwali! si" Marek.

– Nie raz si" w k!opoty wpakowa!. Gdzie wiatr zawieje, tak leci – kr"ci! g!ow$ starszy 
brat.
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Faktycznie Mariusz mia! dar do nawi$zywania kontaktów, pierwszy by! w ta%cach, 
graniu i (piewach. Jeszcze si" dobrze rozlokowa' w zamku nie zd$&yli, ju& siedzia! 
u karczmarza i opowie(ci o okolicy s!ucha!:

– Wiesz co – zacz$! z wypiekami na twarzy karczmarz. – Najpi"kniejsze co mo&e by' 
w okolicy to nasza Zosia. Cho' dziewcz" niezdecydowane, to mi!a jest i urod" ma prze-
ogromn$. – Ach, ta bia!a skóra! Ten jej wdzi"k widoczny w ka&dym ge(cie! Ta weso!o(', 
u(miech niczym promienie s!o%ca! – rozp!ywa! si" w zachwytach.

– Musz" j$ zobaczy'! – postanowi! Mariusz. 
Gdy nastawa! wieczór stawa! wi"c pod jej balkonem i gra! na harmonii. 
– Je(li trafi!em do nieba i ujrza!em anio!a, niech ju& tu zostan"! – wyzna! jej, gdy tylko 

j$ zobaczy!. Zakocha! si" bez pami"ci. A, &e Zosia muzyk" lubi!a, rozpocz"!y si" ich po-
tajemne nocne spotkania. 

Nie wiedzia! Mariusz o tym, &e i jego starszy brat wiele dobrego o pi"knej Zosi 
s!ysza!.

– Zasi$d) w samo po!udnie w ogrodzie. Tam Zosia na spacery chodzi. Spotkasz j$ 
na pewno – doradzali Markowi kupcy.

Wzi$! zatem ksi$&k", aby wygl$da' na m$drego i uda! si" do ogrodu. Gdy tylko Zosi" 
zobaczy!, poczu!, &e zaczyna si" rozp!ywa':

– L$dy dalekie zjecha!em, klejnotów widzia!em wiele, ale ty pani pi"kniejsza jeste( ni& 
najwi"ksze skarby – wyzna! jej. 

Przepad! w mi!o(ci. Zacz"!y si" ich po!udniowe schadzki w ogrodzie. Bracia, podeks-
cytowani now$ znajomo(ci$, my(lami bujali w ob!okach, chodzi po ziemi, ale jakby ciut 
unosz$c si" nad ni$. W ko%cu Mariusz nie wytrzyma! i postanowi! pochwali' si" bratu.

– Marku, Marku – zakocha!em si". – Spotka!em pann" jakiej pró&no w dalekich kra-
inach szuka'! To do niej wieczorami chadzam, do mojego s!owika pi"knego! Wiesz, 
chcia!bym j$ po(lubi' – wyzna!.

– Rad jestem z twego szcz"(cia. A zdradzisz jak na imi" ma twoja wybranka?
– Ale mam szcz"(cie! Zosia zwie si" ma najdro&sza, na zamku dziedziczka!

W tym momencie Marek poczerwienia!, nabra! powietrza jak balon. Wsta! szybkim ru-
chem i jak nie uderzy! pi"(ci$ w stó!:

– Cooooo ty mi mówisz? Zosia? Jak (miesz! – rykn$!.
Chwyci! brata za koszul", uniós! do góry i wykrzycza! prosto w twarz:
– Ja starszy jestem, ja pierwsze%stwo mam do niej! Ty (pisz do po!udnia i nie wiesz, gdzie 

ja za dnia bywam. A wyobra) sobie, &e i ja zakocha!em si" jak nigdy wcze(niej! Ja, który 
my(la!em, &e serce mam z kamienia, teraz poczu!em prawdziwe uczucie! I wiesz z kim si" 
spotykam? Ano z t$ sam$ Zosi$! O nie, nie odbierzesz mi jej!

– Ja ci jej nie odbior", niech ona wybierze, którego z nas kocha.
Poszli wi"c razem zapyta' j$, którego z nich po(lubi. 
– Jaaaaa, jaaaaa… nieeee wiem. Kocham was obu – doda! jej smutny g!os. 
– Niech los za nas zadecyduje – wpad! na pomys! Mariusz. – Jeste(my rycerzami, pojedynkujmy si"!
– Zgadzam si"! Rozwi$&my problem jak na m"&ów przysta!o! A wi"c bracie jutro w po!u-

dnie na dzieci%cu! – oznajmi! Marek, odwróci! si" na pi"cie i wyszed!.
Tej nocy na zamku i w podzamczu nikt nie spa!. Powietrze g"stnia!o od gwaru, wsz"dzie 

hucza!o i tr$bi!o od plotek: 
– Bracia o Zosi" b"d$ si" pojedynkowa'! – powtarzali wszyscy.
Nazajutrz wszyscy mieszka%cy (cisn"li si" na dziedzi%cu niczym (ledzie w puszce. Przy-

szed! ka&dy, kto &yw.
– Kogo chroni' mam, po czyjej stronie stan$' – rozpacza!a ca!$ noc Zosia. – To wszystko 

przeze mnie. Brat z bratem, z jednej matki, z jednego !ona wyszli, a teraz walczy' b"d$ i ja 
temu winna jestem. Co pocz$'? – pyta!a sama siebie.

W ko%cu, nie radz$c sobie zupe!nie z tak wielk$ rozterk$, uciek!a do zamkowej wie&y, 
gdzie p!aka!a tak g!o(no, &e s!ycha' j$ by!o a& na dziedzi%cu. 

– Walczymy do pierwszej krwi – zaproponowa! Marek.
– Do pierwszej krwi – zgodzi! si" Mariusz.
Spu(cili przy!bice i ruszyli do boju. Bracia oczywi(cie s!yszeli szlochanie ukochanej, ale 

nawet nie my(leli o przerwaniu &yciowej walki. Za(lepieni mi!o(ci$ i zazdro(ci$ nie zwa&ali 
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na nic. Takie zaci"cie zwiastowa!o, &e lada moment stanie si"… 
co( strasznego.

– Aaaaa! – rozleg! si" jednoczesny g!os t!umu. Obaj m"&czy)-
ni równocze(nie padli na ziemi". Ugodzili si" (miertelnie w tej 
samej chwili. 

Ojciec Zosi postawi! dwa pomniki: 
– Ku przestrodze nast"pnym zapale%com je wznosz" – oznaj-

mi! ludowi. 
Dzi( pozosta!o(ci$ pos$gów s$ dwa obeliski w formie z!ama-

nych kolumn, które znajdziecie w zachodniej cz"(ci Ko!a.
A co si" sta!o z Zosi$? Wiele nocy jeszcze przep!aka!a w zam-

kowej wie&y i podobno do ko%ca &ycia nikogo nie po(lubi!a. 
Na zamku wielokrotnie widywano dwie zjawy, które podobno 
pragn"!y prosi' Zosi" o wybaczenie. By' mo&e, gdy b"dziecie 
w okolicy, i wy je spotkacie?   

SK!D SI# WZI#%A NAZWA
KOMORNIKI

10

KOMORNIKI

a!o kto wie, &e#niewielka miejscowo(' Komorniki, na#po!udnie od Poznania, pami"ta 
dzieje Piastów, a#ich ponad osiemsetletnia historia skrywa przed nami jeszcze niejed-

n$ tajemnic". W#ca!ej Polsce znany jest tutejszy Festiwal Muzyki Organowej, ale czy s!yszeli-
(cie o#biednym komorniku? Nie? To pos!uchajcie.

Nie chodzi tu bynajmniej o#urz"dnika, który z#powodu zalegania w#op!atach czynszowych 
mo&e zaj$' wasze mieszkanie. Nasz komornik by! zupe!nie inny. 

S!owem wyja(nienia: w#dawnej Polsce szlachecko-pa%szczy)nianej mieszka%cy wsi dzielili 
si" na#kmieci, zagrodników, cha!upników i#komorników. Prócz tego byli oczywi(cie m!yna-
rze, karczmarze i#rzemie(lnicy, którzy na#wsi mieszkali, ale upraw$ roli si" nie zajmowali. 
Kmiecie byli bogatymi gospodarzami, którzy posiadali najcz"(ciej !an, czyli 17 hektarów 
ziemi uprawnej. Zagrodnicy dysponowali chat$ z#ma!ym podwórkiem, obórk$, a#czasa-
mi i#skrawkiem pola. Cha!upnicy nie posiadali &adnego gospodarstwa czy roli, pracowali 
u#kmieci lub w#pa%skim folwarku, ale przynajmniej mieli w!asn$ cha!up" z#ogródkiem. 

M
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Komornicy byli za( najubo&si. Nie mieli nawet w!asnego dachu nad g!ow$ i#mieszkali ca!ymi 
rodzinami k$tem w#gospodarstwach bogatych kmieci. Dos!ownie „siedzieli na#komorze”, 
czyli wynajmowali jak$( marn$ izb". Za#to mieszkanie p!acili sw$ prac$ albo oddawali cz"(' 
swego niewielkiego zarobku. 

Historia wydarzy!a si" dawno, dawno temu. Na#komorze u#kmiecia mieszka! biedak z#&on$ 
i#sze(ciorgiem dzieci. Za#chwil" dopiero (wita' mia!o. Dzieci spa!y przytulone jedno do#dru-
giego. Ojciec rodziny ju& ubrany, ju& na#nogach cicho drzwi za#sob$ zamyka!.

„Niech (pi$ jeszcze dziatki. We (nie g!odu nie czuj$, niech maj$ cho' t" odrobin" szcz"-
(cia” – my(la!. I#rusza! do#obory zwierz$t dogl$da', potem na#pole, potem co( naprawi!, 
p!ot po!ata! i#znów do#obory. I#tak pracowa! dla swojego pana ca!y bo&y dzie%. Od (witu 
do#zmierzchu. Wtedy stawa! przed kmieciem, rozliczaj$c si" z#wykonanej roboty. A#&e#kmie' 
!asy na#grosz by!, od dawna &adnej zap!aty nie dostawa!. Dorzuca! mu tylko coraz to nowe 
zaj"cia.

– Dlaczego tamto bydle jest chore, co? Nie dojrza!e( go dobrze! Jak zdechnie, ty razem 
z#nim w#oborze gni' b"dziesz! – krzycza! kmie'.  

Ch!op uczciwy, wyt!umaczy' sytuacj" próbowa!. 
– S!omy brakuje panie, dlatego krowa licha. Nic z!ego &em nie uczyni!.
Zawsze ko%czy!o si" jednak tak samo. 
– Dzi( je(' nie dostaniecie! – wykrzycza! kmie'. 
Ch!op wróci! ze spuszczon$ g!ow$ do#&onki. Serce go (ciska!o, gdy dziatki obskakiwa!y go 

wo!aj$c:
– Tato, tato! Jeste(my g!odni! 
Spuszcza! g!ow", zaciska! z"by.
– Kra(' nie b"d". Po#pro(bie do#kmiecia pójd". B"d" prosi! tak d!ugo, a&#si" zgodzi – wy-

szepta! i#ruszy! do#pa%skich drzwi puka'. 
Pada! na#kolana i#zacz$! b!aga':
– Panie, cho' gar(' kaszy po&ycz mi prosz", cho' gar(' m$ki. Oddam ci wszystko. Ci"&ej 

pracowa! b"d". To nie dla mnie, ale dla dzieci, co by z#g!odu nie pomar!y.
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– Nie wstyd ci tak ci$gle po&ycza'? Oszuka' ja si" nie dam. U#mnie z#procentem nale&no-
(ci si" zwraca. Grzmia! na#niego tak, &e#tamten kul$c si" ze strachu, w#duchu modli si" co by 
pan go nie z!aja!. 

– Wiem, wiem – truchla! coraz bardziej. 
W#ko%cu pan odsypywa! marn$ gar(' m$ki.
– Masz tu, ale &eby to by!o ostatni raz!  
Nie dawa! z#dobrego serca. Dzi"ki tym po&yczkom pretekst mia!, by jeszcze bardziej bieda-

ka w#pracy ciemi"&y'. 
Tamtego dnia, dwójka dzieci komornika zachorowa!a. Tak os!ab!y, &e#z#pos!a% swych 

wsta' nie mog!y. 
– Aby wyzdrowie', musz$ zje(' co( po&ywnego – rozpacza!a matka. – Nie mog" ich ca!y 

czas &ywi' zup$ z#obierków po#ziemniakach.
– Obieca!em kmieciowi, &e#wi"cej go ju& o#nic prosi' nie b"d". Ale có& pocz$'… wyj(cia 

nie ma. – rzek! biedak. Pochyli! g!ow", westchn$! i#znów zako!ata! do#drzwi. 
Kmie', rozjuszony, &e#kto( mu (mie spokój zak!óca', warkn$! jeszcze g!o(niej ni& 

zawsze.
– To znowu tyyyyy?!
– Moje dzieci, prosz"! Pomr$ z#g!odu jak nic nie zjedz$! – uprasza! ch!op.
– E tam! Pleciesz pi$te przez dziesi$te. Do(' ju& mam tego twojego gadania. D!ug mi oddaj 

albo wyno( si" z#mojej izby ty i#ca!a twoja rodzina. Jutro ma was nie by'! 
– Kilka dni panie, prosz" tylko kilka dni pozwól nam zosta'. Dzieci chore… – b!aga! ko-

mornik ze !zami w#oczach.
– Masz trzy dni! Jak was po#tym czasie zobacz", zdrowe czy chore – kijem przegoni"! 
I#zatrzasn"!y si" drzwi z#takim hukiem, &e#ca!a cha!upa si" zatrz"s!a.
S!u&$cy da! mu po#cichu gar(' kaszy i#wyszepta!:
– To dla dzieci. Lepiej je szybo wylecz i#uchod)cie. Nasz pan s!ów na#wiatr nie rzuca!
– Niech Bóg ci wynagrodzi – podzi"kowa! komornik i#poszed! do#lasu po#chrust, aby by!o 

na czym strawy nagotowa'.

Przechodzi! biedaczysko ko!o przydro&nej drewnianej *gurki Chrystusa, upad! na#kolana 
i#zacz$! prosi':

– Panie Jezu, co ja mam zrobi'?! Gdzie ja si" mam z#tymi dzie'mi podzia'? Wygna! nas 
cz!ek okrutny. Bo&e, kochany Bo&e! A&#tu nagle Pan Jezus si" odzywa:

– Id) do#domu. Przyjd" do#ciebie i#dopomog".
Ch!op zd"bia!, ale uwierzy!. Chrust nazbiera! i#do#domu wraca.
– Kochanie, kochanie, nie uwierzysz – wo!a od progu &ona. 
– Dzi( ju&em skory we wszystko uwierzy' – u(miechn$! si" smutno komornik.
– Do#naszego okna w#izbie zastuka! brodaty starzec, pewnie &ebrak. O#straw" prosi!. Mó-

wi!am, &e#szóstka dzieci, g!ód i#widmo wygnania, ale &e#wygl$da! jeszcze gorzej ni& my, lito(' 
mnie wzi"!a nad nim. Da!am mu ma!$ miseczk" kaszy. Zjad! !apczywie i#odszed! w#(wiat 
dalej. Ale potem… patrz"…  w#komorze stoj$ dwa worki m$ki i#worek z!otych monet! – &ona 
z#rado(ci rzuci!a mu si" na#szyj". – Bóg si" nad nami ulitowa! najdro&szy!

– O#czym ty mówisz, kochana?! – Komornik najpierw z#niedowierzaniem dopytywa!, a#po-
tem z#rosn$c$ rado(ci$ i#wzruszeniem &ony s!ucha!, wycieraj$c !zy, które z#oczu p!yn$' mu 
zacz"!y.

– Zaiste skarbie, dzi( Bóg okaza! nam swoj$ cudown$ dobro'! Tyle z!otych monet! Ju& ni-
gdy nie b"dziemy g!odni! – podniós! j$ w#u(cisku jak do#ta%ca. Po#czym chwyci! gar(' pieni"-
dzy i#poszed! do#kmiecia d!ug sp!aci'. 

Gospodarzowi na#widok monet oczy o#ma!o z#orbit nie wyskoczy!y.  
– A#sk$d ty &e( wzi$! tyle pieni"dzy? – dopytuje. 
Wys!ucha! opowie(ci o#*gurze, modlitwie i#wizycie starca. Z#zazdro(ci poczerwienia! 

i#z#gniewem zawo!a!:
– To tak? Ja tu si" staram, gospodarki pilnuj", haruj", a#ty &e( poszed!, poprosi! i#dosta!? 

To& to niesprawiedliwe! Ja te& pójd"! – &achn$! si" i#ju& przed (witem przy kapliczce kl"cza!.
– Tamtemu pomog!e( to i#mnie pomó&. Przecie i#ja jestem twój. Tamten ma!o ma, ale 

i#ma!o robi. A#ja si" musz" naharowa'. Dopomó& i#mnie!  Chrystus i#do#niego przemówi!: 
– Id) do#domu. Przyjd" do#ciebie i#dopomog". 
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O KOS TRO,
CO ZA$O!Y$  MIAS TO

11

KOSTRZ YN

listopada 1251 roku Przemys! I#ulokowa! w#Kostrzynie miasto, jedno z#pierwszych 
w#Wielkopolsce. Pocz$tki tego miejsca z#pi"kn$ i#bogat$ histori$ si"gaj$ (redniowie-

cza, i#to tego wczesnego.
Wyobra)cie sobie, &e#dawno, dawno temu, w#czasach które nie zosta!y udokumentowane, w#miej-

scu, gdzie roz!o&y! si" Kostrzyn, mi"dzy rzeczkami Cybin$ i#M"cin$, rozci$ga!a si" rozleg!a puszcza. 
O#lasach tych mówiono w#ca!ej okolicy:
– Ile tam saren, jeleni i#dzików! – zachwalano. 
– I#rysia, i#!osia nie raz widzia!em – mówiono.
Bory ciemne to by!y i#drog" w#nich !atwo by!o zgubi'. Kto odwa&y! si" zapuszcza' w#g!$b 

tego lasu, swojej wrodzonej orientacji ufa' musia!. Niejeden bowiem uda! si" na#polowanie 
i#ju& ze% nie wróci!.

Odwa&ny Kostro jednak taki nie by!. Cz"sto przemierza! szlak z#Poznania do#Gniezna. 
W#dziewiczej puszczy polowa! i#ugania! si" za#dzikim zwierzem. Mimo, i&#przeje&d&a! knieje 

11

Ukontentowany kmie' kaza! uczt" wyprawi'.  
– Du&o t!ustego jad!a i#gorza!ki przygotujcie – rozkaza!. I#knu! pod#nosem: – Jak Bóg zoba-

czy, &e#tyle mu da!em, na#pewno w#dwójnasób mi bogactwem odp!aci. 
Nie &al mu by!o kury na#rosó! i#kaczki na#mi"siwo, ani kie!bas, ani kapusty ze skwarkami. 

Gospodyni po#kuchni si" krz$ta!a, gospodarz kurzy! fajk" i#go(cia wypatrywa!. Ko!atanie.
–Idzie! – krzykn$! i#skoczy! na#równe nogi. 
Tymczasem w#progu widzi ch!opca zmizernia!ego.
– Rodzice mi zmarli. Nie mam gdzie si" podzia'. Mo&e jaki k$t by si" tu dla mnie znalaz! 

i#kawa!ek chleba? – prosi! ma!y. 
– Poszed! won! Nie ma tu dla ciebie miejsca! Wa&niejszego ja go(cia czekam. Nie zawracaj 

mi teraz g!owy – kmie' go odp"dzi! i#zacz$! drzwi przymyka'.
– B!agam pana! – mówi! ze !zami w#oczach ch!opiec. – Najwi"ksze we wsi gospodarstwo 

pan ma. B"d" dobry, b"d" pracowity. 
– Czarny, bierz go! – zawo!a! na#psa, co w#sieni le&a!. 
A#ten, podobnie jak jego pan zawzi"ty, dziecko do#krwi w#!ydk" pogryz!. Skutecznie jednak 

od cha!upy przegoni!.
Za#oknem ju& ciemno, a#go(cia, jak nie by!o tak nie ma. Strawa wystyg!a. Uczta nieudana. Baba 

zap!akana. W(ciek!y kmie' polaz! do#*gury Chrystusa wyrzuty robi', &e#Bóg nie przyszed! jak 
obieca!, worków m$ki i#z!ota nie przyniós!. Ale *gura przemówi!a do#kmiecia tymi s!owy:

– A#by!em u#ciebie, a#ty( mnie psem poszczu!. 
Spojrza! gospodarz i#za#g!ow" si" z!apa!. Z#!ydki drewnianej *gury lecia!a krew. Wida' by!o 

(lady z"bów. I#dalej *gura prawi' zacz"!a: 
– Pami"taj, bli)niego szanuj jak siebie samego, nawet biednego komornika, co k$tem 

w#twym gospodarstwie siedzi. 
I#tak biedny, ale uczciwy i#pracowity komornik sta! si" zamo&ny, a#od tamtego wydarzenia 

wie( nazw" przyj"!a Komorniki. Miejscowo(' pr"&nie si" rozwija!a, siedzib$ gminy zosta!a. 
Dzi( bogata jest pracowito(ci$ i#przedsi"biorczo(ci$ swych mieszka%ców, którzy ju& komor-
nikami nie s$, lecz cz"(ciej zaradnymi przedsi"biorcami.   
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wiele razy i#zna! je do(' dobrze, nigdy nie podró&owa! po#zmierzchu. Nie by! tchórzliwy, ale 
rozs$dny. 

Tamtego wieczoru d!ugo goni! za#pewnym ósmakiem. Zapu(ci! si" w#tereny, na#których 
wcze(niej nie bywa!.

– Aj, nawet &em nie zauwa&y! jak si" zacz"!o (ciemnia' – powiedzia! sam do siebie.  
– Czym pr"dzej poszukam schronienia.

I#pogna! konia p"dem przed siebie. Nagle las si" rozst$pi!.
– O, a#co to za#polana, której wcze(niej nie widzia!em? – zdziwi! si", widz$c rozleg!$ !$k" 

z#chat$ po(rodku. – Czy&by ta puszcza kry!a zakamarki, których jeszcze nie pozna!em? Cie-
kawe, co jeszcze mnie tu czeka – mrucza! pod#nosem, zbli&aj$c si" do#chaty.

Zapuka! g!o(no.
– S!ucham wa'pana? – otworzy!a dziewczyna, na#widok której Kostro znieruchomia!. 

– „By!a tak pi"kna i#(wie&a, jak poranna rosa. A#ten g!os! Jak najdelikatniejszy s!owik” – 
my(la!. Dzielny rycerz sta! jak wryty. Cho' zawsze bystry i#wygadany, tym razem nie móg! 
znale)' odpowiedniego s!owa.

– Mów Pan czego tu szukasz! – us!ysza! ponaglenie z#ust pi"kno(ci.
Ostrzejszy ton otrze)wi! go momentalnie. Wyprostowa! si", napr"&y! tors i#zacz$!:
– Przepraszam panienk" – zacz$! wyja(nia'. – Polowa!em w#tych stronach. Goni!em jele-

nia i#zapu(ci!em si" dalej ni& zawsze. +ciemnia' si" zacz"!o, wi"c pomy(la!em, &e#mo&e… – 
nie zd$&y! sko%czy' zdania, gdy dziewczyna przerwa!a mu:

– Nie gadaj ju&. Masz tam stodo!" i#siano. Mo&esz zosta' do#rana  –  powiedzia!a . – A#stud-
nia jest tam – odwróci!a si", wskazuj$c r"k$. – Wiadro widzisz? Jak pi' chcesz, sam zaczerp-
n$' musisz. Ja s!u&k$ nie jestem. Ch!opu, nawet je(li rycerz, nosi' wody nie b"d".

Kostro podzi"kowa! i#uda! si" czym pr"dzej do#stodo!y, bo#czu!, &e#dopada go zm"czenie. 
Oj, zaimponowa!a mu bu%czuczno(' dziewczyny. „W#lasach &yje, twarda by' musi kobie-

ta” – rozmy(la! na#pos!aniu. „Ale pewien jestem, &e#serce ma jak anio!!” – u(miechn$! si" 
do#siebie i#natychmiast zasn$!.

Przespa! pierwszy kur. S!o%ce by!o ju& wysoko, gdy poczu! jak kto( go wid!ami tr$ca.
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– Wstawaj wa'pan! – Do#wieczora spa' zamierzasz? Przesu% si" cho' troch", bo#stodo-
!" uprz$tn$' musz".

– Nieee…, sk$d&e – powiedzia! leniwie Kostro, ziewaj$c przy tym, jakby chcia! much" 
po!kn$'. – Dawno po#prostu tak dobrze nie spa!em!

– Jestem Wojtek, parobkuj" u#le(nika – przedstawi! si" rozmówca. Panienka kaza!a 
poda' panu chleba i#(wie&e mleko – uk!oni! si", postawi! dzbanek i#zabra! si" za#przerzu-
canie siana.

Rycerz wyci$gn$! r"k" na#powitanie:
– Ja jestem Kostro. Czekaj no! Czekaj! – zawróci! Wojtka, który ju& wychodzi!. Po-

wiedz mi chocia& jak jej na#imi" i#gdzie j$ znajd"?
– Jagna – us!ysza! zza wide!.
– A#gdzie znale)' j$?
– Oj, !atwo jej nie znajdziesz! A#dzi( ju& na#pewno! – za(mia! si" Wojtek. – Wyjecha!a 

rano sprawunki za!atwia'. A#teraz wybacz, musz" krowy ogarn$'.
Kostro nie tylko by! odwa&ny i#rozs$dny, ale równie& pracowity. Za#okazan$ &yczliwo(' 

chcia! si" odwdzi"czy'. A#przy okazji zrobi' dobre wra&enie na#Jagnie. Wszystkie wiadra 
nape!ni! wod$, na#progu domu zostawi! dwa upolowanie zaj$ce, bukiet kwiatów i#odje-
cha!.

„Nic dzi( tu po#mnie” – pomy(la!. Jeszcze nie ruszy!, a#ju& postanowi!: – „Wróc" 
na#pewno, wróc" niebawem.” Wskoczy! na#ko% i#pojecha!.

Wieczorem Jagna ze starym ojcem wróci!a do#domu.
– Króliki? Kwiaty? Córcia! Ty wiesz co( o#tym? – dopytywa! starzec.
Jagna opowiedzia!a mu jak dzie% wcze(niej przyj"!a na#nocleg pewnego rycerza. 
– -yczliwy z#niego cz!owiek… no i#niczego sobie ta zwierzynka – pokaza! na#zaj$ce. 

–#Ale kwiaty to chyba nie dla mnie.
Wr"czy! Jagnie pi"kny, pachn$cy bukiet i#zamy(li! si": „Stary ju& jestem, mo&e gdyby 

on tu wróci!, mo&e...”
Tydzie% nie min$!, a#do#drzwi zapuka! cz!owiek w#zbroi:

– Tych kilka drobiazgów z#Poznania panience przywioz!em, w#podzi"kowaniu za#przesz!$ 
i#przysz!$ &yczliwo(' – wr"czy! pakunek pe!en (wiecide!ek i#smako!yków. – Je(li znów móg!-
bym si" przespa' w#stodole, b"d" szcz"(liwy.

– Przysz!$… powiada pan – za(mia!a si" Jagna. – Jak pan tak lubi nasz$ stodo!", zapraszam 
– u(miechn"!a si", wskazuj$c mu drog". – Ró&ni tu ludzie do#nas przybywaj$, ostro&nym by' 
trzeba, pow(ci$gliwo(' moja z#tego wynika. Was raczej obawia' si" nie musimy, prawda? 

– Wr"cz przeciwnie – zapewni! Kostro.
Rycerz zagl$da! do#chaty coraz cz"(ciej, a#&e#r"ce mia! zwinne, w#domu im pomaga!. A#tu 

drewna nar$ba!, a#tam dach podreperowa!. Praca sama pali!a mu si" w#r"kach. Wolne chwile 
sp"dza! z#Jagn$. Zakochali si" szybko. Co kilka dni regularnie bywa!. Ale pewnego razu nie 
przyjecha!.

– Tatku, czemu go nie ma? Ju& (roda – martwi!a si" Jagna.
– O#córu(, no nie p!acz, nie p!acz, do#boju go gdzie mo&e pos!ali, albo chory w#gor$czce 

le&y – pociesza! j$ ojciec, sam maj$c nadziej", &e#to jednak nieprawda i#Kostro wróci.
Dni mija!y, a#jego nie by!o. Jagna markotna chodzi' zacz"!a. Ojciec ju& w#duchu z!orzeczy!:
– A#niech go wilki po&r$, a#niech nied)wied) rozszarpie!
I#ju& mia! psy na#nim wiesza'… Patrzy…
– Jagna! To chyba Kostro jedzie! – zakrzykn$!.
Tym razem Kostro nie by! sam. Towarzyszy!y mu trzy wozy i#kilkoro ludzi. Widz$c le(nika 

i#Jagn" na#progu, pocwa!owa! wprost do#nich. Pada do#stóp kobiety i#b!aga:
– Wybacz najdro&sza. Sprawy &ycia i#(mierci mnie zatrzyma!y, ale teraz…  – zawiesi! g!os, 

po#czym zwróci! si"  do#ojca:
– Widzisz dobry cz!owieku te wozy? Maj$tek swój spieni"&y' musia!em: jedno wydzier&a-

wi', inne sprzeda', jeszcze inne na#wozy spakowa'. I#zaj"!o mi to d!u&ej ni& przypuszcza!em. 
O#r"k" córki prosz"! Ona jest moim &yciem lub (mierci$ – ca!y swój dobytek przywioz!em. 
Ju& nie chc" &y' z#dala od niej. Tu z#wami, na#tej ziemi pragn" zamieszka'. Nie uprzedza!em, 
bo#mia!a to by' niespodzianka. Pozwolenie ksi"cia na#budow" domostwa i#za!o&enie tu osady 
zdoby!em.
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Ojciec rozradowa! si":
– Chcesz si" Kostro &eni'? To si" &e%! Rad b"d" mie' ci" 

za#zi"cia.
I#tak to córka le(nika zosta!a &on$ dzielnego rycerza Kostro, 

który wiedziony siln$ mi!o(ci$ osad" swoj$ o#nazwie Kostrzyn 
zbudowa!. Po#dzi( dzie% znajdziecie w#Kostrzynie ludzi o#rycerskim 
usposobieniu: dobrych, odwa&nych i#pracowitych. A#panny najpi"k-
niejsze w#ca!ym województwie, troch" harde i#odrobin" pyskate… 
To z#pewno(ci$ potomkowie rycerza Kostro i#jego urodziwej ma!-
&onki Jagny.   O BIA%EJ DAMIE Z ZAMKU 

W KÓRNIKU

12

KÓRNIK

zieje zamku w#Kórniku zacz"!y si" w#(redniowieczu, w#po!owie XV wieku. W#pi"knej 
okolicy, nad jeziorem, ród Górków – jeden z#najpot"&niejszych w#Wielkopolsce – 

wzniós! murowany zamek. 
Na#wysp" otoczon$ fos$ dosta' si" mo&na by!o tylko przez zwodzony most i#spuszczan$, 

kut$ krat". To po!o&enie doceni! nawet sam król Henryk Walezy. Zatrzyma! si" tu w#dro-
dze na#koronacj" do#Krakowa. Tak&e Zygmunt III Waza, odwiedzaj$c zamkowe mury, 
zabra! tu ze sob$ &on" i#syna – co znaczy, &e#nie obawia! si" o#ich bezpiecze%stwo.

Z#czasem zamek popad! w#ruin". W#okolicznych karczmach, przy kuflu piwa ró&ne mo&-
na by!o us!ysze' opowie(ci: 

– Tam, w#zamku na#wyspie, skarb jest ukryty! To wielkie kosztowno(ci Górków! Groma-
dzili je przez lata! – mówiono.

– Jakim cudem nikt jeszcze tego skarbu nie zabra!? – zachodzili w#g!ow" przyjezdni. 

D
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– Id)cie i#sami zobaczcie! – radzili im miejscowi. – Pod#ruin$ znajdziecie przepastne lochy. 
Ale uwa&ajcie. Te skarby s$ przekl"te! Mówi si", &e#kl$twa spadnie na#ka&dego, kto spróbuje 
je zrabowa'. I#pami"tajcie, jak dot$d nikt z#tych, którzy wybrali si" na#poszukiwania skarbu 
Górków, do#domu ju& nie wróci!! 

A#jednak od czasu do#czasu znajdowa!o si" kilku (mia!ków, którzy wyruszali po#z!ote runo 
i#niestety… gin"li bez wie(ci. W#ko%cu zabrak!o chojraków. A#czas mija!.

S$siaduj$cy z#Kórnikiem Bnin pochwali' si" móg! pr"&nie dzia!aj$c$ para*$. Pewnego 
razu tamtejszego proboszcza ol(ni!a genialna my(l: „Skoro skarbów nie mo&na si!$ wydrze', 
to mo&e zdj$' t" kl$tw"?”

Zawo!a! organist":
– S!uchaj no, tu jest napisane, &e…  – pokazuje mu stare ksi"gi. - „Kl$twa mo&e by' zdj"ta, 

je&eli w#miejsce, gdzie przekl"ty skarb le&y, uda si" procesja i#tam msza (wi"ta b"dzie odpra-
wiona”. – Co o#tym my(lisz? – pyta.

– Dobrze, zróbmy tak – potakn$! niepewnie tamten.
– Zatem, niech kto &yw w#niedziel" w#po!udnie pod#ko(cio!em si" stawi! – poleci! duchowny.
– No, w#ko%cu rozwi$&emy problem kl$twy, a#cz"(' skarbu na#remont dzwonnicy przezna-

czym – powiedzia! rezolutny pleban, dumny ze swojego planu.
Trzódka przyby!a, jak proboszcz nakaza!. Ale &eby ch"tni byli na#wypraw" z#mocami nie-

czystymi? O#nie, co to, to na#pewno nie! Wi"kszo(' ze strachu ledwo nogami pow!óczy!a. 
– Odwagi bracia! Po#powrocie b"dziemy bogaci! – dodawali sobie nawzajem otuchy i#drep-

tali za#plebanem. 
Procesja w#ko%cu dotar!a na#miejsce. Ksi$dz czym pr"dzej msz" chcia! zacz$' odprawia'. 

Zagl$da do#torby… 
– Nieee! Zapomnia!em! – krzyczy. 
W#ksi"&ej torbie nie by!o stu!y. A#moce nieczyste tylko na#to czeka!y. Niewidzialnymi wi-

d!ami zacz"!y k!u', goni' i#przegania' uczestników procesji. Strach by!o patrze' na#to, co si" 
tam dzia!o. Wierni pouciekali do#domów. Zaryglowali drzwi i#wiele dni jeszcze w#strachu &yli. 
Proboszcz godzinami przesiadywa! w#ko(ciele, modl$c si" i#rozpami"tuj$c:
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– Jak to mo&liwe? Zapakowa!em przecie& wszystko! A#moi biedni wierni? Cierpi$ przeze 
mnie. Te moce nieczyste nastraszy!y ich nie na#&arty! – szepta! do#siebie.

W#pewnej chwili jakby nowa moc w#niego wst$pi!a. Wsta! z#kolan i#wo!a:
– Co to, to nie! W#mojej para*i nie b"dzie diabe! rz$dzi!! Spróbuj" raz jeszcze! – postanowi!.
I#rozpocz$! przygotowania do#kolejnej wyprawy. Tym razem osobi(cie swój ekwipunek trzy 

razy sprawdzi!. Co prawda liczba uczestników procesji skurczy!a si" znacznie, ale znalaz!o 
si" tych kilka gorliwych owieczek, które za#swym proboszczem nawet w#ogie% piekielny 
pój(' s$ gotowe. Kilku by!o wprawdzie te& takich, których raczej przysz!e bogactwo do#odwa-
gi zagrza!o.

Dotarli pod#zamczysko. Ju& maj$ msz" (wi"t$ odprawia'. Pleban zawarto(' torby na#zie-
mi" nerwowo wysypuje. 

– Msza!! Gdzie jest msza!!? – krzyczy. 
Upad! w#rozpaczy na#ziemi" i#pocz$! si" modli', aby dobry Bóg pozwoli! wiernym z#miejsca 

przekl"tego w#spokoju si" oddali'.
– Uciekajcie! Wszyscy do#domów! Szybko! – poleci! przyby!ym. 
T!um w#mgnieniu oka si" rozbieg!.
Kilka miesi"cy pó)niej nast$pi!a ostatnia, jak si" pó)niej okaza!o, próba.
– Wiernych ju& wi"cej nara&a' nie b"d" – powiedzia! proboszcz do#wikarego. – Pójdziesz 

tylko ty i#ja. A, &e#w#trzech ra)niej nam b"dzie, zabierzmy jeszcze organist". 
Ka&dy z#nich sprawdzi! czy spakowali wszystko, co potrzebne. Pewni, &e#nie brakuje nicze-

go – wyruszyli. A#wiecie, jak to jest – diab!y ró&ne psoty wyczyniaj$. Taka ich natura. Ksi$dz 
o#ga!$) zahaczy!. Hostia do#konsekracji i#ampu!ka z#winem wysun"!y si" z#tobo!ka. Mszy 
(wi"tej znów nie odprawili. 

Moc diabelska nie zosta!a zniszczona. Skarby zapad!y si" chyba g!"boko pod#ziemi", a#ru-
iny zamczyska otacza' zacz"!a jeszcze gorsza s!awa. Proboszcz niebawem dni swych doko-
na!. Nie by!o komu walczy' z#mrocznymi si!ami. W!odarze ziem si" zmienili. Ród Górków 
wygas! w#XVI wieku. Teraz to Dzia!y%scy sprawowali piecz" nad#okolicznymi dobrami i#nad 
zamkiem w#Kórniku równie&.

Pewnego razu zdarzy!a si" wielka tragedia. Po&ar, który wybuch! w#mie(cie, strawi! prak-
tycznie wszystkie budynki. Ludzie potracili dobytki ca!ego &ycia.

– Pomrzemy niechybnie – mówiono. 
– Cha!upy spalone. Zima zbli&a!a si" wielkimi krokami. Oj, wielkie &niwo (mier' zbierze, 

wielkie! – rozpacza!y kobiety, z#l"kiem my(l$c o#dzieciach. Jedyna nadzieja w#naszej Hrabi-
nie. – Mo&e ona co( poradzi.

A#pani, w#której m$dro(' lud wierzy!, by!a to Teo*la Dzia!y%ska. O, co to by!a z#kobieta! 
Istna osiemnastowieczna bizneswoman! Sprawnie zarz$dza!a du&ym maj$tkiem. Do#tego 
wykszta!cona, odwa&na i#nowoczesna. Wielu si" w#niej ówczesnych m"&czyzn kocha!o, 
a#i#ona od nie zawsze roztropnych mi!o(ci nie raz ucieka!a.

Dotar!y do#niej lamenty poddanych. Wezwa!a wi"c swoich doradców:
– By!am przej(' si" po#zniszczonym mie(cie. Serce si" kraje na#widok n"dzy, wywo!anej 

tym po&arem. Ale mam pomys!, jak poddanym dach nad g!ow$ zapewni' i#podobnym nie-
szcz"(ciom zapobiec. Powinni(my zd$&y' zanim nadci$gnie zima. 

Zaciekawieni nadstawili uszu, ale temu co s!ysz$ wierzy' nie chc$:
– Rozbierzcie ruiny zameczku przy jeziorze. Ceg!y przeka&cie nieodp!atnie mieszka%com 

– rozkaza!a. – Niech odbuduj$ domy i#postawi$ kominy murowane. Mo&e dzi"ki temu unik-
niemy dalszych po&arów.

– Ale pani, kl$twa! – mówili zatroskani.
– Tych upiorów nie da si" przep"dzi'! – próbowali j$ powstrzyma'. 
– Ja w#zabobony nie wierz" – odpowiedzia!a. 
To fakt. Hrabina znana by!a z#tego, &e#co postanowi, to wykona. Ju& nied!ugo wynaj"te 

ekipy stan"!y przed zaniedbanym zamkiem. Prace sz!y sprawnie. Co prawda skarbca pe!ne-
go nieprzebranych okazów nie odnaleziono, ale dzi"ki uzyskanemu budulcowi odnowiono 
zniszczone miasto. Za( upiorów jak nie by!o wida', tak nie by!o. 

Na#rozebraniu starych ruin Hrabina nie poprzesta!a. Przebudowa!a zamek w#Kórniku. 
Zamieni!a go w#barokow$ rezydencj" z#pi"knym ogrodem. Dba!a o#drogi, mosty i#wiatraki. 
Na#Jeziorze Kórnickim zbudowa!a tamy. Z#jej inicjatywy w#Kórniku za!o&ono manufaktur" 
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p!óciennicz$ i#hodowl" jedwabników. Nie ba!a si" inno(ci i#nie wierzy!a w#zabobony. Do#swo-
ich posiad!o(ci sprowadzi!a protestanckich kolonistów niemieckich, nazywanych ol"drami 
i#ufundowa!a w#Bninie lutera%ski zbór. Lata mija!y. Wszystko wskazywa!o na#to, &e#biesy nie 
dopadn$ ju& Hrabiny, która zniszczy!a ich siedzib". Hrabina doczeka!a swych s"dziwych 
lat i#odesz!a na#drug$ stron" bez udzia!u niewyt!umaczalnych zjawisk. Tak my(leli wszyscy. 
A#jednak, wida', pomylili si"…

Czas jaki( temu, nikt nie pami"ta, kiedy wydarzy!o si" co( dziwnego. Jedna z#mieszkanek 
zamku nie mog!a zasn$'. Sz!a w!a(nie korytarzem, chc$c przygotowa' sobie ciep!e mleko, 
gdy nagle stan"!a jak wryta: 

– Duch! – wyrwa!o si" z#jej ust, które natychmiast zas!oni!a d!oni$. 
Kilka metrów od niej przesz!a dama w#bia!ej sukni, której dó! podtrzymywa!a d!oni$. Ze-

sz!a wprost na#taras.
„Ukryje si" za#zas!on$ i#zobacz", co si" stanie” – pomy(la!a kobiecina. 
Wybi!a pó!noc, gdy do#spaceruj$cej po#ogrodzie zjawy do!$czy! rycerz na#czarnym koniu. 

Do#(witu kr$&yli razem po#ogrodzie i#czego( szukali. Gdy jutrzenka zacz"!a pojawia' si" 
na#niebie, on odjecha! na#swym rumaku, a#ona… wesz!a do#portretu. 

Nazajutrz, oszo!omiona tym dziwnym spotkaniem kobieta, wróci!a przyjrze' si" postaci 
z#obrazu.

– Teo*la Dzia!y%ska – wyszepta!a. – Jestem pewna, &e#to j$ widzia!am. 
Wie(' o#kr$&$cym po#zamku duchu lotem b!yskawicy roznios!a si" po#okolicy. Ze wzgl"du 

na#ubiór, zacz"to j$ nazywa' Bia!$ Dam$. Kim jest rycerz na#czarnym koniu? Mo&e duchem 
jednego z#wielu, za#to wiernego, kochanka Hrabiny? Podobno mara kr$&y' b"dzie po#kór-
nickim zamku tak d!ugo, a&#odnajdzie skarbiec poprzednich w!a(cicieli, ale z#tego co ludzie 
gadaj$, zapad! si" on do#samego piek!a. To ju& lepiej dla niej, &eby ona go w#Kórniku o#pó!no-
cy szuka!a…

Od tamtej pory, co rusz kto( widuje Bia!$ Dam". Ale, ale! Nie ka&dy kto zechce j$ zobaczy', 
dost"puje tego zaszczytu! Spotkanie z#duchem zarezerwowane jest dla wybranych, którymi 
duch postanowi! si" opiekowa'. A#kto jest godzien tego zaszczytu? Mo&e tobie si" uda?   

KRAJ 
I ANKA

13
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trudzony wojami i d!ugoletni$ s!u&b$ dla ksi"cia, osiad! rycerz Izydor z &on$ Domis!aw$ 
w(ród pól i nieprzebytych lasów nad G!omi$. Wraz z kilkorgiem s!ug zajmowa! si" wy-

pasem byd!a i owiec, upraw$ zbó&, my(listwem i bartnictwem. Pan Bóg nie da! im syna, lecz 
tylko jedn$ córk", której na chrzcie (wi"tym dano imi" Anna. 

Anka, bo tak j$ nazywano od dziecka, stara!a si" zast$pi' rodzicom syna. Nie tylko uczy!a 
si" zaj"' domowej gospodyni, ale nauczy!a si" te& jazdy konnej i posiada!a umiej"tno(' wyko-
nywania wszystkich obowi$zków i prac tradycyjnie przydzielanych m"&czyznom. Bardzo si" 
to przydawa!o, bo ojciec coraz cz"(ciej niedomaga! i trzeba go by!o zast"powa' przy ró&nych 
obowi$zkach kierowania gospodarstwem. 

Z czasem Anka wyros!a na dobr$, pi"kn$ i pe!n$ wdzi"ku pann". Dzi"ki pracy i zapobiegli-
wo(ci ca!ej rodzinie &y!o si" dostatnio i prawie szcz"(liwie. Jedynym zmartwieniem spo-
kojnych mieszka%ców okolicy nad G!omi$ i przeje&d&aj$cych tamt"dy kupców by!y cz"ste 
napady zbójców, którzy zagnie)dzili si" w rozleg!ych bagnach i rozlewiskach, gdzie za!o&yli 
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swoje siedziby. Od osiad!ych mieszka%ców (ci$gali nienale&ne daniny. Kupców za( !upili 
i zabijali. 

Niespokojne wie(ci o tych okrucie%stwach dociera!y a& do dalekiej Kruszwicy, b"d$cej sie-
dzib$ panuj$cego ksi"cia. Ksi$&e postanowi! zbada' stan zagro&enia i na ziemie nad G!omi$ 
wys!a! swojego najstarszego syna, roztropnego i dzielnego Kraja. W przebraniu kupców Kraj 
wraz z innym m!odym rycerzem, konno przedzierali si" po bezdro&ach, by po kilkunastu 
dniach znale)' si" w okolicy, gdzie obecnie znajduje si" miasteczko Krajenka. 

Po nakarmieniu koni rozpalili ognisko, spo&yli posi!ek i po!o&yli si" do snu. Byli tak zm"czeni, 
&e natychmiast zasn"li kamiennym snem strudzonych w"drowców. Nie zauwa&yli, &e s$ obserwo-
wani przez rozbójników. W brzasku budz$cego si" dnia zostali napadni"ci. Nie mogli ju& podj$' 
skutecznej obrony. Tchórzliwi zbójcy potraktowali ich okrutnie, a konie i wiezione juki zrabowali. 

W kilka chwil pó)niej, w pobli&u miejsca tego zdarzenia przeje&d&a!a Anka, wioz$c po&y-
wienie dla pasterzy, którzy opodal pilnowali stad byd!a i owiec. W pewnej chwili ko% pod ni$ 
stan$!, zacz$! chrapa' i strzyc uszami. Oznacza!o to, &e w pobli&u znajduje si" co( nadzwy-
czajnego. Mimo pewnej trwogi, Anka uj"!a w praw$ r"k" zawieszony u siod!a topór i spi"!a 
konia, zmuszaj$c go do ruszenia w miejsce, które wzbudzi!o niepokój m$drego zwierz"cia. 

Za chwil" ujrza!a miejsce niecnego napadu. Zeskoczy!a z konia i przybli&y!a si" do le&$-
cych. Jeden z nich ju& nie &y!, gdy& mia! roztrzaskan$ g!ow", drugi dawa! s!abe oznaki &ycia. 
Sprawnie zatamowa!a mu up!ywaj$c$ krew i przewi$za!a rany. Z wyci"tych toporem p"dów 
leszczyny i wierzby sporz$dzi!a p!ozy, wymo(ci!a je traw$ i tatarakiem, a nast"pnie, wo&o-
nym ze sob$ sznurem, przywi$za!a do siod!a. Z kolei poranionego rycerza u!o&y!a na p!ozach 
i powoli przyci$gn"!a do domu.

Przy pomocy domowników, rannego ostro&nie przeniesiono do izby i z!o&ono na mi"kkim 
pos!aniu. Przez par" dni wydawa!o si", &e Kraj ju& nie odzyska przytomno(ci. Tylko mat-
ka Anki wiedzia!a z jakich to zió! robi!a napary i po trochu wlewa!a mu do ust. Kraj wci$& 
gor$czkowa! i nieprzytomnie majaczy!. Wreszcie którego( dnia otworzy! oczy, rozejrza! si" 
po otoczeniu i powtórnie zasn$!. Od tego czasu jednak spa! spokojnie. Przy nast"pnych prze-
budzeniach by! ju& karmiony, ale w tak ma!ych ilo(ciach jakby by! niemowl"ciem. 
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Z czasem m!ody organizm zwyci"&y!. Kraj powoli wraca! do zdrowia. Ch"tnie i coraz 
wi"cej jad!. Sta!e czuwanie przy zdrowiej$cym Kraju, w miar" posiadanego czasu, bardzo 
ch"tnie przejmowa!a Anka. 

Mija!y miesi$ce. Mi"dzy obojgiem m!odymi zawi$za!a si" p!omienna mi!o('. Kraj nie wy-
zna! jednak, &e jest synem panuj$cego ksi"cia. Po d!ugim czasie, kiedy poczu! si" ju& na si-
!ach, poprosi! rycerza Izydora, aby u&yczy! mu konia i stosowne do podró&y szaty. Izydor nie 
tylko spe!ni! jego &yczenie, ale nadto przydzieli! mu do opieki najlepszego s!ug" z koniem 
i zbroj$. Kraj o(wiadczy!, &e najpierw odwiedzi rodzinne strony, a nast"pnie wróci do swoich 
wybawców.

D!ugo oczekiwano na powrót Kraja. Nie wraca! równie& wys!any s!uga. Zacz"to si" niepoko-
i' i snu' przypuszczenia, &e znów sta!o si" co( niedobrego. Wreszcie, po prawie dwóch mie-
si$cach oczekiwania, do zagrody rycerza Izydora zbli&y! si" liczny orszak bogato odzianych 
i uzbrojonych rycerzy oraz liczne zaprz"gi konne. To sam panuj$cy ksi$&e ze swoj$ rodzin$, 
dworem ksi$&"cym i zbrojnym orszakiem przyby!, aby podzi"kowa' za ocalenie syna i prosi' 
starego rycerza o r"k" Anki dla Kraja, który szczególnie jej zawdzi"cza! uratowanie &ycia.

O(wiadczyny oczywi(cie przyj"to i wkrótce odby!y si" huczne za(lubiny Anki z Krajem. 
Na wzgórzu, gdzie z czasem powsta! zamek, a pó)niej ko(ció! (w. Anny pobudowano obronny 
gród. W nim zamieszka!a m!oda para wraz ze starymi rodzicami Anki. W pobli&u grodu nie-
bawem powsta!o osiedle, daj$ce pocz$tek miastu o charakterze rzemie(lniczo-handlowym. 

Od Kraja i Anki nazwano je Krajank$, a pó)niej Krajenk$. Topór, którym przy ratowaniu 
&ycia Kraja pos!u&y!a si" jedynaczka, dzielna córka starego rycerza, sta! si" herbem miasta 
i jest nim do dzisiaj. Rozbójników wyt"piono i odt$d przeje&d&aj$ce t"dy karawany kupców 
i pracowici, spokojni mieszka%cy czuli si" bezpiecznie. Sprzyja!o to rozwojowi miasteczka 
i okolicy. Ch"tnie osiedlali si" tu przybysze z odleg!ych stron. Kraj i Anka &yli d!ugo i szcz"-
(liwie, zapewniaj$c Krajence i okolicy rozkwit, a mieszka%com upragnione bezpiecze%stwo 
i odpowiednie warunki do spokojnego &ycia.   

TRZY
M$YNY

14

KROTOSZ YN

zia!o si" to przed wiekami, tam gdzie od niepami"tnych czasów sta!a wie( o nazwie 
Krotoszyn Stary. Wokó! ros!y lasy, dzi( zwane D$browami Krotoszy%skimi – jeden z naj-

wi"kszych kompleksów naturalnych lasów d"bowych w Polsce. 
W tej wsi &y! pewien mo&ny i dzielny rycerz, którego nazywali Krotem. W bitwie pod Grun-

waldem odwagi swej dowiód! i m"stwo pokaza!, za co w zamian odpowiednie dobra otrzyma!. 
Otó&, Krot mia! syna, któremu wydzieli! cz"(' swych rozleg!ych w!o(ci.

Jako( trzeba by!o ziemie tych dwóch Krotów odró&ni', co by si" ludziskom prostym nie 
myli!o, czy chodzi o dobra starszego, czy m!odszego. Wymy(lono wi"c, &e mówi' si" b"dzie: 
Tam mieszka Krot, a tam Krota syn. Przyj"!y si" te okre(lenia. A ludzie, jak to ludzie – czasem 
kto( niedos!yszy drugiego, inny przekr"ci nazw". Z biegiem lat wyrazy „krot” i „syn” zla!y si" 
w jedn$ nazw" Krotoszyn. I tak zacz"!a si" historia miasta na Wysoczy)nie Kaliskiej, któremu 
w 1415 roku prawa miejskie nada! sam W!adys!aw Jagie!!o. Z czasem ka&de miasto dorabia si" 
swoich bohaterów, tajemniczych wydarze% i niesamowitych miejsc. Krotoszyn równie&. 

D
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S!yszeli(cie mo&e o tym, &e &y!a niegdy( w Krotoszynie s!ynna na ca!$ okolic" zielarka? 
Nazywano j$ imieniem Kunegunda. Mieszka!a w niedu&ym drewnianym domku, szczytem 
zwróconym do ulicy, jakich jeszcze kilka zachowa!o si" w Krotoszynie do dzi(. Utrzymy-
wa!a si" ze zbierania polnych i le(nych zió!. Jej izba ca!a przesi$kni"ta by!a ich zapachem. 
Powi$zane w p"ki dziurawce zwisa!y nad piecem, a na belkach pod sufitem krwawnik, 
mniszek lekarski, pokrzywa, rumianek, mi"ta i ostropest. Tyle ich mia!a, &e trudno by!o 
rozró&ni'. Do tego s!oiczki z suszonym oregano, tymiankiem, sza!wi$… Tak. Jej dom by! 
niezwyk!y. Z tego wszystkiego, sobie tylko wiadomymi sposobami, sporz$dza!a cudowne 
mikstury na ró&ne dolegliwo(ci. 

Pomocy nikomu nie odmawia!a.  A gdy do drzwi zapuka! biedny i widzia!a, &e od niego 
to nie ma co liczy' na zap!at", tak samo jak maj"tnemu pomaga!a.

– Nie martwcie si" – odpowiada!a. – Odwdzi"czycie si", kiedy ja potrzebowa!a b"d" wa-
szej w czym pomocy. A tera pójd)cie do chaty i do zdrowia szybko wracajcie. 

Dobra by!a dla wszystkich. A &e na zio!ach zna!a si" znakomicie, tote& s!awa jej ros!a. 
Coraz wi"cej osób do jej drzwi puka!o. A to o herbatk", a to po ma(' przeciw bólom, a to 
na niestrawno(', na wzd"cia… i tak dalej, i tak dalej. Specyfiki jej okazywa!y si" zadziwia-
j$co skuteczne i ludzie zacz"li darzy' j$ podziwem i wdzi"czno(ci$. Ale nie wszystkim te 
zielarskie praktyki si" podoba!y.

Wiecie by' mo&e, &e jeszcze jaki( czas temu, jedn$ z najbardziej powa&anych osób w ka&-
dej wsi i ka&dym miasteczku by! lekarz. Felczer, czy kto z dyplomem – niewa&ne. On de-
cydowa! o zdrowiu, a cz"sto te& o &yciu i (mierci. Jego diagnozy na równi by!y traktowane 
z przykazaniami boskimi. No i za swoje us!ugi pobiera! oczywi(cie godne tak znamienitej 
pozycji op!aty. Nie ka&dego by!o sta' na zawo!anie doktóra. 

Wielu, zw!aszcza tych ubogich jak mysz ko(cielna, wola!o Kunegund". I dopóki tylko 
oni w chwilach grozy po zielark" szli, nie przeszkadza!o to medykom. Ale, gdy coraz 
wi"cej przyjezdnych przybywa!o do niej jako do ostatniej instancji w sprawach bezna-
dziejnych, miejscowi lekarze coraz bardziej niech"tnym okiem patrzyli na praktyki 
znachorki.
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– Niech no tylko kto( umrze na skutek zalecanych przez ni$ zió!ek, ludzie szybko si" poznaj$ 
na niej – mówili.

Ale czas mija!. Nikt nie umar!. Pacjenci Kunegundy nadal do zdrowia wracali. 
Oj, nie podoba!o si" to, zw!aszcza &onie jednego z lekarzy i tak si" kole&ance &ali!a:  
– Och, mój Zbigniew mia! pacjentów du&o. -y!o si" nam dobrze. Jeszcze niedawno. Jedwab, 

futra, skóry – wszystko mia!am najnowsze, najlepsze! A teraz?! Skandal – pacjenci rezygnuj$ 
z niego. Mówi$, &e za drogo, &e ich nie sta'… To wszystko przez ni$. Ta szeptucha jedna! Sk$d 
moc ma? Nie wiadomo. Rogaty pewnie u niej za piecem siedzi!

Zacz"!a wi"c owa pani doktorowa szerzy' wie(ci o rzekomych konszachtach Kunegundy 
z diab!em. I robi!a to na tyle skutecznie, &e zacz"to jej wierzy'. Co rusz kto( wo!a! za staruszk$: 
– Wied)ma! Czarownica! Ta, co z diab!em spiskuje! 

Ludzie plotki lubi$, zw!aszcza w niedu&ych miejscowo(ciach, i dlatego !atka czarownicy 
przyklei!a si" do Kunegundy na d!ugie lata. 

W czasie, kiedy dzia!y si" te wydarzenia, na niewielkim wzgórku w po!udniowej cz"(ci mia-
sta, sta!y obok siebie trzy wiatraki. Me!!y zbo&e dla okolicznych ch!opów. Drog" prowadz$c$ 
do owych wiatraków nazwano ulic$ Trzech M!ynów. 

Zdarzy!o si" raz, &e Kunegunda wraca!a z lasu z uzbieranymi zio!ami. Przechodzi!a w!a(nie 
obok wspomnianych trzech m!ynów. M!ynarze nas!uchali si" ju& kr$&$cych od d!u&szego czasu 
opowie(ci o konszachtach zielarki z diab!em. Gdy tylko zobaczyli kobiecin", pocz"li j$ l&y', 
a jeden nawet poszczu! psem.

– J"dzo uwa&aj, mój Burek ma na ciebie chrapk"! 
Dwaj nast"pni obrzucili kobiet" kamieniami i b!otem, wo!aj$c:
– W!osy masz z gniazda paj$ka, oczy ze szklanych kulek, wied)m$ jeste( jadem ziej$c$, 

niech si" strze&e cz!owiek wszelek.
Pokorna Kunegunda znosi!a te obelgi ze spokojem, ale poczu!a uderzenie kamieniem. 
– Ajjjj! – krzykn"!a z bólu. Miarka si" przebra!a. Odwróci!a si" i zawo!a!a:
– Strze&cie si" panowie m!ynarze! Nie minie miesi$c, a po&ar jednego z was poch!onie! 

Trzech wiatraków nigdy ju& tu nie b"dzie! Nigdy!

I sta!o si", jak zapowiedzia!a. Pod koniec miesi$ca, w niedzielny 
wieczór nad miastem rozp"ta!a si" pot"&na burza. W jeden z wiatra-
ków uderzy! piorun. Po&ar by! ogromny. Ca!y m!yn sp!on$!.

– E, to przypadek – mówiono. 
I po jakim( czasie m!ynarz go odbudowa!. Nie min$! rok, jak 

p!omienie zniszczy!y kolejny m!yn. Ten równie& zosta! odbudowany. 
Niebawem jednak spali! si" nast"pny wiatrak. l tak, po&ary i odbu-
dowy powtarza!y si" przez wiele nast"pnych lat, a& kto( przypo-
mnia! sobie prorocze s!owa Kunegundy, która spoczywa!a ju& wtedy 
na cmentarzu.

– Ona to przewidzia!a. To jej odwet za z!o, które ludzie jej wyrz$-
dzali. Nie odbudowujcie kolejnego spalonego m!yna, bo niebawem 
i tak sp!onie.  

Od tamtej pory na wzniesieniu sta!y ju& tylko dwa wiatraki. Nazwa 
ulic, cho' nieaktualna, utrzymywa!a si" jeszcze d!ugo, bo a& do ko%-
ca rz$dów pruskich. Dopiero po odzyskaniu przez Polsk" nie-
podleg!o(ci w 1919 roku w!adze miejskie Krotoszyna zmieni!y j$ 
na M!y%sk$. I ta przetrwa!a do naszych czasów, cho' po m!ynach 
wszelki (lad ju& zagin$!.

Zosta!a tylko ta historia. W Krotoszynie znajdziecie za to wiele 
innych, pi"knych miejsc – chocia&by drewniany ko(ció! z XVI wieku, 
drugi z XVIII wieku, barokow$ (wi$tyni" i inne cenne obiekty.   
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y! sobie g!az. Stary niczym (wiat. Obserwowa! &ycie pierwszych tutejszych osadników.  
Widzia!, jak obok niego maszerowa!y armie ró&nych wojsk, epok i kon,iktów. Tkwi 

w tym samym miejscu od bardzo dawna, przynajmniej od ko%ca ostatniego zlodowacenia – 
co znaczy, &e liczy sobie 11 tysi"cy lat. 

Widzieli(cie tego giganta? Dzi( dumnie prezentuje si" we wsi Budziejewko, w gminie 
Mie(cisko. Ma imponuj$ce rozmiary. Wyobra)cie sobie! W obwodzie 20 metrów, w (rednicy 
a& cztery metry. W dodatku cz"(', któr$ widzimy to zaledwie jedna trzecia tego, co kryje si" 
pod ziemi$!  

Spo(ród tysi"cy ludzkich historii, które widzia! g!az, jedna jest szczególna. A to dlatego, 
&e dotyczy samego (wi"tego Wojciecha. 

Dzia!o si" to dawno, dawno temu. Dzie% z pozoru wydawa! si" spokojny, kobiety oporz$-
dza!y domy i zwierz"ta, m"&czy)ni szykowali si", aby sid!a na drobn$ zwierzyn" porozsta-
wia'. Panowa!o jednak jakie( gor$czkowe podekscytowanie. Wszyscy na co( czekali. 

O G%AZIE   
%W. WOJCIECHA
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– W wieku 27 lat zosta! on biskupem Pragi?! To musi by' krze(cijanin m$dry! – mówi!y mi"-
dzy sob$ kobiety.

– Podobno i tu zawita – prze&egna!a si" pobo&na ch!opka. – Kupcy mówili, &e ju& jest u ksi"-
cia Boles!awa. W"druj$c z Gniezna do Prusów na pewno przyjdzie g!osi' S!owo Bo&e. 

A nawraca' u nas to ma kogo… Spojrzenia pad!y w stron" Bratomi!y i rozleg!y si" g!osy:
– Ona poganka. Jej matka, jej ojciec – wszyscy oni bo&ki czcz$. Maj$ ich w izbie chyba ze 

dwadzie(cia. Ju& trzydzie(ci wiosen min"!o od kiedy pan nasz Mieszko krzest przyj$!. On przy-
j$!, to my te&. On krze(cijanin – my równie&! A oni? Dy' to jaki( pomiot szata%ski! 

Kilka dni ledwie min"!o i Wojciech przyby!. 
– Szcz"(' wam Bo&e dobrzy ludzie! W pokoju do was przychodz". Dobr$ nowin" przynosz" – 

przywita! miejscowych. 
Gdy mówi' zacz$!, coraz wi"cej osób si" zbiera!o. Sta!a ju& przed nim gawied) ca!kiem liczna 

i jak to w t!umie, zacz"!y si" przepychanki. Ten z przodu chcia! sta' i koleg" !okciem tr$ci!, tamten 
popchn$! kogo(, bo niski by!, a przecie widzie' musia! dobrze. Wojciech nie móg! nie zareagowa'.

– Moi drodzy, wa(nie wasze Panu Bogu mi!e nie s$. Wska&cie mi prosz" miejsce, w którym móg!-
bym S!owo Bo&e g!osi'. Takie, z którego lepiej by mnie by!o wida' i s!ycha'. Widzicie &em jest cz!o-
wiek postury mizernej, potrzebowa!bym jakiego( wzniesienia – zwróci! si" Wojciech do zebranych.

Naraz, kto( bystry przypomnia! sobie o wielkim g!azie, co le&y nieopodal. Zaprowadzili 
tam biskupa. Od tej pory stawa! na kraju g!azu i stamt$d naucza!. 

– Macice swoj$ i tatka szanujcie. Pami"tajcie, dobre dziatki zdobi$ matki – mówi!. A, aby 
lud prosty lepiej móg! go zrozumie', przeplata! mow" przys!owiami i przypowie(ciami:

– Kawa!ek chleba nie spadnie z nieba, ale go zapracowa' trzeba. Chleb prac$ nabyty, bywa 
smaczny i syty. 

– Kto pracuje za m!odu, ten na staro(' nie ma g!odu i kto szanuje niedziele i dni bo&e, Pan 
mu dopomo&e. 

Pozosta! Wojciech w tych stronach kila tygodni. Zawsze po po!udniu, gdy praca by!a sko%-
czona, stawa! na g!azie, by nauki swe zaczyna'. Ludzie ch"tnie s!uchali p!omiennych kaza%, 
a z dnia na dzie%, coraz wi"cej przybyszy z okolicy na te nauki ci$gn"!o.

Bratomi!a z m"&em w pierwszym rz"dzie sta!a. W niedziel", gdy chrzest jezusowy przyj$' 
mo&na by!o, z ca!$ rodzin$ przysz!a. Pos$&ki powyrzuca!a i od tej pory tylko krzy& jej cha-
!up" zdobi. Takich jak ona, którzy z ró&nych wzgl"dów, ca!y czas pozostali poganami, by!o 
wielu. S!owa biskupa mia!y tak$ moc, &e kruszy!y serca nawet najbardziej zatwardzia!ych 
grzeszników. Wielu te&, podobnie jak Bratomi!a, now$ wiar" za spraw$ Wojciecha przyj"!o. 

Ale w ko%cu (wi"ty odjecha!. -al troch" by!o. Zacz"to wi"c do g!azu chodzi', aby cho' 
miejsca, na którym Wojciech sta!, dotkn$'. Zrobi! tak i Czes!aw. Id$c w stron" ska!y, pomy-
(la!: „Gdy tylko g!azu, na którym (wi"tobliwy biskup sta!, dotkn", p!omie% boski z pewno-
(ci$ mnie o(wieci i wszystkie troski znikn$”.  A &e zmartwie% mia! niema!o, postanowi! ca!y 
wle)' na g!az. I co zobaczy!?! Dwa zag!"bienia w kszta!cie ludzkich stóp!

Ludzi zwo!a!. Wszyscy patrz$ – dwa odciski na g!azie widniej$.  
– To cud! – wo!a! kto( jeden. 
– Cud zaiste! – powtarza! nast"pny. 
– Bóg pokaza!, &e prawdziwie nas mi!uje! – cieszy! si" kto inny.
Jak si" domy(lacie, od czasu tego zdumiewaj$cego odkrycia, pielgrzymki do g!azu, jeszcze 

cz"stsze si" sta!y. Kiedy rozesz!a si" wie(' o m"cze%skiej (mierci misjonarza, postanowio-
no przetransportowa' kamie% do Gniezna, tam, gdzie spoczywa!o cia!o (wi"tego. Nadesz!a 
zima, mróz sku! lodem rzeki i jeziora, a (nieg zasypa! wszelkie nierówno(ci. Sanie na ten cel 
specjalne zbudowano, z grubych, d"bowych pali. A ci"&ki by! g!az okropnie! Aby przesun$' 
kolosa, wszyscy ch!opi ze wsi wraz z wojskiem razem pracowali. Do sa% zaprz"gni"to pi"'-
dziesi$t wo!ów.

Rado(' nast$pi!a wielka, kiedy w ko%cu uda!o si". Ujechali kilkaset metrów i… co to? Wy-
padek! Katastrofa wielka! 

 – Uwaga, grz$ski teren! – krzykn$! wo)nica. – Zatrzyma' sanie!
Ale by!o ju& za pó)no. Wielki zaprz"g pod ci"&arem !adunku zapad! si" tak, &e &adna si!a 

nie by!a w stanie ruszy' sa% z miejsca. Poganiali wo!y, jedni pcha' próbowali, drudzy ci$-
gn$'. I nic. Od tego szarpania na wszystkie strony, misterna konstrukcja sa% rozpad!a si" 
zupe!nie. 
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Kiedy (niegi stopnia!y, ludzie spostrzegli, &e spod kamienia wytrysn$! strumyczek. 
– To znak dany z nieba – mówili.  
Uznano zgodnie, &e tu jest miejsce g!azu i wi"cej próbowa' nie b"d$, by go z ziemi tej 

zabra'. Wkrótce potem okaza!o si", &e strumyczek ten ma cudown$ moc. Kto przemy! nim 
ran", ten do zdrowia powraca!. Rany natychmiast si" goi!y, a kto niewidomy – wzrok odzy-
skiwa!. Dziewcz"ta okoliczne, aby urod" sobie zapewni', twarze wod$ przemywa!y. 

Kl"kano przy )róde!ku, odmawiano modlitwy, ale by! kto(, komu si" to nie podoba!o. Wie-
cie, wsz"dzie znajdzie si" jaka( czarna owca. By! ni$ stary Maciej – gbur i niedowiarek. Kpi! 
z pielgrzymek i na(miewa! si" z wierz$cych. Pewnego dnia, gdy ju& si" (ciemni!o, postanowi!:

– Wezm" ja mego starego os!a, co na oczy ju& s!abo widzi. Pójd" do tego ich )ród!a i prze-
konamy si" czy dla tego zwierz"cia ten ich Pan Bóg lito(ciwy si" oka&e. I wyruszy! w nocy. 
Bydl" i(' nie chcia!o, ale zaci$gn$! je si!$. Wod$ pysk przemy! i nic. Ani osio! si" nie odm!o-
dzi!, ani lepiej widzie' nie zacz$!.  

Chodzi! wi"c Maciej po wsi i kpi! ze )ród!a jeszcze bardziej. A Pan Bóg nie lubi!, gdy go 
ludzie na próby i po(miewiska wystawiali. Mo&e dlatego od zdarzenia z os!em lecznicza woda 
nagle utraci!a sw$ moc, a kamie% wbi! si" g!"biej w ziemi".

S$ tacy, którzy powiadaj$, &e wieki g!az z ka&dym rokiem coraz bardziej si" zag!"bia 
w pod!o&e, a kiedy ca!kiem zniknie – nast$pi koniec (wiata. 

Czas mija!, a g!az (w. Wojciecha (bo tak zacz"to go nazywa') tkwi! na swym miejscu. Pan, 
ch!op, ksi$dz czy rzemie(lnik – wszyscy otaczali go szacunkiem. Okoliczni ch!opi w 1840 
roku wystarali si" nawet, aby uznano go za obiekt chroniony po wieczne czasy i wpisano 
do ksi"gi wieczystej. Ten zapis sprawia, &e nie wolno go wykorzysta' na cele budowlane. 
W taki to sposób kamie% sta! si" najstarszym obiektem przyrodniczym w Wielkopolsce, 
który jest chroniony prawem.   

JAK POWS TA%
MI#DZYCHÓD
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$ miasta po!o&one na wyspie. S$ i takie, których mury zwisaj$ ze skalnych klifów. 
Dost"pu do jednych broni$ jeziora. Do innych wody otaczaj$cych je bagien czy zaro-

(la. Ale ile miejscowo(ci, tak jak Mi"dzychód, le&y na przesmyku mi"dzy jeziorem a rzek$? 
Bardzo wiele.

Ta Kraina Stu Jezior od wieków s!ynie nie tylko z czystych zbiorników wodnych, nad 
którymi w ch!odne dni spotkamy ogromn$ ilo(' zimuj$cego ptactwa, ale te& z malowniczych 
krajobrazów i starych borów. 

By!y czasy, kiedy owymi ziemiami rz$dzi! wojewoda wielkopolski Domarat Grzymalita. 
Wi"kszo(' czasu sp"dza! w Poznaniu, ale akurat postanowi! wybra' si" na inspekcj" gro-
dzisk w zachodniej Wielkopolsce. Wezwa! dowódc" swej dru&yny i tak mu rzek!:

– Przygotuj wojów. Jed)my wprzód do Aleksandrowa, potem jeszcze w inne miejsca. Daw-
no tam nie by!em. Co prawda &adne niepokoj$ce wie(ci mnie nie dochodz$, ale dla spokoju 
trzeba sprawdzi'.

S
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Gdy dru&yna wojów by!a ju& gotowa do drogi, zjawi!a si" &ona wojewody Hanka z synkiem 
Teodorykiem i piastunk$ Jagn$.

– M"&u, zabierz nas ze sob$. Siedzimy ca!y czas w tym grodzie, nic (wiata &e(my nie wi-
dzieli. W Rokitnie moja rodzina mieszka. Teodoryk ma ju& rok, a oni go jeszcze nie widzieli. 
Skoro ju& jedziesz taki szmat drogi, pozwól nam zabra' si" z tob$. Jagna pomo&e przy ch!op-
cu – zwróci!a si" Hanka do m"&a.

Domarata roze)li!a ta pro(ba.
– Mowy nie ma! Dzieciaka zabra' nie mog"? A jak co stanie si"?
– Nic si" nie stanie. Prosz" – nalega!a &ona, spogl$daj$c na niego swoimi pi"knymi oczami 

– Ju(ci my(my spakowani. 
W ko%cu uleg!. Niech"tnie zgodzi! si" zabra' ich na wypraw" i kolumna wyruszy!a w kie-

runku Rokitna. Tam zag!"bili si" w puszcz" nadwarcia%sk$, by sprawdzi' brody nad rzek$. 
W pewnym momencie Hanka podesz!a do Jagny. 

– Dziecko (pi, a my pewnikiem ju& blisko celu. Jed)my przodem – powiedzia!a. 
I wyruszy!y, oddalaj$c si" od kolasy wioz$cej Teodoryka. Malec tymczasem niespodziewa-

nie obudzi! si"…
Wieczorem zatrzymali si" na postój w pobli&u grodu Aleksandrowo. Jagna zadowolona 

z faktu, &e dziecko wyj$tkowo dobrze znios!o t" d!ug$ podró&, zajrza!a do powozu, w którym 
podró&owa! Teodoryk. Rozsun"!a zas!ony, maj$ce chroni' maluszka przed nadmiernym 
(wiat!em. Chcia!a wzi$' go na r"ce, ale... dziecka nie by!o. Blada jak duch wychyli!a si" z ka-
rety, krzycz$c do Hanki:

– Teodoryk znikn$!! 
Wojewoda s!ysz$c to poczerwienia! ze z!o(ci. S!owem si" do nikogo nie odezwa!. Jednym 

susem wskoczy! na konia i pogalopowa! szuka' synka. Przemierzy! ca!$ tras", któr$ przebyli. 
Gdy Domarat wróci!, by!o ju& po pó!nocy. Dziecka nie odnalaz!. W(ciek!y wezwa! do siebie 
Jagn".

– Ty mia!a( go pilnowa'! Gdzie mia!a( oczy!? Je(li do rana nie wrócisz tu z moim synem, 
rozka&e (ci$' ci g!ow"!
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– Doooobrze mo(ci panie – wyszepta!a przez !zy.
Sk!onna by!a ponie(' ka&d$ kar". Nie mog!a wybaczy' sobie tego, &e nie dopilnowa!a, czy 

dziecko jest bezpieczne. Kocha!a Toedoryka jak w!asnego syna. Nie rozumia!a, dlaczego 
pos!ucha!a Hanki i oddali!a si" od ch!opca. 

– I po co mi to by!o! – lamentowa!a, przemierzaj$c kolejne partie lasu. 
Oj, wybaczy' sobie nie mog!a. Obarczona przygn"bieniem i skulona od wisz$cego nad 

ni$ wyroku (mierci, niczym nie ró&ni!a si" od staruszki, która ostatkiem si! ledwo pow!óczy 
nogami. Nie wiedzia!a w któr$ stron" i('. Przecie& przeszukano ju& wi"ksz$ cz"(' lasu. Da!a 
si" ponie(' nogom i maszerowa!a wprost przed siebie drog$, któr$ jechali, coraz bardziej 
zanurzaj$c si" w ciemno(ciach.  

Us!ysza!a szelest. „To li(cie” – pomy(la!a. Ale odg!osy by!y coraz g!o(niejsze. Zdawa!y 
uk!ada' si" w s!owa: „meeeezi chodami”, „meeeeezi chodami”. 

– Halooo! Czy kto( tu jest? – zapyta!a cicho Jagna i rozejrza!a si". Przeszuka!a najbli&sz$ 
okolic". Nikogo nie znalaz!a. Pomy(la!a, &e „mezi chodami” musi oznacza' miejsce mi"dzy 
brodami. Có& mia!a do stracenia. I tak musia!a przeczesa' puszcz" w poszukiwaniu dziecka. 
Bez niego nie mia!a co wraca'. Odruchowo skierowa!a swoje kroki do miejsca, o którym 
mówi!y g!osy. Coraz wyra)niej s!ysza!a: „meeeezi chodami”, „meeezi chodami”. Pami"ta!a, 
&e przed brodami dziecko jeszcze spa!o. 

Jagna dobieg!a do pierwszego z przej(' przez rzek". G!osy usta!y. Zamiast nich us!ysza!a 
niezbyt g!o(ne kwilenie. Dochodzi!o zza zaro(li. Pobieg!a tam co si! w nogach. 

– To musi by' on – wyszepta!a. I nie zwa&aj$c na ostre ciernie, pocz"!a rozgarnia' k!uj$ce 
ga!"zie. Dziecko le&a!o mi"dzy nimi. Na drodze ujrza!a kilka wystaj$cych kamieni. Malec 
musia! wypa(' z kolasy i utkn$' w tych ma!o przyjaznych zaro(lach. Pospiesznie wzi"!a go 
na r"ce i otuli!a chust$.

– Biedaczku, przemarz!e(. Teraz ju& wszystko b"dzie dobrze – uspokaja!a ch!opczyka. 
Do obozu musia!a wróci' przez las, a ten spowity by! ju& g"st$ i nieprzyjazn$ ciemno(ci$. 

Równie& zi$b zaczyna! coraz bardziej dawa' si" we znaki. Opatuli!a Teodoryka jeszcze moc-
niej i krzykn"!a:

– Hej! G!osie, który mnie tu przyprowadzi!e(, pozwól mi i dziecku bezpiecznie wróci' 
do obozowiska! Oby(my nie zgin"li w tym lesie!

Lampka, któr$ wzi"!a ze sob$, dawa!a ledwo widzialne (wiat!o. Pozwoli!o jej to nie potyka' 
si" o konary drzew. Sz!a ju& kilka godzin i coraz silniej odczuwa!a zm"czenie. Mia!a ochot" 
usi$(' cho' na chwil". Cho' na sekund" zamkn$' zm"czone oczy, od!o&y' dziecko i pozwo-
li' odpocz$' os!ab!ym ramionom. Ale ilekro' siada!a, spad!a na ni$ z drzewa szyszka albo 
ga!$). To powodowa!o, &e momentalnie trze)wia!a. 

– Co ja wyprawiam? Musz" i('. Stale i(', aby nie zmarzn$' i aby nie da' si" po&re' dzikim 
zwierz"tom – mówi!a sama do siebie. 

Nie wiedzia!a, jakim cudem uda!o si" jej dotrze' do obozowiska. S!o%ce jeszcze nie wze-
sz!o. Z daleka zauwa&y! j$ s!u&$cy, który obudzi! si" jako pierwszy. 

– Jagna! Znalaz!a( go!
Jego spontaniczna rado(' natychmiast obudzi!a reszt". U(ciskom i !zom szcz"(cia nie by!o 

ko%ca Nawet Domarat w ko%cu rozchmurzy! si" i przebaczy! Jagnie. Wszyscy pytali, gdzie 
znalaz!o si" dziecko, na co dziewczyna odpowiada!a, &e „mezi chodami”. Opowiedzia!a o g!o-
sach, dzi"ki którym tra*!a do Teodoryka oraz o tym, jak pó)niej bezpiecznie doprowadzi!y 
j$ do obozu. Nast"pnego dnia wszyscy udali si", aby zobaczy' miejsce, gdzie le&a!o zaginione 
dziecko.

– Zobacz – powiedzia!a Hania do m"&a. – Po jednej i drugiej stronie tych zaro(li wida' 
bród. To dobre miejsce na za!o&enie osady. Zatrzyma' si" w niej b"dzie musia!a ka&da kara-
wana, w"druj$ca bursztynowym szlakiem. 

– Zaiste! Podró&ni przed przepraw$ znale)liby tu wytchnienie, po&ywienie, nocleg i inne 
us!ugi. Podejrzewam, &e wioska ta b"dzie si" szybko bogaci'.

Tak te& si" sta!o. Ze wzgl"du na po!o&enie, nowopowsta!$ osad" nazwano „mezi chodami”. 
Z czasem nazw" zacz"to wymawia' Mi"dzychod, a potem Mi"dzychód.

Gdy miasteczko zacz"!o si" rozrasta', brody zast$piono mostami. W XVI wieku za prze-
jazd przez Wart" pobierano w Mi"dzychodzie myto oraz c!o od p!yn$cych w dó! rzeki stat-
ków. Bliskie s$siedztwo Brandenburgii sprawi!o, &e w mie(cie osiedla!o si" wielu Niemców. 
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I to pewne dzi"ki nim od (redniowiecza równolegle z polsk$ 
u&ywana by!a niemiecka nazwa miasta Birnbaum, co oznacza 
grusz". Tak, t" sam$, któr$ znajdziecie w herbie miejskim, ale 
to ju& zupe!nie inna historia, których na Ziemi Mi"dzychodzkiej 
nie brakuje. S$ one jednym z wielu skarbów, obok krystalicznie 
czystej wody wprost z podziemnego )ród!a, malowniczych krajo-
brazów, czystych jezior i pi"knych kompleksów le(nych.  

zia!o si" to dawno, dawno temu. Dwóch kupców jecha!o z Poznania do Kalisza. Zm"-
czeni drog$, szuka' zacz"li miejsca dogodnego na odpoczynek. 

– Patrz! Tam w oddali co( widz" – wskaza! m!odszy na karczm". Sta!a wprost przy g!ów-
nym trakcie. 

Starszy wzrok wyt"&y!.
– To przecie karczma w Pleszewie! To miejsce jest przekl"te. Tam si" nie zatrzymamy – 

rzek! stanowczo. 
– A czemu to? Karczma jak karczma, czy nie? – dopytywa! m!odszy.
– Nic bardziej mylnego. M!ody jeste(, nie wiesz jeszcze wszystkiego – prawi! starszy.  

– By! czas, gdy w tych stronach czarownica grasowa!a. Karczmarza starego nie lubi!a. Zdar!a 
z wisielca r$bek koszuli i zrobi!a z niej w"ze!ek. W!o&y!a do niego zasuszon$ wesz, zasuszone-
go nietoperza i siedem zdech!ych myszy. To niecodzienne zawini$tko, na które urok rzuci!a, 
zakopa!a w!a(nie pod karczm$. Od tej pory )le si" tam dzieje!

O Z%OTYM  
MIECZU

D
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– Przez jeden g!upi ga!ganek? He, he, dobre sobie – &artowa! m!odszy kupiec.
– Ty si" naigrywasz, a ja prawd" mówi" – przywo!ywa! koleg" do porz$dku starszy kupiec. 

– W!a(ciciel karczmy, dobry to by! cz!ek. Ale od czasu sporu w czarownic$ dziwne rzeczy 
dzia' tam si" zacz"!y. Ka&dego, kto karczm" opuszcza!, jeszcze tego samego dnia nieszcz"-
(cie spotyka!o. By! Marych, który z!ama! nog" zaraz za progiem, Józefowi ze wsi obok ko% 
po drodze zdech!, Bogdana zbójcy napadli, a Wies!aw tak si" rozchorowa!, &e przez miesi$c 
z !o&a wsta' nie móg!. Moja noga tam nie stanie! – zapar! si".

– Ej, szkoda bom troch" zm"czony, ale niech ci b"dzie. Nie znam si", m!ody jestem. Nie 
chce nogi z powodu uroku straci'. Jed)my dalej – pogna! konie m!odszy kupiec.

Podobnie jak tych dwóch, wi"kszo(' podró&nych karczm" omija!o. Mimo, &e miejsce by!o 
naprawd" urocze. Stare d"by oplata!y budynek swymi konarami, a w powietrzu unosi! si" 
zapach boru, który praktycznie wdziera! si" do wn"trza. 

Kupców widzia!a z okna Krystyna, pi"kna córka karczmarza. O jej urodzie wiedziano 
w ca!ej okolicy, ale ze wzgl"du na z!y urok, ka&dy zbli&y' si" do niej obawia!.

– Tatku, widzia!am wóz na drodze – zagadn"!a smutnie do ojca. 
– I co? Znów nas omin$!?
– Mhm… – mrukn"!a. – Ojcze, czy zawsze ju& tak b"dzie? Czy wszyscy b"d$ nas jak ognia 

unika'!? – rozp!aka!o si" dziewcz".
Nie mog$c patrze' na jej strapienie, ojciec chwyci! za szpadel. 
– Nie tra' wiary córko. Pójd" jeszcze raz tego przekl"tego zawini$tka poszuka'.
Jak rzek! tak wyszed! z karczmy. Chyba setny raz ju& to robi!. Obkopa! ca!$ karczm", 

zajrza! w ka&d$ dziur", szczelin", pod ka&dy krzaczek i kamie%. Znu&ony wróci! do chaty. 
Na jego zrezygnowanej twarzy, jak na mapie rysowa!y si" wielokrotne niepowodzenia. 

– I znowu nic? – zapyta!a Krysia. 
– Nic – pokr"ci! g!ow$ i pad! zm"czony na !aw". 
Wtem s!ycha' skrzypienie otwieraj$cych si" drzwi karczmy. 
– Czy znajdzie si" tu dla zm"czonego w"drowca jakie miejsce i odrobina napitku? – ode-

zwa! si" g!os.

90



– O, to ty, wejd) – zaprosi!a Krystyna znajomego w"drowca. 
Druciarz, który drutem spaja! st!uczone garnki, nale&a! do tych nielicznych, którzy nie 

zwa&ali na ludzk$ gadanin" i karczm" w Pleszewie odwiedzali. Opowie(ci ze (wiata przy-
nosi! przeró&ne. W jego towarzystwie szybko im czas mija!.

– A wiesz Krysiu – mówi! popijaj$c piwo. – Teraz na (wiecie s$ ksi"gi drukowane. A w nich 
m$dro(ci wszelakie znajdziesz. Je(li tylko czyta' umiesz.

– Tak? A jakie na przyk!ad? – dopytywa!a karczmarzówna.
– O krajach dalekich, o dziejach swojego kraju, o gwiazdach. Nawet o tym, jak bogactwa 

i mi!o(' zdoby'.
– Oooo, to mi si" podoba! – rozweseli!a si" Krystyna. – Mo&e znajd" tam informacj" o ja-

kim( skarbie, który móg!by nasz los odmieni'. 
I od tej pory pi"kna Krysia u dworskiego skryby zacz"!a uczy' si" czytania. Zdoby!a t" 

umiej"tno(' i zacz"!a czyta' wszystkie dost"pne w Pleszewie ksi"gi. Posiad!a wiedz" o gó-
rach, morzach i ludziach. Nigdzie jednak nie natra*!a na informacj" o tym, jak zdoby' skarb. 
A to by!o najwi"kszym jej marzeniem.

Lato by!o ju& pó)ne. Krystyna, wzorem innych pleszewianek, wybra!a si" do lasu na jago-
dy. A i(' daleko nie musia!a, bo las podchodzi! pod sam$ karczm". Nie usz!a pó! godziny, gdy 
us!ysza!a szelest !amanych ga!$zek. 

Przestraszona zakrzykn"!a najostrzej, jak umia!a: 
– Kto( ty? Swój czy wróg?
– Mo&na powiedzie', &e swój – odrzek!a tajemnicza posta'. 
By! to m"&czyzna ubrany tak, jak bohaterowie ksi$g, które czyta!a. Nadto mówi! do niej 

j"zykiem wytwornym, który do tej pory tylko w tych ksi"gach spotka!a.
– Odwa&na z ciebie kobieta – zauwa&y!.
– Odwa&na, nieodwa&na. Skoro swój, mów czego tu szukasz? – odrzek!a hardo.
– Oddali!em si" od swoich towarzyszy. Jestem g!odny i spragniony, a tak si" sk!ada, &e gro-

sza przy duszy nie mam.
– Zatem chod) ze mn$, dawno w karczmie nie mieli(my go(ci – zaprosi!a nieznajomego.

„Mo&e w"drowiec przyniesie nam szcz"(cie” –#pomy(la!a pi"kna Krystyna prowadz$c go do ojcow-
skiej karczmy. Karczmarz podj$! go(cia, czym tylko móg!. Zm"czony w"drowiec zasn$! na !awie.# 

– T"tent koni s!ysz" od strony Poznania – powiedzia! ojciec, wychodz$c przed dom. 
Na go(ciniec przed karczm" zajecha! hu*ec zbrojnych.
– W czym mog" panom pomóc? – zapyta! podró&nych.
– Od dwóch dni m!odego króla szukamy. Zagubi! si" w lesie podczas polowania.#Zm"czeni jeste(my. 

Chcieliby(my u was przenocowa' i nazajutrz w dalsz$ drog" ruszy'.
– Zapraszam – u(miechn$! si" karczmarz, wprowadzaj$c ich do izby. – Go(' w dom, Bóg w dom. 

Có& za dzie%! Ten przybysz chyba nam szcz"(cie przyniós!. Naszykuj pokoje – poprosi! córk".
– A któ& to u was za !aw$ (pi? – dopytuj$, dziwnie spogl$daj$c na przybysza. 
Jeden z nich zbli&y! si" do (pi$cego.
– Mi!o(ciwy panie, to ty? – obudzi! delikatnie (pi$c$ posta'.
– Aaaaa … – ziewn$! przebudzony. – O, moje stra&e! Jak dobrze, &e jeste(cie!
Ogromne by!o zdumienie przybyszy, kiedy okaza!o si", &e na !awie pod skórami spa!… sam król, 

którego od dwóch dni szukali.##
– Jakie to szcz"(cie, &e jeste( zdrów i ca!y! –#zawo!a! dowódca. – Wyprawmy uczt" na cze(' odnale-

zionego króla! – zaproponowa!, zwracaj$c si" do gospodarzy.
Ucztowano ca!$ noc. Zjedzono nie tylko wszystkie zapasy z komory karczmarza, ale te& jelenia 

ubitego w trakcie polowania.#Z piwnicy wytoczono beczk" najstarszego wina. By!a rado(', muzyka 
i ta%ce. Takiej weso!o(ci to miejsce dawno nie zazna!o.

M!ody sokolnik, co na lutni przygrywa!, raz po raz spogl$da! z ukontentowaniem wielkim na Kry-
styn". A to oczko pu(ci!, a to s!ówko pochlebne rzuci!. Dziewcz" rumieni!o si" jak jab!uszko, oczka 
wstydliwie spuszcza!o, jednak mi!e jej by!y te zaloty. 

W!adca zauwa&y!, &e Krystyna nie tylko na sokolnika spogl$da, ale równie& z podziwem zerka 
na miecz z!oty, który król mia! u boku.

– Podejd) tu Krysiu – zawo!a! j$. – Miecz jest tylko poz!acany. Zabierz go i powie( w izbie 
na pami$tk", &e tu by!em. Niech b"dzie wyrazem mej wdzi"czno(ci za go(cin". Przyniesie 
wam wi"cej dobra ni& sam jest wart.#
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I tak si" sta!o. Miecz, który nazwano z!otym, przyniós! szcz"-
(cie. Odt$d izba w karczmie wci$& by!a pe!na go(ci, a karczmarz 
odnalaz! wreszcie w"ze!ek czarownicy. Pokropi! go wod$ (wi"con$ 
i spali! w ognisku. Odt$d szcz"(cie zago(ci!o pod jego dachem.

Po kilku dniach do karczmy zapuka! królewski sokolnik z wiel-
kim nar"czem kwiatów.

– Szanowny ojcze, o r"k" twej pi"knej córki pragn" prosi'! – 
rzek! od wej(cia, padaj$c na kolana przed Kry(k$ i karczmarzem.

– Tak – us!ysza! dwa razy. 
M!odzi padli sobie w ramiona, szcz"(liwi z mi!o(ci, która si" im 

przytra*!a.
– Wiesz – wyzna! potem narzeczonej sokolnik. – Ja, podobnie jak 

ty, w ksi"gach szuka!em recepty na szcz"(cie. A znalaz!em je w la-
sach pod Pleszewem, zdobywaj$c uczucie pi"knej i dobrej karczma-
rzówny.

Król wyposa&y! hojnie swojego sokolnika. Wystarczy!o na huczne 
wesele i#na rozbudow" karczmy w zajazd wspania!y. Na wje)dzie 
do niego umieszczono tablic" z napisem ,,Pod z!otym mieczem”. 

JAK PNIEWY 
ZBUDOWAN O
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awno temu, na miejscu miasta Pniewy, rós! g"sty las, pe!en zwierza. Po polanach 
biega!y sarny i jelenie, w g"stwinie kry!y si" dziki. Tu i tam mrucza! gro)nie nied)-
wied), przemkn$! lis czy ry(. Wieczorami rozlega!o si" wycie wilków i pohukiwanie 

sów. W wodach pobliskiego jeziora roi!o si" od ryb. Przyci$ga!o to rybaków i my(liwych. 
Razem z nimi nadci$gali smolarze, którzy z drewna wypalali w"giel.

– Nie ma co dalej jecha'! Có& wi"cej cz!ekowi do &ycia potrzeba? – przekonywa! sw$ 
&onk" Borzymir. – Osiedlamy si"!

– Jak my tu &y' b"dziemy? W tej g"stwinie, daleko od ludzi? – obawia!a si" Nas!awa. 
– Obaczysz, wszystko b"dzie dobrze – uspokaja! j$ m$&.
Niebawem okaza!o si", &e na podobny jak oni pomys!, wpad!o wiele innych osób. Jedna 

chata, druga, trzecia. Ludzi w okolicy zjawia!o si" coraz wi"cej. Osadnicy pocz"li lasy kar-
czowa' i na polowania chadza'. Co (wit po kilka !odzi na jezioro wyp!ywa!o. 
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Wie(ci o nowych przybyszach dotar!y do w!a(ciciela puszczy – wielmo&ego z rodu Na!"czów. Ten 
postawny starzec z siw$, d!ug$ brod$ sprawia! wra&enie cz!owieka gro)nego. W rzeczywisto(ci roz-
tropny by! i w gruncie rzeczy dobry. 

G!adz$c brod", w g!os powtarza!:
– Nawet rzemie(lnicy zjawia' si" zacz"li, mówicie? Hmm…
– Tak, panie. Ju& nie tylko rybacy, drwale i smolarze si" osiedlaj$. S$ ko!odzieje, kowale, sukiennicy…
– Skoro s$ rzemie(lnicy to i nadwy&ki &ywno(ci s$. I potencja! do rozwoju du&y. 
Osobi(cie uda! si" do osadników, aby wyda' dekret: 
– W miejscu tym, do mnie nale&$cym pozwalam wam wznie(' miasto. Rz$dzi' nim ma rada, w któ-

rej zasi$d$ najbardziej szanowani spo(ród was. 
Wkrótce zachrobota!y pi!y, zastuka!y siekiery. Przybysze pocz"li gorliwie wycina' drzewa na bu-

dow" grodu. Ani si" cz!owiek obejrza!, a wykopano g!"bok$ fos", otoczono wysok$ palisad$. Niskie 
chaty otoczy!y plac. Pojawi! si" pi"kny drewniany ko(ció!, kramy kupieckie i warsztaty rzemie(lnicze. 
Wst"pu do grodu strzeg!y dwie bramy z mostami zwodzonymi. I zdawa!o si", &e szcz"(liwie i spokojnie 
si" im wiod!o, ale…

Tak si" nakr"cili ludziska na rozbudow" grodu, &e naci"li do tego drzew bez kontroli i opami"tania. 
Ga!"zie, dr$gi, poci"te pnie by!y wsz"dzie. K!ody wala!y si" pod nogami. Stosy drewna pi"trzy!y si" 
na rogach ulic wy&ej ni& mury obronne. Go(cie przyje&d&aj$cy do miasteczka, widz$c to, kpili z miesz-
ka%ców:

–  Nazwijmy ich „g!upimi pie%kami” – ha, ha, ha!
Lecz w!a(ciciel tych ziem wcale nie by! skory do &artów. Rozgniewa! si" srodze. Przyby! szybko 

i purpurowy ze z!o(ci rykn$! na rad" miejsk$: 
– Tyle drzew zmarnowali(cie! – krzycza!. – Kara was nie minie, je(li w tydzie% nie zrobicie z tym 

porz$dku!
Zebrali si" rajcy. Drapali po g!owach, rywali w!osy z brody:
– Co robi'? Spali'? Nie. Za du&o dymu i jeszcze po&ar wybuchnie – odpowiadali sami sobie. – Mo&e 

nowe domy pobudowa'? Nie. Przecie w mie(cie miejsca nie ma, a za murami niebezpiecznie. 
Og!osili wreszcie:  
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– Ten, kto sposób na drewno znajdzie, otrzyma sowit$ nagrod".
Stawi!o si" trzech m!odzie%ców, których nagroda do dzia!ania zach"ci!a: Micha! – drwal, 

Stach – syn kupca i Bartek – biedny sierota, ale roztropny parobek.
– Trzeba wysok$ wie&" zbudowa' – rzek! Micha!, najstarszy. 
– Ale po co komu ta wie&a? – zastanawiali si" rajcy.
– Sprzeda'! – rzuci! (redni, Stach.  
– Ba! Tylko gdzie znajdziesz takich, którzy kupi$ tyle drewna? – pytali starsi. Nie wiedzia!.
Najm!odszy, Bartek poprosi! o dwa dni do namys!u.
– Do lasu pójd" – rzek!. – I znajd" rozwi$zanie. 
Rajcy bezradnie wzruszyli ramionami i pozwolili Bartkowi wyruszy' w drog". Zapu(ci! si" 

daleko w g"ste ost"py. Zna! tam pewnego pustelnika, który nie lubi! si" ludziom pokazywa'. 
Zajmowa! si" bartnictwem, czyli hodowl$ pszczó!. Leczy! ludzi zio!ami, miodem i woskiem. 
Ch!opiec zapyta! go:

– Czy z drewnianych pni da si" zrobi' ule dla pszczó!?
– Oczywi(cie! – rzek! staruszek, zadowolony, &e kto( jego fach chce przej$'. – Ja ciebie 

wszystkiego naucz". I pierwsze roje pomog" z!apa'. 
Bartek wróci! do miasteczka i rzek! do rajców tak: 
– Ze wszystkich pni zbudujmy ule. Miód i wosk s$ w wysokiej cenie, wi"c zarobimy na tym.
Rajcy os!upieli. 
– Có&, budujmy! – przytakn"li jednog!o(nie.
Niebawem ka&dy z mieszka%ców mia! u siebie po kilkana(cie uli. Stosy pni znikn"!y, a kiedy 

min$! tydzie% i w!a(ciciel przyby! do miasteczka, pochwali! pomys!owo(' mieszka%ców. Bar-
tek otrzyma! od rajców mieszek z!ota, a stary Na!"cz, który potomka nie mia!, tak si" roztrop-
no(ci$ i zaradno(ci$ ch!opaka zachwyci!, &e przygarn$! go na syna i dziedzica.

Na pami$tk" rozwi$zania k!opotu z pniami w!a(ciciel nada! miastu nazw" Pniewy, a sam 
przyj$! nazwisko Pniewski. 

Mija!y lata. Wiele osób odwiedzi!o i ca!y czas odwiedza Pniewy. Nikt ju& nie wa&y si" na(mie-
wa' z mieszka%ców, bo ich dobre pomys!y i pracowito(' uczyni!y gród zasobnym i pe!nym 

mo&liwo(ci dla nowych, ch"tnych osadników. Bart!omiej ukocha! ten 
gród, którego sukces wyrós! przecie& z jego pomys!u. +redniowieczn$ 
drewnian$ zabudow", ma!o odporn$ na po&ary, z czasem zast$piono 
murowan$. Wybudowano pa!ac oraz pi"kne ko(cio!y, jak (w. Wawrzy%-
ca czy (w. Ducha. Bart!omiej doczeka! si" tu wielu m$drych i przedsi"-
biorczych potomków. Tylko po ulach nie pozosta! nawet (lad. 

Czy wszystko w opowie(ci jest prawdziwe? Tak dok!adnie, to nikt 
ju& nie pami"ta. Ale (lady tej historii zapisane s$ na pniewskim herbie. 
Na (rodku niebieskiej tarczy widnieje pie% – wskazówka, &e miasto z pni 
zbudowano albo &e ule, czyli pnie, w nim sta!y. Skrzy&owane klucze 
s$ symbolem w!adzy rajców. Srebrna chusta za(, czyli na!"cz, to znak 
rodowy Pniewskich.  
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PNIEW Y

zia!o si" to w zamierzch!ych czasach, kiedy ludzie jeszcze pisa' nie umieli. Pniewy 
rozci$ga!y si" wówczas w miejscu jeziora Pniewskiego. Bogaty to by! gród. I co tu 
wiele mówi', mieszka%com wiod!o si" tak dobrze, &e zapomnieli o Panu Bogu. Nawet 

chleb przestali szanowa'. 
– Po!ó& no mi bochenek pod stopy, abym obuwia nie zamoczy!a – rozkazywa!y damy 

swym s!u&kom. A i u s!u&by nie by!o lepiej. Hazard, bijatyki i rozwi$z!o(' sta!y si" codzienno-
(ci$. Ludzie stawali si" w swej niecnocie i rozpasaniu tak zuchwali, &e dnia pewnego miarka 
si" przebra!a. Niebiosa zagrzmia!y, miejsce spowi!a ciemno('. Gdy znów wysz!o s!o%ce, mia-
sta ju& nie by!o. Zaton"!o pod falami jeziora. Podobno do dzi(, ka&dej nocy s!ycha' z g!"bi 
wód d)wi"ki dzwonów. 

Min"!y stulecia i obok jeziora powsta!y nowe Pniewy. 
O tragicznych dziejach dawnego grodu zupe!nie zapomniano. Nie pami"ta!o o nich tak&e 

dwoje staruszków, którzy &yli sobie w ma!ym domku przy rynku. Pan Maciej zajmowa! si" 

D
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drobnymi naprawami, a jego &ona Zo*a dzierga!a na drutach swetry, skarpety i szaliki. Stary 
Maciej lubi! wieczorami !owi' ryby w jeziorze. Pewnego razu, kiedy przy ksi"&ycu zarzuci! 
w"dk", zerwa! si" silny wiatr. Ta,a wody zmarszczy!a si", a w poszumie da!o si" s!ysze' 
odg!osy dzwonów. Nagle z fal wynurzy!y si" ci"&kie &elazne wrota. Maciej przel$k! si", zblad! 
i nie móg! wydoby' z siebie g!osu. 

– Dobry cz!owieku – odezwa!y si" wrota. – Ty jeden mo&esz wyzwoli' stary gród z mocy 
zakl"cia. Jutro o pó!nocy przyjd) w to samo miejsce i przynie( siedem narz"dzi: !opat", 
m!ot, !om, topór, pilnik, (wider i obc"gi. Ale pami"taj, nikomu nic nie mów, &adnego narz"-
dzia nie zapomnij, bo poniesiesz sromotn$ kar".

M"&czyzna obieca!, &e wype!ni wszystko. A wtedy drzwi za(piewa!y dziwn$ pie(ni:
„Nabierz wody na !opat", ujrzysz miasto przebogate!
Wal toporem, uderz m!otem, &ycia wzbudzisz w nas ochot"!
+widrów +widrem, (wiruj +widrem, a& si" z toni wodnej wydr"!
Szlifuj, szlifuj nas pilnikiem, ruszamy wszyscy w tany dzikie,
A na koniec obc"gami uwolnimy si" ju& sami!”
Maciej wróci! do domu blady jak (ciana. 
– Wygl$dasz jak trup. Co ci jest? – wypytywa!a z przej"ciem &ona. Ale Maciej milcza!. 

Przygotowa! sobie kosz z narz"dziami. Siad! przy oknie i w milczeniu czeka!. Zo*a tymcza-
sem krz$ta!a si" po domu. Zawadzi!a o co( raz i drugi. 

– A niech mnie! – krzykn"!a.
Przyjrza!a si". Z futryny drzwi wystawa! gwó)d). Niewiele my(l$c, wzi"!a z kosza obc"gi, 

aby rozprawi' si" z &elastwem. Nie od!o&y!a jednak narz"dzia do kosza. Powiesi!a przy piecu. 
W ko%cu zegar na wie&y ko(cielnej wybi! kwadrans przed pó!noc$. Maciej chwyci! kosz 
i wyruszy! nad jezioro. By!a cisza. W g!adkiej ta,i wody odbija! si" ksi"&yc. Ledwie wybi!a 
pó!noc, z g!"bin wyp!yn"!y &elazne wrota.

– Dotrzyma!e( s!owa! Nagroda ci" nie minie! 
I zacz"!y (piewa' pie(ni, a m"&czyzna stara! si" wykonywa' jej wezwania. Nabra! wody 

na !opat". Patrzy, a z jeziora miasto si" wynurza! Uderzy! m!otem i siekier$ we wrota – roz-

legaj$ si" radosne krzyki! Podwa&y! !omem k!ódk" – p"k!a! Wiwat! Gdy u&y! (widra i pilnika 
– zabi!y rado(nie dzwony!  Przez kraty &elaznych wrót próbowa!y si" przedrze' liczne d!onie. 
Maciej zrozumia!. Si"gn$! do kosza, by wydoby' obc"gi. Lecz… co to!? Nie ma! A to r"ce 
mieszka%ców zatopionego miasta !api$ powietrze i szepty s!ycha': 

– Daj obc"gi, daj obc"gi… Przera&ony m"&czyzna pocz$! gor$czkowo szuka' narz"dzia 
w trawie. Na pró&no. Nie wiedzia!, &e obc"gi w domu pozosta!y. 

Wtedy z setek garde! mieszka%ców zatopionych Pniew rozleg! si" d)wi"k przera&enia. 
– Aaaaaaaaaaaa! – i w(ród huku fal gród znowu run$! w wod"! D!ugo si" jeszcze burzy!o 

jezioro, zanim zaleg!a cisza. A stary Maciej sta! na brzegu skulony bezradnie. Nie móg! zro-
zumie' jak to si" sta!o, &e cho' schowa! obc"gi do kosza, tam ich nie by!o. Tymczasem wrota 
które dalej p!ywa!y po jeziorze krzykn"!y:

– Co( uczyni!! Taka noc nie powtórzy si" nigdy! Miasto ju& na zawsze zostanie pod wod$! 
Za kar" zaniesiesz nas teraz do ko(cio!a na w!asnych plecach! – to powiedziawszy wrota wy-
skoczy!y z wody i run"!y na Macieja. By!y tak ci"&kie, &e starzec musia! si" czo!ga'. Rankiem 
organista znalaz! go przy murze ko(cio!a. 

– Pomocy, dobry cz!owieku! Zdejmijcie to ze mnie – j"cza! Maciej. 
Uwolniony spod ci"&aru, tak opad! z si! witalnych, &e ca!e tygodnie po tym z !o&a podnie(' 

si" nie móg!. Zo*a opiekowa!a si" nim troskliwie, czyni$c sobie stale wyrzuty:
– Czemu &em ja te obc"gi do kosza nie od!o&y!a! Oj czemu&!
A &elazne wrota? Podobno znajduj$ si" do dzi( w ko(ciele (w. Wawrzy%ca. Wed!ug jednych 

to drzwi w przej(ciu z zakrystii do o!tarza, wed!ug innych wmurowano je w (cian" (wi$tyni. 
Byli(cie w tej (wi$tyni? Warto do niej zajrze', zobaczy' star$ krucht" z chrzcielnic$ i w ciszy 
pos!ucha' jeszcze innych opowie(ci, które kryj$ w sobie stare mury.  

102 103



O POZNA$SKICH 
KOZIO$KACH

20

POZNA"

araz si" zacznie! 
– Przepu(cie mnie. Nic nie widz"!

Takie na rynku pozna%skim trwa!y przepychanki. Ludu co niemiara, a widzie' chcia! ka&-
dy. By! rok 1551. Wszystkie oczy skierowane w jedno miejsce – do góry, na ratuszow$ wie&". 
Za chwil" mia! by' zaprezentowany nowy zegar. Istne cacko. Mistrz Bart!omiej z Gubina ca!y 
rok nad nim pracowa!. Uk!ada! (rubki, przykr"ca!, dopieszcza!. W ko%cu robot" sw$ uko%czy!.

Nie ka&de miasto by!o na to sta'. Ale Pozna% móg! sobie pozwoli' na niejedn$ rzecz, 
o której inne miejscowo(ci zaledwie mog!y pomarzy'. Uroczystemu ods!oni"ciu zegara to-
warzyszy' mia!a wielka uczta dla rajców i wojewody. Wiadomo. Dobrze zje(' lubi ka&dy i nie 
wiadomo czy bardziej na prezentacj" zegara, czy na ucztowanie czekano. Najlepsi kucharze 
zjechali, swoje specja!y przyrz$dzali.  

Wy(mienity w swoim fachu kucharz G$ska przygotowa! dla wojewody piecze% z sarniny. 
Wiele godzin ju& sta! przy ruszcie. Mas!em j$ polewa!. Obraca! i mrucza! z zadowolenia 

– Z
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pod nosem. Czu! bowiem, &e smaczna b"dzie wyj$tkowo. Zapach taki unosi! si" w karcz-
mie, &e oblizywali si" wszyscy, którzy ko!o niej przechodzili.

Nagle rozleg!o si" na rynku:
– Wojewoda jedzie! Ju& jest! 
A Wojewodzianka pierwsza zasie w szat nadobnych idzie krasie.
– No, no! Ale ratusz rozbudowano! A ten zegar niczego sobie! Pi"kny jest nieprawda&? – 

odzywa si" spod w$sa wojewoda do rajcy.
– Azali pi"kny ratusz! A zegar! O ho, ho! Takiego nigdzie nie maj$! – odezwa! si" spod 

w$sa rajca klepi$c si" po brzuchu.
Kucharz cho' na chwil" wyj(' chcia!. Zobaczy' co pod ratuszem si" dzieje. Osobi(cie 

szanownego w!odarza przywita'. Wierci! si" i kr"ci!. W ko%cu Kuchcika Pietrka zawo!a! 
i tak mu rzek!:

– Pilnuj mi tu tej pieczeni. Obracaj j$ stale wolno nad ogniem. I z oka mi jej nie spusz-
czaj! S!yszano? Ja zaraz wróc".

– Oczywi(cie – przyrzek! Pietrek i stan$! pos!usznie przy ruszcie. 
Pietrek by! prostym ch!opakiem i jak wszystkie dzieci ciekawym, ruchliwym – d!ugo 

w jednym miejscu usiedzie' nie zdo!a!. Przy tym strasznie ciekaw by! tego nowego wyna-
lazku. A najbardziej zastanawia!o go, jak ten zegar dzia!a! od (rodka. Bo przecie& zobaczy' 
zegar z zewn$trz to nie to samo, co od (rodka!

– Co tam jest? – zastanawia! si". – Pewnie same cude%ka: jakie( !a%cuszki, (rubki i Bóg 
jeden wie jeszcze co. Od tego stania przy ogniu gor$co si" Pietrkowi zrobi!o. W gardle go 
drapa' pocz"!o. Do tego skwar la! si" z nieba, mimo i& by!a ju& po!owa wrze(nia. I spozie-
ra! Pietrek na ma!$ beczu!k" z piwem, z której mistrz czasem popija!. 

„Tylko !yk. Jeden !yk zaspokoi!by to przera)liwe pragnienie” – marzy!. „Zrobi" to szyb-
ko i nikt si" nie zorientuje”. Ro&en pu(ci!, susa da! i ju& wlewa! piwo do gard!a. Wtem 
huk ogromny. Iskry lec$ z komina. Kuchnia czarna od dymu. To udziec sarni obsun$! si" 
z ro&na, wpadaj$c wprost w ogie%. Pieterk biedny nie wie co pocz$'. W panice krzycze' 
zaczyna:

– Pali si"! Pali si"! 
Kucharz G$ska wskoczy! do kuchni. 
– O mój ty rety! Có&e( ty narobi!! – !apie si" za g!ow" i krzyczy. – Có& ja teraz dam woje-

wodzie! To& to jego ulubione danie! Patrz! Sala na biesiad" gotowa: mi"siwa, ryby, pieczywa 
i ciasta, wszystko jest. W"grzyn i miody stoj$ ju& na sto!ach, a danie g!ówne?! A moja pie-
cze%?! Co ja poczn", co ja poczn"?! 

Gdy uspokoi! si" ju& nieco, da! Pietrkowi dukata i rzek!: 
– Le' no po kawa!ek mi"siwa jakiego, szybko trzeba inn$ piecze% upichci'. 
Biega! Pietrek od jatki do jatki. Wszystkie drzwi pozamykane. Biegnie dalej. To samo. 
– No tak! – ol(ni!o go i szepcze sam do siebie pod nosem. – Wszyscy przecie przed ra-

tuszem stoj$. Zegar ogl$daj$. Poszukam dalej. 
I pogna! Pietrek co si! w nogach a& za miejskie mury. Zatrzyma! si" dopiero nad Wart$, 

na !$kach. By! bliski za!amania: „Nic &em nie znalaz!. Co ja poczn"?” 
Wtem doszed! go dziwny odg!os „beee, beee!”.  Nastawi! ucho. Czy ja dobrze s!ysz"? Be-

czenie? Znów us!ysza! „beeeeee”. Rozejrza! si" uwa&niej. Za krzakiem pas!y si" dwa malut-
kie, bia!e kozio!ki. Ucieszy!o go to bardzo. W jednej chwili zerwa! postronek i gna! wprost 
do ratusza. Niewiele przejmowa! si" tym, &e jaka( kobieta p"dzi za nim, krzycz$c: 

– Z!odziej! Oddaj kozy! 
Szybko bieg! i zgubi! j$ na pierwszym zakr"cie. Wpad! jak burza do kuchni.
– Im( Miko!aju G$sko! Zobaczy pan co mam! Jatki na cztery spusty zamkni"te, ale mam 

to – krzyczy Pietrek pokazuj$c zwierz"ta. 
– No pi"knie – pochwali! go kucharz. – A teraz daj mi je. Ogie% ju& rozpalony.
Ale kozio!ki, gdy tylko zorientowa!y si", &e na ruszt maj$ by' wsadzone, jak nie wierz-

gn"!y kopytami i ruszy!y na kuchcika z rogami. Ten upad! na ziemi" i wypu(ci! sznurki 
z r$k, a gdy zorientowa! si", co si" sta!o, kozio!ki by!y ju& daleko. Wbieg!y na rynek. Przez 
stragany, pomi"dzy lud)mi, tratowa!y wszystko na drodze. Pietrek w krzyk i za nimi. Ale 
zwinne kozio!ki okaza!y si" szybsze. Da!y hyc wprost do ratusza, hyc na schody i dalej 
na wie&". 
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Wskoczy!y na kamienn$ pó!k" i przecisn"!y si" na zewn$trz, na gzyms nad zegarem. Dzia-
!o si" to bardzo szybko. Wojewodzie umkn"!a chwila, w której zwierzaki wbieg!y do ratusza. 
Za to zadar! w!a(nie g!ow" do góry, by zobaczy', jak dzia!a zegar. Zdziwi! si" ogromnie. 
W ma!ym okienku pojawi!y si" dwie bia!e g!owy kozio!ków, które bod!y si" tak zawzi"cie, 
&e nie tylko wojewod", ale i ca!y zgromadzony t!um rozbawi!y.

+miech rozleg! si" na rynku. Zarówno w!adze miejskie, jak i poznaniacy, s!owem wszyscy 
wybuchli (miechem. Takiej weso!o(ci dawno nie widziano. Dwa ma!e kozio!ki niczym si" nie 
przejmowa!y i nadal bod!y si" rado(nie rogami, pozwalaj$c, aby t!um je podziwia!. Widoku 
takiego nikt w Poznaniu przedtem ani potem nie widzia!.

Na ten moment nadbiega zdyszany Pietrek, za nim im' G$ska. Patrz$ na wie&" i oczom nie 
wierz$.

– Nasze kozio!ki! – krzykn"li.
Jaka( starsza kobieta przez t!um si" przeciska i lamentuje: 
– Niegodziwcy! Okradli mnie, dy' to moje koz!y tam na wie&y! Ja(nie wielmo&ny Wojewo-

do, pomó& biednej wdowie! – prosi, padaj$c na kolana.
Ten spyta! &yczliwie:
– A któ& to wam krzywd" wyrz$dzi!, gadaj? 
– Dy' to Pietrek, kuchcik, moje kozio!eczki z !$ki wprost zabra! i tu je przywlók!.
Kucharz na Pietrka !ypie, ten speszony nie ma gdzie uciec. Skuli! si". Widz$c, &e Pietrek 

s!owa z siebie wydusi' nie mo&e, Miko!aj Gaska ca!$ histori" spalonej pieczeni co do joty 
opowiedzia!. Ta historyja niema!o rozbawi!a wojewod". Gniew swój poskromi!, kradzie& Pie-
trkowi wybaczy!. Koz!y zdj"to z wie&y i oddano lamentuj$cej w!a(cicielce. 

A uczta? Uczta odby!a si" bez pieczeni. Jej braku nikt nawet nie zauwa&y!. Tak humory wszyst-
kim dopisywa!y i tyle innych smakowitych k$sków na sto!ach sta!o, &e ugina!y si" od frykasów 
ró&nych. Jeden drugiemu co rusz histori" o Pietrku i o kozio!kach opowiada!. Burmistrz z woje-
wod$ uznali zgodne, &e takie wydarzenie trzeba upami"tni'. Polecili wi"c Bart!omiejowi, by ze-
gar swój o mechanizm z kozio!kami wzbogaci! w taki sposób, aby *gury zwierz$t o ka&dej pe!nej 
godzinie si" ukazywa!y i tryka!y tak weso!o, jak owego wrze(niowego popo!udnia. 

Pietrek natomiast, jako najbardziej zainteresowany tajnikami pracy 
zegarmistrzowskiej, zosta! samego mistrza pomocnikiem. W ko%cu 
od (rodka móg! ogl$da' wszystkie (rubki, !a%cuszki i mechanizmy 
nap"dzaj$ce zegar. I wierzcie lub nie, prac" t" pokocha! bardziej ni& 
wcze(niejsze asystowanie w kuchni, wi"c wykszta!ci! si" pó)niej na do-
k!adnego i cenionego czeladnika. 

A kozio!ki pozna%skie, tak jak przed wiekami rozbawi!y t!um zgro-
madzony przed ratuszem, tak samo po dzi( dzie% raduj$ wszystkich 
tych, którzy w samo po!udnie przed pozna%skim ratuszem staj$.  
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nacie Puszczykowo? To ma!e, malownicze miasteczko wypoczynkowe, oaza spokoju 
zaledwie kilka kilometrów od gwarnego Poznania. Swój urok zawdzi"cza wyj$tkowe-

mu po!o&eniu w dolinie Warty. Jeziora, rzeki, lasy, a do tego czyste i zdrowe powietrze. Ju& 
dawno temu ludzie zorientowali si", &e s$ to warunki sprzyjaj$ce rozwojowi turystyki. 

A& do Poznania dociera!y s!uchy o pi"knej okolicy oraz pe!nych wdzi"ku dziewcz"tach, 
a zw!aszcza o jednej… o tajemniczej Rusa!ce: 

– Skór" ma jak jedwab! A w!osy jak z!ote !any zbó& powiewaj$ce na wietrze – mówiono. 
–#A jaki g!os, jaka gracja! 

W ca!ym Poznaniu hucza!o od opowie(ci o tajemniczej nim*e z Puszczykowa. Nic zatem 
dziwnego, &e poci$gami i parostatkiem, który Wart$ z Poznania przyp!ywa!, do mie(ciny 
przybywali zach"ceni tymi opowie(ciami m!odzie%cy, którzy za wszelk$ cen" chcieli od-
nale)' spe!nienie swoich marze% o idealnej pi"kno(ci. Zalicza! si" do nich równie& Grze(, 
podró&uj$cy z koleg$ ze szkolnej !awy – Antkiem.

O RUSA%CE, CO POLOWA%A  
NA CH$O PCÓW

Z
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Grze( mia! w Puszczykowie ciotk", u której zamierzali si" zatrzyma' i sp"dzi' kilka naj-
bli&szych dni. Przy okazji chcieli na w!asne oczy przekona' si" o urokach niezwyk!ej panny. 
Gdy wsiadali do poci$gu, na pozna%skim dworcu by! ju& spory t!um. Na pocz$tku ubieg!ego 
wieku, ruch wycieczkowy do Puszczykowa by! tak du&y, &e poci$gi z pozna%skiego dworca 
kursowa!y w tamtym kierunku co 10 minut! Musiano nawet dobudowa' dodatkowy tor. Nasi 
bohaterowie podró&owali w niez!ym (cisku.

– Uwa&ajcie ch!opcy – ostrzegli ich inni podró&ni. – Uroda rusa!ki zdradliwa. Niejeden ju& 
chcia! jej m"&em zosta'. Ka&dy, który si" do niej zbli&y!, przepad! jak kamie% w wod".

Ma!omówny Antek zamy(li! si" na te s!owa. 
– Hmm, a mo&e trzeba zas!oni' oczy? – mrucza! pod nosem. 
Zdawa! si" obmy(la' jaki( plan. On zawsze zanim co( zrobi!, zastanawia! si" trzy razy. 
– Antek, co ty si" martwisz! Razem zawsze dawali(my rad"! Damy i teraz! – dodawa! mu 

odwagi Grzesiu. Atletyczny i ha!a(liwy kompan wydawa! si" niczego nie ba'.
– O, wysiadamy! – krzykn$! Grze(, dostrzegaj$c znajome zabudowania za oknami.
– Cze(' ciociu! – rzucili w progu ch!opcy, wchodz$c do jej chaty. 
Grzegorz by! tak niecierpliwy i przej"ty, &e dobrze do domu wej(' nie zd$&y!, a ju& gdzie( 

znikn$!. 
– Palto rzuci!, butów nie ma. Oj, ten raptus! Nawet herbatki nie wypi! – skar&y!a si" ciocia.
Ch!opak tymczasem do lasu na poszukiwania rusa!ki wybieg!. Nad rzek$, niemal w sa-

mym (rodku Wielkopolskiego Parku Narodowego, Grze( ujrza! t", której szuka!. Obserwowa! 
j$ wpierw z ukrycia. Zdawa!a si" ja(nie' na tle wody i drzew. Skór" mia!a faktycznie bardzo 
jasn$, delikatn$. G!ow" zdobi! przepi"kny wieniec z kwiatów. Ta%czy!a.  

– Jak tak urocza nimfa mo&e by' gro)na? – wyszepta! sam do siebie.
Zauwa&y!a go w ko%cu. 
– Podejd) no bli&ej m!odzie%cze. Boisz si" mnie? – rzek!a.
– Ja? Ale& sk$d! W!a(nie przyszed!em – odrzek! hardo pewny siebie kawaler. 
Poprawi! koszul", wyskoczy! czym pr"dzej i chwyci! rusa!k" za r"k".
– Zata%czysz ze mn$ pi"kna pani?

– Oczywi(cie – u(miechn"!a si" anielsko.
Zapatrzony w rusa!k" Grzesiu nie zauwa&y!, jak godziny mija!y i nasta! mrok. Ta%czyli bez 

wytchnienia jak zaczarowani. W ko%cu ta%cz$c$ par" odnalaz! szukaj$cy Grzesia od kilku 
!adnych godzin Antek. 

– Grzesiu, Grzesiu! – wo!a! po lesie.  – Ciotka twoja martwi si". Chod) ju& do domu. Wróci-
my jutro.

Ale tamten nie reagowa!. Jakby nie s!ysza!.
 – Co( jest z Grzechem nie tak – wyszepta! sam do siebie Antek. – Chce tego czy nie, spró-

buj" go wyrwa' z side! tej podejrzanej pi"kno(ci. 
Na!ama! ga!"zi i rzuca' nimi zacz$!. Ha!asu narobi! takiego, &e rusa!ka przestraszona 

na moment odskoczy!a od Grzesia. 
Antek szarpn$! koleg" za r"k" i odci$gn$! do pobliskich zaro(li. 
– Idziemy! Szybko! – pogania! go. 
Spojrza! jednak na stopy dziwnie zamroczonego kolegi i pokr"ci! g!ow$ z niedowierza-

niem. Faktycznie, szybko to chyba z takimi kulasami nie da rady.
+wita!o ju&, gdy doszli do domu ciotki. Grze( bowiem stopy od ta%czenia mia! tak zbola!e 

i posiniaczone, &e Antek ca!$ drog" musia! go ci$gn$' za sob$. Biedak b"dzie przez tydzie% 
jeszcze ledwo pow!óczy! nogami. Antek pad! na jedno z krzese!, które ciotka podsun"!a stru-
dzonym poszukiwaczom romantycznych przygód.

– Ja po prostu nie mog!em przesta' ta%czy'! – t!umaczy! si" Grze(. – Chcia!em jeszcze 
i jeszcze! To by!o jak urok jaki(!

– Oj, ta twoja raptowno(' kiedy( ci" zgubi, zobaczysz! – narzeka!a ciotka.
– Nie s!ysza!e(, &e ledwie kilka dni temu takiego jak ty zba!amuci!a. Ta%czy! a& zmar! 

z wyczerpania. Znaleziono go potem w lesie. A nogi mia! takie jak ty, ca!e posiniaczone. 
Innego w ostatniej chwili uratowano – ci$gn"!a dalej. – Ta nimfa, ta rusa!ka tak go za-
bawia!a, &e przez dwa dni (mia! si" do rozpuku. Podobnie jak ciebie omami!a go swoimi 
mocami. Uratowano go cudem. Tak go twarz i brzuch bola!, &e do dzi( na &arty ochoty ju& 
nie ma.
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– Z rusa!k$ nie ma &artów! – stwierdzi! Antek. – Innym 
sposobem trzeba j$ pokona'. Nijak jej zwyczajów nie zmienimy. 
Ob!askawi' j$ trzeba.

– Zorganizujcie Wianki na Warcie w Noc Kupa!y – doradzi!a 
im ciotka. – Kiedy( odprawiano Wianki co roku i spokój by! 
z rusa!k$. Nikomu krzywdy nie wyrz$dza!a. A teraz do dobro-
bytu ludzie tak si" przyzwyczaili, obyczaju zaniechali i patrz co 
masz! Grasuje znów, dlatego dobr$ rad" wam daj". Róbcie wian-
ki  – spojrza!a im wymownie w oczy i odesz!a do swojej roboty.

– No to co? – Grzesiu z Antkiem spojrzeli po sobie. – To 
do dzie!a!

– Ludzie! Wszyscy do pomocy! Wianki ple'cie z nami! – wo!a-
li po wsi ca!ej. 

Narobili wianków ca!e kosze. Du&e, ma!e, z pachn$cych zió! 
i kwiecia wszelakiego. Robili je przyjezdni tury(ci, robili m!o-
dzie%cy, robi!y panny, matki z dzie'mi, parobkowie i zamo&ni. 
Wszyscy spo!em we wspólnej sprawie pracowali.

+wi"to odby!o si" huczne. Wianki rzucano, grano, ta%czono, 
weselono si" ca!$ noc. I wydaje si", &e… w ko%cu si" uda!o! To 
okie!znanie by!o na tyle skuteczne, &e dzisiaj o nim*e i jej wy-
czynach nikt nie s!ysza!. 

A mo&e by!oby warto, aby taka rusa!ka od czasu do czasu si" 
ukaza!a i troch" postraszy!a? Zw!aszcza tych, którzy (miec$ 
w Wielkopolskim Parku Narodowym i którzy swoim bezmy(l-
nym zachowaniem niszcz$ to pi"kne i unikalne miejsce.  

„ 

yryte na herbach chwalebne dzieje od zawsze by!y powodem do dumy dla ich 
w!a(cicieli. W!asny herb posiada! ka&dy rycerz i szlachcic. Jednym z najstarszych 

w Polsce jest herb Rawicz. Rody z ziemi rawskiej nosi!y go ju& w XIV wieku, ale jego dzieje – 
jak si" zapewne domy(lacie – s$ o wiele starsze. Zaczynaj$ si" w Anglii.

Byli sobie raz brat i siostra. Mieli na imi" Swenon i Klotylda. Nie by!o to jednak takie zwy-
k!e rodze%stwo. To by!y dzieci angielskiego króla Kanuta Wielkiego.

– Synu – wyrzek! Kanut na !o&u (mierci. – Tobie zostawiam w!adz" w ca!ym królestwie. 
Jedno mi tylko przyobiecaj! 

– Co zechcesz tatku – jednym tchem zapewnia! Swenon.
– Pami"taj zawsze o twojej siostrze. M!oda ona i pi"kna, pretendentów do jej r"ki b"dzie 

zapewne wielu. Gdy mnie zabraknie, do ciebie b"dzie nale&a!o, aby posag jej da' odpowied-
ni. Kiedy za m$& pójdzie, wyposa& j$ w ziemi" i wszystko, co jej potrzebne, aby godnie &y' 
mog!a.

O HERBIE
RAWICZA

W
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Z twarzy Swenona znikn$! wszelki wyraz. My(lami ju& planowa! podboje i liczy! z!ote 
monety. Nie w smak mu by!o dzieli' si" maj$tkiem z siostr$.

– Sweooon, ooobiecaj mi – ostatnimi si!ami oczekiwa! odpowiedzi w!adca. 
Jego oczy by!y ju& zamkni"te, gdy po d!u&szej chwili syn potwierdzi!: 
– No dobrze…
Miesi$c nie min$!, a do zamkowych wrót swaty puka' zacz"!y. O, nie by!o to na r"k" Swe-

nowi.
– Królu m$dry, zrobisz co uwa&asz, ale pomy(l – marszczyli brwi doradcy. – Dopiero co 

maj$tek ojcowski pomna&a' zacz$!e(. Chcesz to zaprzepa(ci'? 
– Có& mam pocz$'? Ojcu na !o&u (mierci obieca!em… – rozmawia! ze swoimi my(lami 

Swenon.
Przekonywa' go pocz"li: 
– Ty o nic si" nie martw. My wszystkim si" zajmiemy. Twa siostra zniknie. Co ty na to? 

Og!osisz tylko, &e zagin"!a. A gdzie i jak? No nie wiadomo przecie&. Krwi$ niewinn$ ty si" 
nie splamisz, a i my w!asnymi r"kami jej nie u(miercimy. Wierz$ca z niej osoba. Jak Bóg 
mi!o(ciwy b"dzie chcia!, zachowa j$ na pewno.

Chwil" si" jeszcze waha! Swenon, ale w oczach ju& mu monety z!ote b!yszcza!y. Mi!o(' 
bratersk$ i rozum ca!kiem przys!oni!y.

– No dobrze… – wycedzi! powoli. – To umawiamy si", &e ja o niczym nie wiem. A wy g"by 
mi na k!ódk" trzyma'!

Przez chwil" m!ody król poczu! smutek, &e siostry swej ju& nigdy nie zobaczy, ale co po-
stanowione, to postanowione. W!adca musi rz$dzi' tward$ r"k$ – usprawiedliwi! sam siebie. 
Inaczej maj$tek i ziemi" potrac". A do tego dopu(ci' nie mog"!

Podli doradcy zabrali Bogu ducha winn$ Klotyld" i wrzucili do klauzy w fosie, gdzie trzy-
mali g!odzonego nied)wiedzia. Nie raz on ju& zast"powa! niegodziwcom kata w królestwie. 
Londyn obieg!a wie(', &e pi"kna Klotylda, zabrawszy klejnoty, opu(ci!a Angli".

Lud oburzony pocz$! my(le' i mówi' o niej niepochlebnie: 
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– Patrzcie, jaka (wiatowa! Na ojcowi)nie siedzie' si" nie chcia!o?! Dalekie kraje jej si" 
zamarzy!y!

Nikt nawet si" podejrzewa!, jak okrutny los spotka! ksi"&niczk". Min"!o sze(' dni.  Zawo!a! 
król jednego ze swoich s!ug i nakaza! mu:

– Id) no do jamy nied)wiedziej, przynie( mi pukiel w!osów mej siostry. Przez wzgl$d na !$-
cz$ce mnie z ni$ wi"zy krwi, chc" mie' po niej pami$tk".

Poszed! biedaczyna ca!y trz"s$c si" ze strachu. Zanim doszed! do jamy prze&egna! si" 
kilka razy. Najstraszniejsze rzeczy spodziewa! si" zobaczy'. 

– Biedna panienka, có& ona komu uczyni!a? – &a!owa! jej w my(lach. – Zapewne wiele 
z niej ju& nie zosta!o. 

Zebra! si" wreszcie na odwag". Pocz$! odsuwa' ci"&kie wrota, gdy nagle zda!o mu si", 
&e s!yszy cichutki, dziewcz"cy (piew. Co to? Czy ja g!os kobiecy s!ysz"? 

– Hop, hop! Jest tam kto? – zawo!a!.
Wszed! i… stan$! jak wryty. A zaraz potem pad! na kolana. 
– Cud, cud! – zacz$! wykrzykiwa'.
Przed nim sta!a Klotylda, ca!a i zdrowa. +piewa!a jedn$ ze swych ulubionych piosenek. 

Olbrzymi nied)wied) le&a! u jej stóp pokorny jak piesek. 
– To ja. Nie bój si" – rzek!a niewiasta. – Wepchni"ta do jamy pad!am bezw!adnie na kolana 

i w strachu (miertelnym &arliwie b!aga!am Stwórc" wszechmocnego o !ask", o lito('. Bóg 
mnie wys!ucha!. -ycie me ocali!. 

Nie wiedz$c czy cz!owieka, czy zjaw" widzi, s!uga upu(ci! klucze i w te p"dy rzuci! si" 
do ucieczki. Jak wicher wpad! do sali tronowej. 

– Królu, królu! – wo!a! zadyszany. – Wybacz, &e ci przerywam. Siostra twa! Ona, ona, ona 
&yje! 

Król nie mniej od swego s!ugi zszokowany, zerwa! si" na równe nogi. Ruszy! do wyj(cia. Ledwie 
co do fosy doszed!, jego oczom ukaza! si" widok niecodzienny.

Do zamku zbli&a! si" nied)wied), a na jego grzbiecie siedzia!a ona – Klotylda – pi"kna jak 
zawsze. Promienia!a. Nie mia!a (ladów ran, skalecze% ani nawet zadrapania!

Swenon, widz$c doprawdy cud, pad! przed siostr$ na kolana: 
– Siostro najdro&sza! Mimo, &e królem jestem, nie jestem godnym z tob$ rozmawia'! Nie-

biosa same ci" uratowa!y. A ja? Ja tylko na siebie patrzy!em, tylko na swój zysk. Jak mog!em 
by' tak okrutny i chciwy?! Oddam ci wszystko, ca!e królestwo, koron"! Tylko wybacz mi, 
wybacz! – &ebra! o przebaczenie. 

– Nie chc" korony, bracie. Daj mi tylko to, co po ojcu mi si" nale&y – odpowiedzia!a spo-
kojnie dziewczyna. – Chc" po(lubi' ksi"cia lotary%skiego. Moje serce od dawna kocha go 
z wzajemno(ci$. Ty zdawa!e( si" nie widzie' tego i za wszelk$ cen" do ma!&e%stwa nie do-
puszcza!e(. Cho' krzywd" ogromn$ mi uczyni!e(, wybaczam ci, bo tak mi moja wiara karze. 
Uzna!e( swój b!$d. Od tej pory nie b$d) ju& okrutny. Rz$d) królestwem jak nasz ojciec, 
rozwa&nie i z dobroci$. 

– Niech stanie si", jak w swej (wi"tej skromno(ci pragniesz, siostro moja – odpar! skruszo-
ny Swenon.

Ca!y kraj si" weseli!, gdy dobre wie(ci si" rozesz!y. Niebawem wesele i uczt" wyprawiono. 
Szcz"(liwe ma!&e%stwo Klotyldy Bóg obdarzy! siedmioma synami, z których kilku poszuka-
!o sobie &on i miejsca zamieszkania w krajach oddalonych od ziemi swych rodziców.

Wyobra)cie sobie, &e dwóch synów Klotyldy przyby!o do Polski. Osiedlili si" nad Raw$. 
Z nich pochodzi ród Przyjemskich, którzy ze wzgl"du na poblisk$ rzek", sw$ osad" nazwali 
Rawiczem. Na wieczn$ za( pami$tk" cudownego ocalenia swojej matki, umie(cili w herbie 
szlacheckim dziewic" z koron$ na g!owie, siedz$c$ na czarnym nied)wiedziu. W dzisiejszym 
herbie Rawicza pozosta! wizerunek nied)wiedzia, jako nawi$zanie do herbu rodowego za!o-
&yciela miasta. 
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O NAZWIE
MIAS TA
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ROGO&NO

awno, dawno temu, w tym samym miejscu, gdzie pó)niej sta! rogozi%ski zamek, 
znajdowa! si" solidny i ca!kiem okaza!y gród. Mia! wiele zalet obronnych, zw!aszcza 

dzi"ki otaczaj$cym go bagnom doliny We!ny. 
-y! w nim bogaty, stary rycerz, który po latach ci"&kiej pracy, cieszy! si" ju& tylko 

z ma!ych codziennych przyjemno(ci. Mia! trzech doros!ych synów, z których by! bardzo 
dumny. Rycerz by! poganinem i wielkim wrogiem nowej wiary. Gdy tylko ksi$&" Miesz-
ko I przyj$! chrzest, w okolicy zacz"li pojawia' si" misjonarze, zach"caj$cy innych, aby 
poszli w (lady swego w!adcy. Stary rycerz na s!owa Dobrej Nowiny okaza! si" bardzo 
oporny.

– A wy tu czego? – wyp"dza! ksi"&y za op!otki. – Ja tam krzci' si" nie b"d"! Mam swoich 
Da'boga i Swaro&yca. Inni bogowie nie s$ mi do niczego potrzebni!

– A i wy czasem tego nowego Boga czci' nie zaczynajcie! – upomina! synów. – Wiar" 
dziadów piel"gnujcie. Lepiej na tym wyjdziecie.

D

1 20



1 2 3

Ale dzieci, jak to dzieci, rzadko si" z rodzicami zgadzaj$. I jest tak nie od dzi(. Najm!od-
szy syn sprzeciwi! si" ojcu. Potajemnie, noc$, gdy ksi"&yc (wieci!, przyj$! chrzest (wi"ty 
i now$ wiar" przyj$!. Starsi bracia pozostali wierni poga%stwu i nie zamierzali zmienia' 
swoich przekona%. Wiedzieli, &e srogi ojciec, gdy tylko dowie si" o decyzji najm!odszego 
potomka, rozgniewa si" na dobre. Tak te& si" i sta!o. 

– Czasy si" zmieniaj$. Jako chrze(cijan czeka nas lepsza przysz!o(' – t!umaczy! swój 
wybór najm!odszy z synów.

– Ju& ja si" z tob$ rozprawi"! O ty, przeniewierco jeden! Ojca s!ucha' nie chcesz, to 
mo&e bat ci rozum przywróci! – krzycza! ojciec co si! w gardle.

Stary postanowi! natychmiast rozprawi' si" z synem. Z!apa! bat i z ca!ych si! zacz$! go 
ok!ada'. Tan za(, nauczony przez lata pos!usze%stwa rodzicom, nie mia! odwagi si" broni' 
i podnie(' r"k" na ojca. Stary rycerz, nie potrafi$c opanowa' swojej w(ciek!o(ci, bi! tak 
d!ugo syna, a& ten pad! nie&ywy.

Starsi bracia, gdy tylko dowiedzieli si" co si" sta!o, postanowili pom(ci' (mier' najm!od-
szego z braci. Namówili innych m!odych rycerzy i poszli rozprawi' si" z okrutnym ojcem. 
Otoczyli siedzib" starego poganina i po zaciek!ej walce, gdy ju& ostatni jego sprzymierze-
niec pad!, poczuli, &e sprawiedliwo(ci sta!o si" zado('. Zwyci"zcy hucznie (wi"towali zwy-
ci"sk$ rozpraw" „nowego” ze „starym” i na ko%cu gród spalili. Wydawa!o si", &e wszyscy 
zgin"li, jednak nikt nie móg! odnale)' cia!a starego rycerza. Przeszukali wszystkie zak$tki 
gródka.

– Ojca nie ma! Szukajcie w okolicznych lasach – polecili swoim za!ogom.
Synowie sami równie& udali si" na poszukiwania. Najstarszy z synów z biegiem rzeki 

We!ny na zachód szuka!. Drugi pojecha! w przeciwn$ stron". Czwartego dnia po zdoby-
ciu grodu, w(ród trzcin i rogo&y na brzegu jeziora, najstarszy z synów ujrza! niewyra)n$ 
posta' ca!$ we krwi. Gdy podszed! bli&ej, okaza!o si", &e to ojciec – wychudzony i (mier-
telnie wyczerpany.

– Ojcze, to ty? – pochyli! si" nad rannym. – Wybacz nam prosz"! Co mog" dla Ciebie 
zrobi'? Powiedz!

– Nic synu – odpowiedzia! stary rycerz. – Mi ju& nic pomóc 
nie mo&e. Wybaczam. I to ja przepraszam, &e taki srogi dla was 
by!em. Okrzcij mnie tylko, to mo&e spotkamy si" w tym niebie, 
o którem misjonarz powiada!.

Syn spe!ni! &yczenie ojca. Zadowolony starzec powróci! wtedy 
w g$szcza rogo&y i tam zako%czy! &ywot.

Szcz"(liwy z tak nag!ej przemiany ojca, najstarszy z synów 
na cze(' tego zdarzenia za!o&y! wokó! miejsca przyj"cia chrztu 
osad" i wyposa&y! j$ jak nale&y. Niebawem miejsce zacz"to okre-
(la' nazw$ wywodz$c$ si" od owych rogo&owych g$szczy, po(ród 
których kona! stary rycerz. 

+redni syn nie wróci! nigdy do domu. Okaza!o si", &e uton$! 
w jeziorze podczas poszukiwa% ojca. Od tego czasu, mniej wi"cej 
co dziesi"' lat, wychodzi z jeziora posta' wielkiego czarnego psa, 
aby straszy' przechodniów. Jest niewiele mniejsza od konia, z jej 
oczu b!yskaj$ ogniki, a z nozdrzy buchaj$ p!omienie. Miejscowi 
ludzie kojarz$ zjaw" ze (rednim synem – pokutnikiem, który po-
zosta! poganinem i do ko%ca swych dni pozosta! wielkim wrogiem 
chrze(cija%stwa.  

1 22



JEZIORO
!'DAJ'CE OFIAR

24

ROGO&NO

eszcze nie tak dawno temu, ludzie dawali wiar" ró&nym rzeczom. Niby chrzest. Niby 
jeden Bóg, ale jak kto poza granice najwi"kszych miast si" wychyli!… O! Tam ka&dy 

tak samo jak o tym, &e dzie% dniem, a noc noc$ przekonany by!, &e rzeki i jeziora, a na-
wet najmniejsze stawy i rowy pe!ne s$ demonów… zw!aszcza te w dzisiejszym powiecie 
obornickim. Do Rogo)na bokiem przytula si" jezioro, a z dwóch pozosta!ych stron oto-
czone jest wst"g$ rzeki. W takim miejscu przes$dy zwi$zane z wod$ musia!y by' bardzo 
silne. I by!y.

Dzia!o si" to w roku pa%skim 1823. Dzie% wydawa! si" spokojny, nawet pogodny, dopóki 
nad jednym z domów nie zacz$! unosi' si" dym. Zaraz potem rozleg! si" straszliwy krzyk:

 – Po&ar! Miasto p!onie!  
Cho' jezioro blisko, gasi' nie by!o prosto. Ludzie z wiadrami biegali jak szaleni. Na nie-

wiele si" to zda!o. Wiatr natychmiast rozwia! p!omienie na s$siednie budynki i ulice. Ani si" 
ludzie obejrzeli, jak po&ar trawi! ju& ca!e miasto. Tragedia straszna. T!um na ulicach zacz$! 

J
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si" gromadzi', bo dachy wali!y si" na g!owy. Wielu spod gruzów wydobywano. Dzieci w ostat-
nich chwilach z p!omieni wynoszono. 

Nikt nie wiedzia!, jak &ywio! zatrzyma'. Lament si" podniós! wielki:
– Wszyscy zginiemy! 
– S!uchajta ludzie! – wo!a nagle kto( z t!umu. – Nie zginiemy! W okolicy Rogo)na bytu-

je w!a(nie Odmówca. Uczony to cz!ek, po(lijmy po niego. On pomaga w nieszcz"(ciach, 
na pewno co( poradzi. 

Odmówca zatrzyma! si" w pobliskiej karczmie. Nie mia! bowiem w!asnego domu. Obje&-
d&a! miasta na swym czarnym rumaku, szukaj$c pokrzywdzonych przez los ludzi, by im 
w niedoli ul&y'. Taki by! z niego cz!ek. Nie wiadomo od kogo, ale dowiedzia! si" o nieszcz"-
(ciu i pogna! konia co si! na miejsce tragedii. 

– Pomóc wam spróbuj" – obieca!.
Sobie tylko znanymi sposobami pocz$! „zamawia'” ogie%, aby ten si" uspokoi!. P!omienie 

stawa!y si" coraz mniejsze. Wygl$da!o na to, &e zgasn$. 
– Hura! Niebezpiecze%stwo za&egnane! – g!o(no cieszyli si" ludzie. 
Ale co to? P!omie% buchn$! ponownie. Rozgorza!. S!up ognia stan$! wielki tak, &e kto 

&yw wcze(niej podobnego mu nie wdzia!. Ze zdwojon$ si!$ dachy si" wal$. Miasto pali si" 
ponownie!

– Odmówco, có&e( uczyni!?! Czemu po&ar znów nas atakuje? – pytali m"drca ludzie pe!ni 
strachu.

– Przykro mi. Pomyli!em si" podczas „zamawiania” i ca!e miasto musi sp!on$' – odrzek! 
z pe!n$ powag$.

– Ale jak to!? Mia!e( nam pomóc! – zacz"!y si" oburza' kobiety. 
Odmówca, aby dowie(' s!ów swoich s!uszno(ci raz jeszcze pocz$! „odmawia'” ogie%. A ten 

bucha! z coraz wi"ksz$ si!$. W ko%cu m"&czy)ni nie na &arty si" zdenerwowali:
– Ty( nie m"drcem jeste(, a oszustem! Wszystkich nas do diab!a po(lesz! Jak nie ocalisz 

naszego miasta, wywleczemy ci" na rogatki i ukamienujemy!
Wtedy Odmówca podniós! g!os i dono(nie krzykn$!: 

– Aby wam pomóc, z!o&" o*ar" z siebie. Je(li na moim koniu przep!yn" to jezioro, miasto 
ulegnie zniszczeniu. Je(li jednak wraz ze zwierz"ciem uton", miasto ocaleje. Ale za wasz$ 
niewdzi"czno(', za to &e(cie zabi' mnie planowali, rok w rok spada' b"dzie na t" miejsco-
wo(' kara. Je&eli ja uton", co roku jeden mieszkaniec równie& straci &ycie w jeziorze, a gdy 
którego( roku tak si" nie stanie, w nast"pnym zgin$ przynajmniej dwie osoby – z!o&ywszy t" 
dziwn$ obietnic", pogna! wprost do wody.

Wszyscy zgromadzeni na brzegu jeziora wypatrywali, co te& stanie si" z Odmówc$. 
– Patrzcie! Jest! – krzykn$! kto(, widz$c, &e ten szcz"(liwie dop!yn$! do po!owy. 
– Niech utonie, niech pójdzie na dno – szepta!y g!osy. 
I wtedy momentalnie ko% z je)d)cem znikn$! pod wod$. Ale po chwili wynurzy! si". 
– Niech go licho poch!onie! – wo!ali ludzie, chc$c ocali' miasto. 
I wtedy znów ton$!. Tak d!ugo jak pozostawa! na powierzchni, s!ysza! utyskiwania, gdy 

znika!, pojawia!a si" rado('.
W ko%cu nie wynurzy! si" ju& ponad ta," jeziora. Wnet po&ar zacz$! gasn$', a& usta! ca!ko-

wicie. Niektórzy widzieli pono' jak je)dziec z ca!ych si! wciska! g!ow" konia do wody. 
– Szuka! (mierci – mówili. Nieweso!o mu by!o do w(ciek!ych ludzisk wraca'.  
Przepowiednia, niestety, sprawdzi!a si" co do joty. Zdarza!o si", &e co roku kto( znika! 

w odm"tach jeziora, a w niektórych latach, nawet kilka osób. Na szcz"(cie to ju& historia. 
Dzi( Jezioro Rogozi%skie to ch"tnie odwiedzane miejsce wypoczynku i rekreacji.  
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a terenach, które dzi( Swarz"dz zajmuje, niegdy( rozci$ga!o si" królestwo. Pytacie: 
kiedy to by!o? Oj, tak dawno, &e w &adnej ksi"dze tego jeszcze nie spisano. Ktokolwiek 
zawita! w te strony, widzia! wpierw zamek, bo ten górowa! nad okolic$. Wokó! rozpo-

(ciera!y si": lasy bogate w zwierza, jezioro czyste jak lustro, pola usiane traw$ i kwiatami, rzeka 
pe!na ryb. Zm"czeni trudami podró&y w"drowcy u miejscowych dobre s!owo i odpoczynek 
znajdowali. Oczy przecieraj$c z niedowierzaniem pytali: 

– Pani mi!a, czy&em do raju tra*!? Ludzie dobrzy, okolica pi"kna, spokojna, bogata. 
– Tu tak ju& jest – odpowiadano z dum$ i u(miechem. 
I by!oby &ycie w tym ziemskim raju niczym niezm$cone, gdyby nie pewne wydarzenia…
Bo&ena w obej(ciu si" krz$ta!a. Patrzy: ch!op jej biegnie z pola. R"koma wymachuje, krzyczy 

w niebog!osy: 
– Owieczki moje, owieczki moje kochane, wszystkie przepad!y! 
Dobieg! na !awk". Dyszy jak lokomotywa:

O DREWNIANYM
NIED&WIEDZIU

N
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– Owce! Znikn"!y! Nie ma ni jednej! Dasz wiar"? – wyrzuci! z siebie. 
Kobiecina opad!a na !awk". Oboje rzewnie zap!akali. Owce by!y bowiem jedynym ich )ró-

d!em utrzymania. Szybko wyja(ni!o si" kto stracie tej jest winien.
Mieli oni s$siadów, a s$siedzi córk" – Hani". Wiosen liczy!a ju& kilkana(cie.
– Uwa&aj na siebie kochanie – rzek!a tamtego dnia matka do Hanki, posy!aj$c j$ do lasu 

po grzyby.
– Oj, mamo! Przecie& nie napadnie mnie gigantyczny grzyb z z"bami wilka i dziesi"cioma 

!apami. Hi, hi, hi! – pod(miewywa!a si" Hania. O! Wyobra)ni" to ona mia!a bujn$.
– Nie min"!a godzina, dziewcz" biegnie z lasu takim p"dem, &e o w!asne nogi o ma!o si" nie 

potyka. 
– Matko, matulu! Potwór, potwór! Okna i drzwi zamykaj! Pr"dko! – jednym tchem wyrzuci!a.
Matka unios!a brwi i pyta z niedowierzaniem:
– Córu(, a ty (niadanie dzi( jad!a(? Mo&e z g!odu ci takie bajania do g!owy przychodz$?
– Ale to nie bajki! Matko patrz! – ci$gnie j$ do okna.
– Uuuuuaaaa! – s!ycha' ryk. 
Toczy si" z lasu na wielkich nogach nied)wied). Nie taki, jakiego spotykacie w polskich 

górach. Ogromny, z dwiema g!owami i pazurami jak grabie. Capn$! !ap$, a drzewa jak zapa!ki 
na ziemie spad!y.

– Ludzie! Zamykajcie okna! Ryglujcie drzwi! – rozlega!o si" po okolicy ca!ej. I siedzieli tak 
wszyscy w strachu tygodniami. A zwierz pustoszy! okolic". Z&ar! wszystkie owce i konie i coraz 
to nowych szuka! przysmaków.

Wielu miejscowych zwierza ubi' próbowa!o. Pogin"li tylko. W ko%cu król po ca!ym króle-
stwie i daleko poza jego granicami og!osi!: „Kto nied)wiedzia pokona, temu oddam pó! króle-
stwa i r"k" pi"knej ksi"&niczki, córki mojej”.

No i zacz"!o si". Oj, ilu to rycerzy nie przewin"!o si" przez pa!ac królewski! Co bardziej wy-
sportowani próbowali zwierza zaj(' z drzew. Inni z maszynami obl"&niczymi na niego ruszali. 
W zbrojach z mieczami i psami go atakowano. Wielu swych si! próbowa!o. Ledwo z &yciem 
uchodzili. Przyby! i Bartek ze Szczepankowa, rycerz nad rycerze!

– Ja zwierza podst"pem ubij" – zapar! si". – Smoka pokona!em, co dla mnie nied)wied) 
bury! – zawo!a!, staj$c przed królem. 

– Id) zatem, niech twoje strza!y niezawodne pomog$ ci pozby' si" go raz na zawsze – po-
b!ogos!awi! go w!adca.

Pewny siebie Bartek, rozpocz$! przygotowania do walki. D!ugo zbiera! znane tylko sobie 
zio!a, potem mikstur" tworzy!.

– Sk!adu tej trucizny tajemnej i niezawodnej nikomu nie zdradz"! Gotowi &e(cie uprzedzi' 
mnie w drodze po królestwo i ksi"&niczk". A pójd)&e mi st$d! – odgania! ciekawskich.

Tygodnia trzeciego sko%czy! przygotowania i (piewaj$c pod nosem, jakby na spotkanie 
z ukochan$ si" szykowa!, uda! si" do lasu. Podszed! do nied)wiedzia.

– O, (pisz draniu! Za chwil" za(niesz snem wiecznym, niech&e napn" !uk! – zakrzykn$! 
rado(nie, pewny rych!ego zwyci"stwa.

Zaj$! bezpieczn$ pozycj". Wycelowa! w kud!at$ besti". Strzeli!.
– Uuuuaaa! – przeszywaj$cy ryk rozleg! si" nagle! Drzewa zatrz"s!y si" w swych posa-

dach. Nie w serce, lecz w nog" zwierza trafi!! Jak nie pacn$! Bartka nied)wied)! Jak nie 
run$! na ziemi" (mia!ek. Ani obejrza! si" nasz !ucznik hardy, ju& sta! si" drugim (niada-
niem zwierza.

Zgubi!a go pewno(' zbytnia. Za brak ostro&no(ci najwy&sz$ cen" zap!aci!. Szybko wie(' 
o tym strasznym wydarzeniu si" roznios!a. 

– O la Boga! Straceni jeste(my! – rozpaczano w chatach. – Zwinniejszego rycerza od niego 
(wiat nie zna!! Dzielny taki! M"&ny za dziesi"ciu by!! Szkoda ch!opaka, o szkoda wielka! 
A nas jeszcze bardziej! Kto da rad" temu nied)wiedziowi? – pytano.

Król sam, cho' m!ody, w rozpacz popad!. Posiwia! ze strapienia, jakby lat mu przyby!o 
za dwadzie(cia. R"ce bezradnie roz!o&y! i zap!aka! po rycerzu: 

– Bliski mego królestwa koniec! Oj, bliski!
Ale wiecie, jak to jest. Czasem, gdy wydaje si", &e wszystko ju& stracone, przez boczne 

drzwi wkrada si" nadzieja. Cicha, skromna i nienarzucaj$ca si", zupe!nie jak m!ody drwal, 
który w!a(nie przemierza! królewskie w!o(ci.
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Dobry i prosty ch!op z niego by!. A przy tym wra&liwy. Nas!ucha! si" opowie(ci o ci"&kim 
losie tutejszych ludzi. Po&a!owa! ich w sercu. 

– To ja pójd" do króla – oznajmi!. – Rycerzem mo&e nie jestem, ale gada' ze zwierz"tami 
umiem. Niech mi pozwoli spróbowa'.

– Jeszcze i ty chcesz si" da' po&re'? Odpu(' m!odzie%cze – odburkn$! w!adca.
– Rodziny nie mam. Nikt po mnie p!aka' nie b"dzie. Nikt nic nie straci, je(li mi si" nie po-

wiedzie. Ju& jako ma!y ch!opiec rozmawia!em z ptaszkami, królikami i jeleniami. Mo&e pomoc-
na ta umiej"tno(' si" oka&e – zacz$! przekonywa' króla m!ody drwal.

– Niech ci" wi"c Bóg strze&e – rzek! w ko%cu w!adca, kiwaj$c g!ow$ na znak zgody. – Ale 
samego ci" nie puszcz"! Kilkaset metrów za tob$, w zaro(lach niech moi wojowie czekaj$. Kto 
ch"tny z mieszczan, niech rusza z nami. Mo&e cho' &ycie twe uda si" nam ocali'. 

O (wicie d!uga kolumna ludu ju& przez las sun"!a. Stan"li przed gawr$ ogromn$.
– Dalej sam pójd" – wstrzyma! pozosta!ych ch!opak i zacz$! zbli&a' si" do nied)wiedzia. 
O, nie podoba!y si" nied)wiedziowi te odwiedziny. 
– Uuuuaaaa!!! – rozwar! pasz" tak, &e ci co bli&ej stali, poupadali na ziemi".
– Wracaj ch!opcze! Wracaj! – wo!ali. 
Ale drwal nie zawróci!. Mówi$c co( w niezrozumia!ym j"zyku, powoli zbli&a! si" do potwora. 

A bestia, zas!uchana w melodie jego s!ów, sta!a nieruchomo, niczym zahipnotyzowana.
– Patrzcie ludzie, ju& jest przy nim! – krzyczano. 
Wielu oczy d!o%mi zakry!o, by tej strasznej chwili nie widzie'. Kilku tylko przez palce 

(ledzi!o wydarzenia. Ale co to? Nic strasznego si" nie wydarzy!o! Drwal dotkn$! nied)wiedzia, 
a ten… w ogromy drewniany pos$g si" zamieni!!

Lud zamar!! Chwile potem wielkie „Hurrrraaa!” rozleg!o si" po lesie. 
– Niech &yje drwal! Niech &yje! 
Z tej niezwyk!ej okazji, wielk$ uczt" wyprawiono. Ca!y lud (wi"towa! – m!odzi i starzy, bied-

ni i bogaci – wszyscy razem weselili si" jak nigdy przedtem i by' mo&e nigdy potem. Królewnie 
w oko wpad! odwa&ny i skromny drwal, a ten, widz$c jej przychylno(', nie odmówi! nagrody, 
bo sam od pierwszego wejrzenia w królewskiej córze si" zakocha!. 
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– Tak szcz"(liwy to jam jeszcze nigdy nie by!! – zwierzy! si" król 
swoim dworzanom. 

Rado(' jego zda!a si" promieniowa' na ca!$ krain", która znów sta!a 
si" &yzna, pi"kna i spokojna. Wnet kolejn$ wielk$ uczt" wyprawiano 
– weseln$ tym razem. Pod m$drymi rz$dami m!odych, zniszczenia, 
które zasia! straszny zwierz, powoli odbudowano.

A nied)wied)? Zapytani o niego miejscowi, wskazuj$ na drewniany 
pos$g. W lesie pozosta!, gdzie jego miejsce. Pszczelarz ul w nim urz$-
dzi! i tak pozosta!o po dzi( dzie%. A tury(ci, ciekawi tej niezwyk!ej 
atrakcji, coraz t!umniej zacz"li przybywa' Swarz"dz odwiedza'.  
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alszka to niezwyk!e imi", prawda? Nale&a!o ono do pi"knej kobiety, której romantycz-
n$, burzliw$ i smutn$ histori" pami"taj$ kamienie szamotulskiej baszty.

Dawno, dawno temu, w zamku w Szamotu!ach mieszka! ksi$&". Swoich dzieci nie mia!. 
By! za to jednym z opiekunów Halszki. Nie by!a to jego prawdziwa córka, ale od tamtych wy-
darze% min"!o tyle czasu, &e ma!o kto ju& o tym pami"ta!. Imi" jej by!o El&bieta, ale wszyscy 
powszechnie znali j$ pod zdrobnia!ym imieniem Halszka. 

Wiedzie' musicie, &e ta urodziwa i dobra panienka mia!a jeszcze jedn$ zalet", dla wielu 
kandydatów wa&niejsz$ ani&eli dwie poprzednie. By!a bogat$ wnuczk$ Zygmunta Starego. 
Ma!o kto wiedzia!, &e ju& od samego najwcze(niejszego dzieci%stwa &ycie nie oszcz"dza!o tej 
niewinnej istocie trosk i k!opotów. Ojca swego pozna' nie zd$&y!a.

– Basiu moja, ma!&onko najdro&sza – prosi! &on" na !o&u (mierci Elia. – We) no perga-
min i pisz: „Ja Eliasz, knia) ostrogski postanawiam nast"puj$co: Gdy dni swoich dope!ni", 
&ona moja Barbara oraz dzieci", które w swym !onie nosi (by!a to w!a(nie Halszka) otrzy-
ma' maj$ po!ow" mojej fortuny. Dziecko, które si" urodzi ma by' uznane za mojego  
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dziedzica b$d) dziedziczk", a opiek" nad nim maj$ sprawowa' wyznaczone przeze mnie 
osoby (tu wymieni! kilka osób) wraz z królem Zygmuntem Augustem, który wszelkie decy-
zje dotycz$ce zwi$zku ma!&e%skiego ma pob!ogos!awi'.”

– Teraz spokojnie umiera' mog". Wiesz Basie%ko – mówi! czule do &ony. – Do bogactwa 
zawsze wielu swe r"ce klej$ce wyci$ga. O kawa!ek ziemi i kilka posiad!o(ci gotowi zabi', 
a nawet wojn" rozp"ta'. Dopilnuj, aby wszystkie postanowienia tu spisane wykonano. 
A król mi!o(ciwy niech b"dzie gwarantem, &e naszemu dziecku z powodu koniugacji poli-
tycznych nikt krzywdy nie wyrz$dzi. 

– Jak sobie &yczysz m"&u – zapewnia!a Barbara, trzymaj$c d!o% ukochanego. 
Najbogatszy mo&now!adca w królestwie niebawem zmar!. Od razu po urodzeniu Halsz-

ka wraz z matk$, na mocy zatwierdzonego przez króla testamentu, sta!a si" dziedziczk$ 
ogromnej fortuny swojego zmar!ego ojca. Dziewczynka podros!a w latach i nabra!a m$-
dro(ci, a jej uroda rozkwit!a jeszcze bardziej. W zamku, podzamczu i okolicznych osadach 
cz"sto by!a g!ównym tematem plotek. 

– O, Halszka nasza pi"kna nad pi"kno(ci! I serce dobre ma – gadano. – Ona jedna tu 
do nas zagl$da. Patrzy czy komu )le si" nie dzieje, czasem groszem sypnie, s!owo dobre 
powie. O, takiej dziewuchy to ze (wiec$ szuka'! Patrze' tylko jak kawalerzy zaczn$ do niej 
zje&d&a', o r"k" prosi'.

I faktycznie, niebawem do zamku rozpocz"!y si" pielgrzymki kandydatów, chc$cych ubiega' si" 
o r"k" pi"knej i maj"tnej panny. Bogaci magnaci, jedni starzy, inni m!odzi – ka&dy marzy! o tym, aby 
w&eni' si" do tak bogatej rodziny. Beata, matka Halszki, odwleka!a jednak wydanie córki za m$&, 
szukaj$c dla niej jak najlepszej partii. 

– Przykro mi – odpowiada!a wszystkim. – Wdowa nie mo&e bez zezwolenia bliskich krew-
nych pozwoli' na (lub córki. Aby Halszka za m$& pój(' mog!a, zgodzi' si" musz$ wszyscy jej 
opiekunowie, !$cznie z królem Zygmuntem Augustem.

– Co ona sobie my(li? – rozprawiali rozz!oszczeni mo&now!adcy, odchodz$cy spod bram 
z kwitkiem. – -e rz$dzi' nami wszystkimi b"dzie, &e my mo&ni nie dopniemy swego, h"?

– A jak&e! Zgodzi si" czy nie, sposób na po(lubienie panny znajdziemy! – gotowali si" 
do dzia!ania. 

 I rozpocz"!y si" powinowactwa wymuszone. Jak si" pewnie domy(lacie, ani one dobrowol-
ne nie by!y, ani udane. Mira&ami biednej dziewczyny zainteresowani byli wszyscy, ale ka&dy 
po swojemu, bo ka&demu ch"tnemu do jej reki co innego si" op!aca!o.

Razu pewnego jej r"k" odda' postanowiono mo&nemu wojewodzie. To zaaran&owane ma!-
&e%stwo zupe!nie nie by!o po my(li Halszki i jej matki. Dziwicie si" jej? Starszy o wiele by! od 
niej, przysadzisty i grubia%ski. Do tego mia! opini" rozpustnika. 

– Masz go po(lubi' i basta! – rozkazywali biednej dziewczynie. – W Kórniku kolegiat" 
na zbór przemianowa!. Je(li go nie po(lubisz to samo ze (wi$tyni$ w Szamotu!ach uczyni!

Ale Halszka &adn$ miar$ za pana wojewod" i(' nie chcia!a. Napisa!a nawet do niego list, 
w którym b!aga!a, aby poniecha! stara% o jej r"k". Wola!a gard!o da', ni& zosta' jego &on$.

Radzili si" wszyscy co czyni', skoro dziewka nie chce. Ona tymczasem mia!a zupe!nie 
inne plany. Serce jej nie by!o z kamienia. Zakocha!a si", ale nie w kandydatach, których jej 
podsuwano. 

– Leszku – prosi!a swojego wybranka. – Ucieknijmy, prosz". Obrzydzenie czuj" na my(l 
o tych wszystkich bogatych gburach, których mi prezentuj$! Chc" po(lubi' ciebie. Opieku-
nowie moi nigdy nie zgodz$ si" na nasz (lub.

– Ale dok$d uciekniemy, moja mi!a? – zastanawia! si" Leszek. – Szanse na szcz"(cie 
mamy marne, ale nawet u!amek szansy lepszy ni& jej brak. Spróbujemy! – postanowi!.

Gdy noc zapad!a i mrok spowi! zamkowe mury, wymkn"li si" stra&om.
– Teraz jestem tylko z tob$ – cieszy!a si" Halszka.
– A ja z tob$ – odwzajemnia! jej u(miech ukochany.
Szcz"(cie ich mia!o ciemne strony. Gdy na zamku zauwa&ono brak Halszki, od razu wyru-

szy! po(cig. Zakochani musieli si" ukrywa'. Mieszkali w lasach, jaskiniach i opuszczonych 
chatach. Czasem go(cili ich &yczliwi ludzie.

– Kiedy( zbudujemy dom, ma!y z ogródkiem, z dala od mojej rodziny – marzy!a Halszka.
– A ja b"d" pracowa!, aby niczego ci nie zabrak!o – zapewnia! j$ Leszek.
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Tak, mo&na powiedzie', &e byli wówczas szcz"(liwi. Niestety 
w ko%cu dopad!a ich ksi$&"ca pogo%. M!odzieniec zgin$! od 
strza!y, a Halszk" zabrano z powrotem do zamku.

– B!azenady pod moim dachem uprawiacie! – krzykn$! roz-
w(cieczony jeden z opiekunów Halszki. – Do(' mam waszych 
podst"pów i knowa%. Zaraz tu porz$dek zaprowadz". Nie chcesz 
po(lubi' kogo ci proponujemy, nie po(lubisz nikogo. Halszka! 
Niech twej urody ju& nikt nie ogl$da! – wrzasn$! na przestraszo-
n$ dziewczyn" podaj$c jej czarn$ mask". 

– Ja ju& &y' nie chc". Rób ze mn$ co chcesz – odpar!a. 
Zrezygnowana zakry!a twarz i przyodzia!a czarne jak prze-

pe!niaj$cy j$ smutek szaty. Odr"twia!a, nie stawia!a oporu, gdy 
zamkni"to j$ w zamkowej wie&y. Przez wiele lat s!yszano jej 
rozpaczliwy szloch za utracon$ mi!o(ci$.

Podobno do dzi( w ksi"&ycowe noce na zamku w Szamotu!ach 
mo&na spotka' zjaw" odzian$ w czarne szaty. Najstarsi miesz-
ka%cy mówi$, &e to w!a(nie Czarna Ksi"&niczka wraca do miej-
sca swej udr"ki. Wie&a, w której zamkni"to Halszk" nazywana 
jest Baszt$ Halszki lub Wie&$ Czarnej Ksi"&niczki. 

ojarzycie pomnik (licznej sarenki w Trzciance? Nie wiecie pewnie jednak, &e wi$&e si" 
z nim pewna historia… o krawcu.

Dzia!o si" to prawie dwie(cie lat temu. -y! sobie pewien krawiec, Norbert mu by!o na imi". 
Dobry i poczciwy cz!owiek. W ca!ej okolicy co wa&niejsze roboty jemu zlecano, bo jak co uszy! 
to porz$dnie, d!ugie lata wytrzymywa!o. Pannom szy! suknie na wielkie okazje, do dworskich 
salonów poduchy, do ko(cio!a zdobne proporce.

Tamtego dnia siedzia! jak zwykle przy swojej robocie, gdy drzwi si" otworzy!y.
– A to ty, Marysiu, wejd), wejd) – zaprosi! do wn"trza kowalow$. – Co ci" do mnie sprowadza?
– Sukni" b"d" potrzebowa!a dla córki. Za m$& wychodzi. A mo&e przy okazji i dla mnie co( 

by( uszy!? 
– O, szcz"(cie do waszego domu zawita!o! – pogratulowa! krawiec. – Z pewno(ci$ dla obu 

pa% co( odpowiedniego wymy(limy.
– A twojej &onie jak si" wiedzie, powiedz no. Markotny jeste( taki – zauwa&y!a kowalowa. 

O TRZCIANECKIEJ   
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– A widzisz no, có& mam ci powiedzie' – (ciszaj$c g!os, aby &ona z drugiej izby nie s!ysza!a, 
doda! po cichu – jest coraz gorzej. Czas mija, a ona z ka&dym dniem ginie w oczach. Sama wi-
dzisz, &e po kuchni ju& si" nie krz$ta jak dawniej. Le&y ca!y czas. Z si! opad!a zupe!nie. Widzie' 
nikogo nie chce.

– A u lekarzy jakich byli(cie? No i co( przecie& powiedzieli, prawda? – dr$&y!a kobieta.
– Wo!ali(my medyków i z gminy i z miasta, i nawet z daleka kilku przyjecha!o. Wszyscy tak 

samo odpowiadali: „Nie wiem na co choruje, nic niestety nie mog" pomóc”. 
– Eh, trudna sprawa – zamy(li!a si" kowalowa. – Ale jakie( rozwi$zanie przecie by' musi. 

Ju& wiem! – podskoczy!a w miejscu i podrapa!a si" po g!owie. – Dlaczego ja wcze(niej o tym nie 
pomy(la!am, dlaczego?! 

– Kowalowa, co ty wygadujesz? – zdziwi! si" Norbert.
– A mo&e i wygaduj", ale sam zobaczysz. Jest nadzieja dla twej &ony. Ale zrób, co ci po-

wiem – rzek!a donio(le. – Id) g!"boko w las, na pó!noc. W odleg!o(ci dnia drogi, niedaleko 
Niekurska, znajdziesz jaskini" – t!umaczy!a powoli. – Mieszka w niej pustelnik. Id) o rad" go 
pytaj. S!ysza!am, &e niejeden raz w tak zwanym beznadziejnym przypadku ten cz!owiek mia! 
jak$( cudown$ rad".

– Obiecuj" si" nad tym zastanowi' – us!ysza!a, gdy by!a ju& na progu.
„Dzie% drogi w jedn$ stron". Przecie& !$cznie dwa dni pracy bym straci!! Cenne dwa dni! 

W mojej sytuacji nie mog" sobie na to pozwoli'” – rozwa&a! w swej g!owie propozycj". I zabra! 
si" krawiec za szycie. 

Nazajutrz wsta! jak zawsze, teraz jednak wcze(niej ni& bywa!o to kiedy(. Poza swoj$ prac$ 
bowiem, równie& obowi$zki domowe wykona' musia!. 

– Marto, Marto! – wo!a do &ony, chc$c j$ u(ciska' na powitanie. Ta jednak ledwie co oczy 
otwiera!a.

– Norbert… Kochany mój… Dobrze, &e jeste( – mówi!a s!abym g!osem. – Dobrze… – i ze 
s!abo(ci w sen zapad!a.

– O, nie! – zawo!a! strapiony. – Nie strac" ci"! Za rad$ kowalowej pójd" do tego pustelnika. 
Czekaj tu na mnie Martusiu. Zobaczysz, wróc" i wszystko b"dzie lepiej! 
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Uca!owa! &on" na po&egnanie. Spakowa! niedu&y w"ze!ek, poleci! s$siadce, aby jej dogl$da!a 
i ruszy! w drog". 

Krawiec nigdy nikomu nie wyjawi!, co mu pustelnik poleci!. Do dzi( pozosta!o to ich (wi"t$ 
tajemnic$. Wiemy za to, &e wracaj$c do domu znalaz! poranion$, ledwie &yw$ sarenk". 

– Chod) ze mn$ malutka. Obiecuj", &e b"d" dba! o ciebie. Mam w domu &onk" chor$, z któr$ 
ca!y dzie% nie mog" przesiadywa', bo pracuj". B"dziesz dobrym dla niej towarzystwem. 

Ufne spojrzenie sarny, przypomina!o mu oczy jego Marty. Tym ch"tniej niós! zwierz" ca!$ 
drog" do domu. 

– Tu b"dziesz spa' – wskaza! na miejsce ko!o pieca. – B"dzie ci cieplutko i szybko wydobrzejesz.
Marta rano oczy otworzy!a i z zaskoczeniem poczu!a, &e sarna li&e j$ po policzku. Chora ko-

bieta pierwszy raz od dawna si" u(miechn"!a, pog!aska!a ranne stworzenie i podsun"!a misecz-
k" z wod$.

– Pij, prosz" – powiedzia!a cichutko. 
Norbert dok!adnie opatrzy! rany zwierz"cia. Od wiejskiego weterynarza ma(ci specjalne 

przyniós!. Mlekiem napoi!. O, troski mu odmówi' nie mo&na. Z równym zaanga&owaniem opie-
kowa! si" teraz obiema – &on$ i sarn$.  
Obecno(' &yj$tka sprawia!a, &e w chacie krawca zacz"!o si" robi' weselej. Z dnia na dzie% sa-
renka wraca!a do zdrowia i, co jeszcze bardziej zdumiewaj$ce, zdrowia!a równie& Marta. 

Kiedy si! mia!a ju& na tyle, aby z !ó&ka wstawa', podesz!a do m"&a. 
– Kochanie, nie wiem jak to si" sta!o, ale chyba niebiosa same zes!a!y pod nasz dach to do-

bre i urocze zwierz".
– Kto to wie, kto to wie najdro&sza, pewnie i tak jest – u(miechn$! si" tajemniczo. – Rad 

jestem, &e obie coraz wi"cej si! macie.
Na twarz krawca wróci! dawno niewidziany u(miech. Widz$c &on" w pe!ni si!, w ko%cu ze 

spokojnym sercem z domu wychodzi!, aby swoje sprawunki za!atwi'. Bo wiecie, krawiec, jak to 
krawiec – czasem musia! do klienta pojecha', miar" wzi$', materia! w mie(cie kupi'.

Pewnego dnia ch!opina wychodzi z domu, zamyka furt", patrzy i oczom w!asnym nie wierzy. 
Obok niego, na drodze sarenka stoi.

– Pójd) do domu. Nie mo&esz i(' ze mn$ – odgania zwierz". Ale co uszed! kilkaset metrów 
i odwraca! g!ow" widzia! id$c$ za nim sarenk". 

– No dobrze. Id" dzi( tylko w jedno miejsce. Jak chcesz, to chod). Wieczorem odprowadz" 
ci" do lasu, sk$d ci" zabra!em.

Ca!y bo&y dzie% sarenka drepta!a za swoim wybawicielem jak wierny pies, krok w krok. Lu-
dzie dziwili si" temu niecodziennemu widokowi. Podchodzili, g!askali sarn". A ta – nauczona, 
&e cz!owiek jej krzywdy nie zrobi – nie ba!a si" ich wcale.

Nadszed! wieczór. 
– No dobrze, a teraz pójdziemy do lasu tam, gdzie twój dom – wyt!umaczy! zwierz"ciu, 

gdy wchodzili do boru. Uszli z pó! godziny drogi, a& dotarli do odpowiedniego miejsca. Stali 
na pi"knej polanie, kolorowej od kwiatów, pachn$cej od zió!. Wokó! rozpo(ciera!y si" drobne 
zaro(la, a za nimi g"stnia! las. 

– Zosta% tu, prosz". To twój dom – wskaza! palcem na okolic" i odszed!.
Wróci! do domu, przekonany, &e ostatni raz widzia! swoj$ sarn". Przez moment nawet smut-

no mu si" zrobi!o. Przywi$za! si" bowiem do tego stworzenia bo&ego. Rano wstaje, przed chat" 
wychodzi. Przeciera oczy ze zdziwienia.

– A co ty tu robisz?! – krzykn$!, widz$c jak sarna spokojnie skubie traw". – Widz", &e jeste( 
bardziej uparta, ni& przypuszcza!em – powiedzia! z u(miechem, g!askaj$c j$ po grzbiecie.

Tego dnia znów chodzi!a za krawcem krok w krok, tuli!a si" do Marty i przesiadywa!a przy 
niej w kuchni. I od tej pory powtarza!o si" to ju& co dnia. Gdy krawiec gdzie wychodzi! to ju& 
wsz"dzie z sarenk$ i niebawem wszyscy w Trzciance j$ znali i lubili. Gdy wracali do domu, 
zwierz" siada!o przy Marcie.

Kiedy nadszed! kres &ycia bo&ego stworzenia, Norbert chc$c uczci' wiern$ przyjació!k" 
rodziny, postawi! na jej grobie pomnik. Sarenka wygl$da!a na nim jak &ywa! Gdy za( i krawiec 
swoich dni doczeka!, pomnik sarenki postawiono na miejskiej fontannie. Z czasem zacz"to 
wierzy', &e ka&dy kto dotknie trzcianeckiej sarenki, tego – tak jak krawca – spotka wyj$tkowe 
szcz"(cie. A czy wy ju& j$ pog!askali(cie?  
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O MILCZ!CYM
DZWONECZKU

28

TUREK

awno, dawno temu na ziemi tureckiej… Nie, to wcale nie jest daleko, wcale nie za gra-
nic$. Ziemi" tureck$ wraz z jej stolic$ – miastem Turek, znajdziecie w pó!nocnej cz"-

(ci województwa wielkopolskiego, nad Kana!em Folusz.
To pi"kne tereny z du&ym potencja!em, który rozpoznano ju& dawno. Pierwsi stali osadnicy poja-

wili si" tu w VI wieku p.n.e. Za!o&yli ma!$ osad", która rozrasta!a si" i stawa!a coraz wi"ksza. Potem 
by! gród, a& w ko%cu narodzi!o si" miasto. O najwcze(niejszych jego dziejach niewiele dzi( wiemy. 

Czarne chmury niewiedzy rozwiewaj$ si" w XII wieku. Od chrztu Polski min"!o ponad 
150 lat. A &e przyj"cie zupe!nie nowej wiary przez ca!y naród nie by!o procesem !atwym, 
intensywna chrystianizacja nie trwa!a krótko. Budowano ko(cio!y, chrzczono ludzi. Po-
wstawa!a nowa administracja: diecezje pomorskie, które mia!y nale&e' do jednej z dwóch 
archidiecezji – gnie)nie%skiej lub magdeburskiej. Oczywi(cie, ksi"ciu Boles!awowi zale&a!o 
na tym, aby diecezje z Pomorza znalaz!y si" w archidiecezji gnie)nie%skiej – czyli polskiej. 
I ten problem rozwi$za!a Bulla Gnie)nie%ska (w roku 1136). Dokument potwierdzi! kontrol" 
arcybiskupstwa gnie)nie%skiego nad Ko(cio!em polskim.

D
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W tym najstarszym zabytku zwi$zanym z j"zykiem polskim, wspomniane jest Turcoviste 
(czyli nasz wspó!czesny Turek). Pismo potwierdza, &e Turcoviste nale&y do arcybiskupów 
gnie)nie%skich, znaczy jest miastem ko(cielnym. W praktyce oznacza!o to, &e obowi$zywa! 
zakaz powszechnego osiedlania si" cudzoziemców, -ydów oraz wyznawców religii innych ni& 
katolicka. Taki stan rzeczy utrzyma! si" a& do czasu rozbiorów, do XVIII wieku. Wtedy to w!a-
dze zaboru pruskiego przej"!y dobra ko(cielne. Turek przesta! by' miastem arcybiskupim.

Kilka stuleci pod p!aszczem duchownych to d!ugo. Zd$&y!o nazbiera' si" wiele historii 
oraz poda% przekazywanych z ust do ust, buduj$cych lokaln$ to&samo('. Jedno z nich jest 
takie:

Bardzo, bardzo dawno temu, prawdopodobnie w XVIII wieku, w jednym z ko(cio!ów 
w Turku – pod wezwaniem (wi"tego Jana Chrzciciela – by! dzwonek. Niby zwyk!y, a jednak 
nie do ko%ca, bo nie wydawa! z siebie &adnego d)wi"ku. Nie mia! na sobie nawet najmniejszej 
skazy, &adnego znaku uszkodzenia, nic co mog!aby wskazywa' na to, &e nie dzia!a w!a(ciwie. 
A jednak milcza! jak g!az. Dziwne, prawda?

– Kiedy( pi"knie brzmia! – opowiada! tajemnic" instrumentu stary ko(cielny. – Najpi"k-
niej ze wszystkich dzwonków. Mia! g!os bardzo d)wi"czny i dono(ny, dlatego te& u&ywano 
go do przewodniczenia ksi"dzu id$cemu z Panem Jezusem. Kilkadziesi$t lat temu ksi"dza 
do chorego wezwano. 

– Ale ja nie mam &adnego ministranta – zmartwi! si" duchowny. – Dzi( wyj$tkowo gor$co. 
Kto mo&e w cha!upie siedzi. Kto b"dzie przed Panem Jezusem dzwonkiem dzwoni!? 

– Wielebny Ojcze, prosz" si" pospieszy'! – ponagla! go bliski chorego.
Ksi$dz wyszed! przed plebani", kiedy w!a(nie przechodzi! tamt"dy ch!opaczek. Troch" 

obdarty, nieco niechlujny. Min" mia! tak naburmuszon$, jakby mu kto na odcisk nadepn$!. 
Rzuca! sobie w!a(nie kamyszkami.

– Umiesz dzwonkiem dzwoni'? – pyta pleban. –Potrzebuj" pomocy.
– Ano umiem, a co? Co z tego b"d" mia!? – zadziornie odpar! ch!opiec. 
– Za pomoc si" odwdzi"cz". A ty bierz dzwonek i chod) ze mn$. Tylko pami"taj, aby powa-

g" nale&yt$ zachowa'.

Ksi$dz zna! tego gagatka. Doskonale wiedzia!, &e do wspó!pracy za-
prosi! ch!opca o bardzo zepsutych obyczajach, co ani Boga, ani ojcow-
skiego pasa si" nie ba!. Czym mog!a by' dla niego powaga? Dobre sobie! 
A jednak zaryzykowa!.

Szli tak, a m!okos dzwonkiem obdzwania! wszystkie k$ty. A tu 
pszczo!y przep!oszy!, a tam kota pogoni!. Przed oknami i pode drzwia-
mi, ca!a mie(cina s!ysza!a dzwonienie.

– Ciszej ch!opcze, ciszej nieco – prosi! ksi$dz.
Ale ten, jak na z!o(', jeszcze g!o(niej instrumentem potrz$sa!. Ta to 

swawola jego, przyczyn$ by!a wszelkiego nieszcz"(cia. Spostrzeg! na uli-
cy psa. Zwierzak le&a! i pomimo zbli&ania si" ksi"dza ze swojego miejsca 
powsta' nie raczy!. 

– Co, na Pana Jezusa nie wstaniesz!? – wrzasn$! na niego trzpiot. 
I tr$ci! w niego z ca!ej si!y po(wi"conym dzwonkiem, który od tamtej 

chwili przesta! dzwoni'. Odt$d d)wi"ku ju& nie wyda! i po wielu latach 
gdzie( znikn$!. 

Nie istnieje te&, zwi$zany z przytoczon$ legend$, ko(ció! pod we-
zwaniem (w. Jana Chrzciciela. Sp!on$! w 1813 roku. Nawet najstarsi 
mieszka%cy Turku nie wspominaj$ dzi( legendy milcz$cego dzwonka 
z nieistniej$cego ko(cio!a. Przetrwa!a ona dzi"ki zapiskom Edwarda 
Raczy%skiego, badacza i mecenasa kultury narodowej.

Jak widzicie Turek, miasto z wielkim potencja!em, ma jeszcze sporo 
tajemnic do odkrycia. Z pewno(ci$ te& inne miejskie opowie(ci ukryte 
s$ gdzie( w galerii obrazów wielkoformatowych, albo w polichromii 
ko(cio!a pw. Naj(wi"tszego Serca Pana Jezusa, wykonanej przez Józefa 
Meho.era.  
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ocz$tki tego pi"knego i pr"&nie rozwijaj$cego si" miasta owiewa pewna tajemnica. Otó& 
byli tu kiedy( osadnicy. Nad brzegiem Warty zostawili po sobie groty strza!. Dzia!o si" to 

8 tysi"cy lat p.n.e. Co si" potem z nimi sta!o? Za!o&yli gród, czy emigrowali w poszukiwaniu 
nowych siedlisk? Kto to wie!? Na jaki( czas s!uch o nich zagin$!.

O kolejnych lokatorach tych&e ziem dowiadujemy si" wiele lat pó)niej. Gdzie( w mrokach (re-
dniowiecza, w pierwszym tysi$cleciu wyj$tkowo rado(nie i weso!o tu by!o. I by! zamek. Du&y. Gdy 
pada!y na% promienie s!o%ca mieni! si" &ó!ci$, z!otem i czerwieni$ – mówiono o nim „kolorowy 
zamek”. Sta! tu& nad rzek$ Wart$. Pi"' wie& by!o na szczycie, a na ka&dej gniazdo. Na ka&dym 
z gniazd siedzia!a czarna wrona. Gdy tylko s!o%ce rozpoczyna!o sw$ w"drówk" po niebosk!onie, 
owe wrony budzi!y si" i zaczyna!y rozdziera' dzioby. Kraka!y co si!. Ha!asu robi!y co niemiara. I, jak 
si" pewnie domy(lacie, budzi!y rycersk$ rodzin" oraz wszystkich innych mieszka%ców zamku. Co 
bardziej &artobliwi w!o(cianie, mówili o twierdzy, &e ca!a wygl$da jak olbrzymie ptasie gniazdo.  

W!odarzem tam by! Warcis!aw herbu Wrona – rycerz daleko w latach posuni"ty, ale najod-
wa&niejszy z odwa&nych. Zamieszkiwa! on zamczysko wraz z ukochana córk$ D$brówk$ oraz 
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s!u&$. Rodzina bardzo si" kocha!a. Córka cz"sto mówi!a do ojca pieszczotliwie „tatku” albo 
„Wronko”. To drugie okre(lenie podchwycili poddani, którzy równie& zacz"li go tak nazywa'. 

Matka D$brówki zmar!a wiele lat temu. Wronko sam wychowa! córk" na m$dr$ i pi"kn$ 
kobiet". Nawet w dalekich stronach mówiono o niej, &e pi"kna jest jak poranna rosa, jej oczy 
jak szmaragdy, a lica jak p!atki ró&y. Nic dziwnego, &e wielu przystojnych i bogatych m"&-
czyzn stara!o si" o jej r"k". Ale oczekiwaniom Wronki &aden kawaler nie móg! sprosta'. Ten 
za g!upi, tamten niezdarny, jeszcze inny nieokrzesany. A &e i samej D$brówce nie spieszno 
by!o do zam$&pój(cia, kolejni kandydaci wracali do domów z kwitkiem. 

Pewnego dnia, z samego rana, kto( do bram zamku si" dobija!. Warcis!aw pyta s!u&$cego: 
– Id)cie no sprawdzi', któ& tak !omocze! 
– To Jarogniew, Ja(niepanie. Z tob$ chce mówi' – oznajmi! zdyszany s!uga.
– Ech, czegó& tu ten okrutnik szuka? – zastanawia! si" Warcis!aw, schodz$c do bramy.
Jarogniew rycerzem by! co prawda odwa&nym, ale opini" mia! wielce niepochlebn$. Miodu 

pi! du&o, a gdy przesadzi!, co w zasadzie by!o u niego regu!$, wszczyna! bójki. Nie raz cudze 
mienie zniszczy! i niejednemu kompanowi kulasy powykr"ca!. Z jakiego powodu? Ot, dla zaba-
wy. Kto móg!, trzyma! si" ode% z daleka. Jarogniew gniewny bowiem by! za dziesi"ciu. 

Gdy tylko Warcis!aw do kraty doszed!, Jarogniew skoczy! do niego:
– Po córk" twoj$ przyby!em. Daj mi j$ za &on"! 
– Tobie? – za(mia! si" tubalnie ojciec. – Musia!bym rodzonego dziecka nie kocha', aby 

da' je komu( takiemu, jak ty. W &yciu jej nie dostaniesz! 
– Bez niej na krok si" nie rusz"! Po&a!ujesz tego! Po&a!ujesz! – krzycza! Jarogniew, gdy 

stra& zamkowa si!$ wyprowadza!a go za mury. 
Upokorzony i rozjuszony obieca! sobie, &e zdob"dzie D$brówk" za wszelk$ cen", nawet 

je(li b"dzie musia! u&y' podst"pu. 
Kilka tygodni pó)niej, gdy nikt niczego si" nie spodziewa!, gniewny rycerz zakrad! si" 

pod mury zamku i wznieci! po&ar. Na dziedzi%cu sporo s!omy le&a!o. Ogie% b!yskawicznie 
obj$! wszystkie zabudowania. Warcis!aw zgin$!, wynosz$c córk" z p!on$cej komnaty. Jaro-
gniew uradowa! si" wielce, widz$c, &e jego wróg skona!.

– Szcz"(cie mi dzi( sprzyja – wycedzi! przez z"by Jarogniew, po-
chwyci! nieprzytomn$ D$brówk" i uprowadzi! do swojej twierdzy. 

Osierocona dziewczyna wpad!a w rozpacz. Po wielokro' próbo-
wa!a si" uwolni', ale za ka&dym razem okrutny rycerz jej to uda-
remnia!. Zrozpaczona postanowi!a:

 – Pozb"d" si" nikczemnika!
I poda!a mu do picia napój wielce truj$cy. Wypi! po!ow" i widz$c, 

co si" z nim dzieje, ostatnimi si!ami zmusi! D$brówk" by skosz-
towa!a trunku. To wystarczy!o. Oboje zasn"li na wieki. Z po&aru 
na zamku Warcis!awa ocala! tylko jeden, oddany dworzanin, który 
postanowi! zbudowa' osad" i nazwa' j$ na cze(' swego pana – 
Wronki.  Si!ami okolicznej ludno(ci powsta! gród, pó)niej miastecz-
ko. Wronki stale rozwija!y si" i gdy w 1279 roku mo&na by!o o nich 
przeczyta' w ksi"gach, by!y ju& miastem nad Wart$, na skraju 
ol(niewaj$cej przyrod$ Puszczy Noteckiej. Dzi( Wronki !$cz$ w so-
bie tradycj" z nowoczesno(ci$ i zapraszaj$ wszystkich do odkrycia 
ich wyj$tkowej historii i folkloru.  
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istoria, któr$ poznacie dzia!a si" dawno temu. Jak dawno, nikt tego nie wie. Niedu&$ 
miejscowo(', po!o&on$ 4 km na po!udniowy wschód od Wronek, zwano jeszcze wtedy 

Samolese. Jej w!odarzem by! klasztor cysterek. 
– I jeszcze to s!o%ce! – wyszepta!a Boguchna, star!a chust$ pot z czo!a i wróci!a do ple-

wienia ogródka. Roboty mia!a du&o. Tu komosy ca!a grz$dka, tam osty… Ko%ca nie wida'.  
A s!o%ce grza!o niemi!osiernie. Co rusz zerka!a czujnym okiem matki, czy biegaj$ce przed 
chat$ dzieci nie wpakowa!y si" w jakie tarapaty. Wszystko by!o w porz$dku. Razem ze swym 
ojcem – Chwalibogem nosi!y do obory kubeczki wody.

„Dobry pomys!. Niech napoj$ zwierz"ta. Im przecie te& gor$co doskwiera” – pomy(la!a. 
Wsta!a i wyprostowa! zm"czone plecy. Z daleka us!ysza!a odg!os !amanych ga!"zi. 

– E, to pewnie wóz jedzie – powiedzia!a pó!g!osem sama do siebie i wróci!a do pracy.
Tymczasem na przeciwnym ko%cu wioski nie by!o ju& tak spokojnie.
– Ogie%! Pali si"! – krzyczeli ludzie.
Pospiesznie wybiegali z chat, wyprowadzali starszych, wynosili ma!e dzieci. 

O TYM JAK &W. WAWRZYNIEC
ZATRZYMA$  PO!AR
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– Moje krowy! – krzykn$! kto(. 
Kto inny rzuci! si" na ratunek zwierz"tom. Przestraszone wyprowadzano z obór i próbo-

wano przywi$za' w bezpiecznej odleg!o(ci. Po!owa trzody zd$&y!a ju& sp!oszy' si" i rozbiec 
po pobliskich !$kach. Z izb wynoszono co si" da!o. Wpierw &ywno(', ubrania, potem ko!dry, 
garnki, krzes!a. Kto mia! wóz, pakowa! na% co mu w r"ce wpad!o, bo w po(piechu trudno 
oceni', co z dobytku najbardziej przyda' si" mo&e. 

P!omienie szala!y. Zabójczym gor$cym p!aszczem pokrywa!y stodo!y, niszczy!y p!oty 
i si"ga!y a& po dachy domostw. 

Chata Boguchny, stoj$ca na uboczu, w sporym oddaleniu od ca!ej tej tragedii, by!a póki co 
bezpieczna. Dopiero gdy Maciejowa dobieg!a do niej z krzykiem:

– Pomó&ta ludzie! 
Boguchna odwróci!a i zd"bia!a. Zobaczy!a co(, w co trudno by!o uwierzy'. P!omienie jak 

brzozy by!y wysokie. Przerazi!a si". W swoim &yciu prze&y!a ju& jeden po&ar. By!a wówczas 
jeszcze ma!a. Ogie% zabra! jej rodzinie dom i wszystkie zapasy &ywno(ci, a tatko rany po po-
parzeniach ca!e miesi$ce leczy!, bo przecie próbowa! ratowa' co si" da!o. Bolesne wspo-
mnienia wróci!y teraz z podwójn$ moc$. Na szcz"(cie po chwili Bogna ockn"!a si" i zawo!a!a:

– Nic nam nie b"dzie! Chwalibóg, zabierz dzieci w bezpieczne miejsce, a potem pomó& 
innym.

Sama natomiast jak b!yskawica wpad!a do domu, zdj"!a ze (ciany obraz (wi"tego Waw-
rzy%ca i bieg!a z nim pod pach$:

– Maciejowa, zobacz! To patron ubogich, niejedn$ wie( przed po&arem uchroni!. Módlmy 
si"! – poleci!a. – B!agajmy, a dobry Bóg pomocy nie odmówi. Uratuje nas za po(rednictwem 
tego (wi"tego. 

Wzi"!y obraz i pop"dzi!y zbiera' pozosta!ych, ka&dego do modlitwy nawo!uj$c.
– To nasza jedyna nadzieja! Módlcie si" ludzie! – wo!a Boguchna.
Postawi!a obraz na ziemi i by da' przyk!ad, pad!a na kolana. A &e kobieta to by!a dobra 

i pos!uch we wsi mia!a jako ta, której Bóg zawsze dopomaga, kl"ka!y obok niej baby jedna 
po drugiej i mod!y odprawia!y.

Wtem wiatr dmuchn$! straszliwy. Piasek na ziemi kot!owa' si" zacz$!. Ogromne tumany 
kurzu wznios!y si" w powietrze i uderzy!y wprost w ogie%, jakby kto niewidzialn$ !opat$ 
wali!. Piach wdziera! si" wsz"dzie, wi"c ludziska oczy pozakrywali, powieki zaciskaj$c z ca!ej 
si!y. Kto mia! chust", szybko zamota! si" ni$ ca!y. Tylko najodwa&niejsi i tylko ukradkiem 
(ledzili dziej$ce si" wydarzenia. Z ka&dym podmuchem wiatru po&ar mala! i coraz bardziej 
wycofywa! si" z wiejskich zabudowa%. Chmury zebra!y si" ciemne, deszczowe. Ulewa lun"!a 
jak z cebra, gasz$c wszystko, czego nie zdo!a! przep"dzi' wiatr.  Przemoczeni mieszka%cy 
wsi Bogu dzi"kowali. Wioska by!a ocalona!

Na pami$tk" tych wydarze%, a tak&e w ge(cie dzi"kczynienia, na (rodku Samo!"&a wznie-
siono kapliczk" z *gur$ (wi"tego Wawrzy%ca. Znajdziecie j$ w miejscu skrzy&owania trzech 
dróg, gdzie zobaczycie równie& trzy domy, stoj$ce blisko kapliczki. Jak mówi legenda s$ to 
chaty, które ocala!y przed pami"tnym po&arem.

Tak, jak niegdy( mieszka%cy niedu&ej wsi Samo!"& zaskoczyli po&ar, tak dzi( gmina Wron-
ki mo&e bardzo ci" zaskoczy'. A czym? Ol(niewaj$c$ przyrod$, technologiami na (wiato-
wym poziomie, wysoko rozwini"tym przemys!em, a przede wszystkim swoj$ go(cinno(ci$.  
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nacie ma!y drewniany ko(ció!ek na Lipówce? A dacie wiar", &e na jego miejscu by! kie-
dy( klasztor? To najprawdziwsza prawda. A zacz"!o si" wszystko, jak to cz"sto bywa, 

od wielkiej i tragicznej mi!o(ci.
Tego roku równonocy wiosennej oczekiwano bardziej ni& zazwyczaj. Sroga zima da!a si" 

we znaki. Okolice sku!a lodem i uszczupli!a spi&arnie tak, &e ledwo co jeszcze w nich pozo-
sta!o. Zacz"!y zagl$da' w okna daj$ce nadziej", cieplejsze promyki s!o%ca. Zaczyna!a si" 
wiosna. Na t" okazj" od kilku dni przygotowywano wielk$ zabaw". Ci$gn$! na ni$ lud z ca!ej 
Wrze(ni i okolicznych wsi. Pod karczm" zaje&d&a!y wozy pe!ne ludzi. Ci co bli&ej mieli, szli 
pieszo. Panny strojne w pi"kne wst$&ki i koronki, kawalerowie u(miechni"ci, grajkowie, 
lutni(ci… Oj, kogo tam nie by!o. 

– Andrzej – zawo!a! Bartek. – Chod) no rozejrzymy si" za jakimi pannami! – ci$gn$! go 
za r"kaw, bo ten wcale nie mia! zamiaru ruszy' si" z miejsca. – Stoisz pod (cian$ jak ko!ek! – 
skar&y! si" na kompana. Podszed! bli&ej, pomacha! mu r"k$ przed oczyma – &adnej reakcji. 

O KLASZTORZE
W LIPÓWCE

Z
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Andrzej jak zahipnotyzowany wpatrywa! si" w jeden punkt. Bartek próbowa! z!apa' ten 
sam punkt widzenia. – Hola hola! Co ja tu widz"!? – (mia! si" Bartek. – Dobry masz gust 
bracie!

Okaza!o si", &e Andrzej sta! pod (ciana tylko dlatego, &e stamt$d najlepszy mia! widok 
do obserwacji pi"knej Jadwigi.

– Ona jest jak anio! – wskazywa! Andrzej na Jadwig". – A jak si" u(miecha, to jakby niebo 
si" otwiera!o – mówi!, ca!y czas wpatruj$c si" w dziewcz" o dwóch z!otych warkoczach i ru-
mianych policzkach. 

– No id) do niej – namawia! Andrzeja Bartek. 
– E, gdzie tam ja do niej! – prychn$! Andrzej. – Ja biedny szlachcic, ona staro(cianka. To 

nie mia!oby szans.
– Jak nie pójdziesz, to si" nie przekonasz – wyszepta! do ucha brata Bartek i wypchn$! go 

na (rodek izby tak, &e znalaz! si" tu& przed Jadwig$.
Jak zacz"li rozmawia', ta%czy', &artowa' – (wiata poza sob$ nie wdzieli. Okaza!o si", 

&e i Andrzej jest mi!y Jadwidze. M!odzi zapa!ali do siebie wielk$ i szczer$ mi!o(ci$. Ich tajem-
ne spotkania zawsze jednak ko%czy!y si" tak samo. Gdy tylko Jadwiga przekracza!a próg 
domu, od razu wzywa! j$ ojciec:

– Znowu& si" w!óczy!a z tym swoim szlachcicem, co? – atakowa! j$.
– Nie twoja to sprawa, tatku – odwraca!a hardo g!ow".
– Ano moja, moja. Za kasztelanica masz i('! Ustalone to przecie od dawna. On ma maj$tek 

i przysz!o(' ci zapewni godn$. Niczego nie b"dzie wam brakowa'. A ten szlachcic ubogi jak 
mysz ko(cielna. Wybij sobie go z g!owy! 

– Córciu – b!aga!a matka. – Nie widzisz, &e to dla twojego dobra? Zaniechajcie tych 
spotka%, bo ludzie niepotrzebnie o was gadaj$. Jeszcze do uszu kasztelana dojdzie i go-
tów ze swoich planów wzgl"dem ciebie zrezygnowa'.

– A niech dojdzie!!! Tym lepiej dla niego i dla mnie! On stary i oble(ny. Nie chc" takie-
go m"&a! – wrzasn"!a i odesz!a. 

Nast"pnego razu, gdy spotykali si" potajemnie, pociesza! j$ kochanek:

– Nie martw si" ukochana, pójd" do twych rodziców. Mo&e ich ub!agam. 
Wystroi! si" jak na wesele. Zabra! ze sob$ swata i poszli o r"k" Jadwigi prosi'. 
– Andrzejku, trz"siesz si" jak galareta – upomnia! go swat po drodze. – Nerwy nic nie 

pomog$. Obaczym co wskóramy. 
Starosta opini" mia! surowego, ale niekulturalny by' nie chcia!. Wpu(ci! ich. Wys!u-

cha! i nawet by! &yczliwy, co zdarza!o mu si" niecz"sto.
– Znajcie moj$ go(cinno(' panowie, zasi$d)cie do sto!u – zaprosi! przyby!ych. Ci pa-

trzyli po sobie niespokojnie. Wiedzieli bowiem co to oznacza. Wniesiono zup". Andrzej 
patrzy i momentalnie gniew w nim wzbiera:

– /adna mi go(cinno('! Czarn$ polewk" nam poda!e(! Lito(ci dla swego w!asnego 
dziecka nie masz! – wyrzuci! z siebie Andrzej i wybieg! z chaty. 

Swat dogoni! go dopiero po chwili. 
– Zrobi!em, co mog!em – t!umaczy!. – Co teraz zamierzasz?
– Bez niej &y' nie chc". Do klasztoru wst$pi". Za wysokimi murami mo&e zapomn" 

albo przynajmniej nie b"d" musia! ogl$da' jej z tym kasztelanem.
Jak postanowi!, tak zrobi!. W klasztorze przybra! imi" brata Konrada. Ze wszystkich 

si! próbowa! nie my(le' o ukochanej, gdy pewnego dnia gajowy wr"czy! mu li(cik takie 
tre(ci:

„Najdro&szy! -ycie me bez ciebie straci!o wszelki smak. /zy rzewne roni" ka&dej nocy. 
P!acz" jeszcze wi"cej, gdy przypominam sobie nasze wspólne chwile. Od tygodnia nic nie 
jem, a na my(l o (lubie z kim( innym ni& ty, robi mi si" s!abo. Musz" ci" zobaczy' cho' 
na chwil". W innym wypadku umr" ze zgryzoty”.

Andrzejowi oczy zab!yszcza!y. Musia! Jadwig" jeszcze raz zobaczy'. Przekaza! gajowe-
mu li(cik ze swoim planem na schadzk". Pewnej nocy wi"c, m!odzi spotkali si" w ogrodzie 
klasztornym, do którego mo&na by!o wej(' przez wyrw" w murze. Ich rozmow" podejrza! 
jednak brat Anzelm i powiadomi! o tym przeora. 

– Zamurujcie natychmiast t" wyrw". Oby pierwszy i ostatni raz co( takiego mia!o miejsce 
w naszych murach! – poleci! prze!o&ony. Czerwony ze z!o(ci wsta! i wypowiedzia! straszli-
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we s!owa: – Niechaj raczej klasztor zapadnie si" pod ziemi", ni& w jego murach zaistnia!aby 
mi!o(' inna jak do Boga. 

Nikt wtedy nie przypuszcza! nawet, &e straszna ta przepowiednia zi(ci' si" mo&e. 
Tymczasem nasta! dzie% (lubu staro(cianki. W ko(ciele farnym zebrali si" wszyscy zapro-

szeni go(cie. Wkrótce przyby!a Jadwiga, ca!a w bieli, prowadzona do o!tarza przez ojca. Gdy 
ju& sta!a sama na (rodku ko(cio!a, nagle pad!a zemdlona. 

– Ludzie ratujcie j$! – wo!a! ojciec. 
Próbowali pola' wod$, napoi', t"tno sprawdzali, nacierali skronie. Nic nie pomog!o. Wtem 

z t!umu wybieg! zakapturzony mnich.  
– Przepu(cie mnie, przepu(cie, ludzie! – krzycza! dobiegaj$c do dziewczyny. Obejrza! 

omdla!$. – Tylko klasztorne receptury co( tu zdzia!a' mog$ – orzek! stanowczo.
– Zanie(cie pann" do mieszkania ko(cielnego i poczekajcie – poleci!.
Wszyscy czekali cierpliwie na zewn$trz. Nagle z podwórza, pe!nym galopem, wypad!a 

na drog" kareta. Pan m!ody, widz$c w karecie sw$ niedosz!$ &on" i mnicha w mig zrozumia! 
co si" sta!o.  

– +ciga' ich! Nikt nie b"dzie wystawia! mnie na po(miewisko! – rozkaza! i pu(ci! si" w po-
(cig za uciekaj$cymi. 

Kochankowie dojechali ju& do bramy klasztoru i zacz"li dobija' do furty. 
– Przez wy!om w murze dostaniemy si" do lasu, tam si" ukryjemy i dalej swobodniej ucie-

ka' b"dziemy mogli – t!umaczy! Andrzej.
– O, nie! Straceni jeste(my – zasmuci!a si" Jadwiga widz$c, &e wyrwa, w której tak$ na-

dziej" pok!adali… jest zamurowana.
Padli sobie w ramiona, stali tak wtuleni w siebie, czekaj$c na zemst" kasztelana biegn$ce-

go w ich stron" z szabl$ w r"ku. Nagle straszny b!ysk rozdar! niebo, zerwa! si" wicher. Klasz-
tor ciemno(' okry!a taka, &e na metr nic wida' nie by!o. Po d!u&szej chwili wszystko wróci!o 
do normy, ale… jednak nie wszystko. Nie by!o ju& klasztoru i nie by!o ludzi. Wszystko zapa-
d!o si" pod ziemi". W ten sposób spe!ni!y si" gro)ne s!owa przeora. Po wielu, wielu latach 
w miejscu tym wybudowano ma!y, drewniany ko(ció!ek. 

zi( chcia!bym pozna' te zak$tki moich w!o(ci, gdzie nigdy &em jeszcze nie 
by! – oznajmi! ksi$&" wielkopolski Boles!aw Pobo&ny swemu podkomorzemu 

Miko!ajowi. – Mo&e by( mi je pokaza!? Wiesz, &e chcia!bym, aby tamtejsze ludy bli&ej z nami 
by!y zjednoczone. I chcia!bym, aby( ty mi w tym pomóg!. Przygotuj prosz" mnie i ciebie 
do podró&y.  

Ksi$&" Boles!aw z Podkomorzym zabrali zast"p wojów, wsiedli na konie i wyruszyli.
– Patrzaj – powiedzia! zachwycony widokami ksi$&". – Ziemie te doprawdy s$ pi"kne i &y-

zne. Nie tylko lasy mamy tu pe!ne saren, dzików i lisów. Te !any zbó& ci$gn$ si" daleko. Widzie-
li(my jeziora, a na !$kach gniazdowa!y liczne ptaki. 

Przemierzyli bory i bagna, które od piastowskiej wielkopolski oddziela!a rzeka Note'.
– Szcz"(liwy kto zamieszkuje tak malowniczy, pagórkowaty teren – oznajmi! w!adca.
– A bo ja wiem – rzuci! mu podkomorzy. – Du&o tu jest osad, ale s!ysza!em, &e plemiona 

tutejsze niecywilizowane s$. W bogów poga%skich wierz$, obyczaje chowaj$ pradawne.

O POWS TANIU
WYSOKIEJ

– D
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Gaw"dz$c tak, zajechali w okolice gór, zwanych Wysokimi. W tej chwili ludzie jacy( w skóry odziani 
wybiegli im naprzeciw. Ka&dy oszczep w r"ku dzier&y!. Na przyjacielskie powitanie to nie wygl$da!o.

– Poga%skie ludy, nie obawiajcie si"! – zakrzykn$! g!o(no Boles!aw. – Jam jest prawowitym w!adc$ 
tej ziemi. Krzywdy wam nie zrobi". Jeno pozna' bli&ej pragn" i bardziej si" z wami zjednoczy'.

Na te s!owa, na czo!o przybyszów wysun$! si" cz!owiek okazalej ubrany ni& pozostali. Po-
wszechnym szacunkiem wida' otoczony. 

– Zw$ mnie S!awko – powiedzia!. – I to ja rz$dz" tymi plemionami.
– Nikt ciebie od w!adzy odsuwa' nie zamierza. Postuluj" tylko, aby( przyj$! pomoc mego 

podkomorzego Miko!aja. On przeka&e wam wiedz", któr$ i my posiadamy. U&yteczna ona 
i sprawi, &e !atwiej si" wam b"dzie &y!o. 

Nikt nie lubi obcych na swej ziemi, dlatego domy(li' si" mo&na, &e lud owy równie& niezbyt 
przychylnie nastawiony by! do propozycji ksi"cia. 

– O tobie ksi$&" &e(my s!yszeli, ale o nim? – za(mia! si" Mir, pierworodny syn S!awko. 
– W!asnym s!owem za tego cz!owieka r"cz" – odpar! Boles!aw. – Ale je(li jak$ krzywd" mu 

uczynicie, ze mn$ do czynienia mie' b"dziecie!
Nast$pi!a chwila ciszy. Miko!aj Przedpe!kowic z roku /odziów zsiad! z konia.
– Czy%cie, co do was nale&y, Miko!aju. Z Bogiem – powiedzia! ksi$&" Boles!aw, zostawiaj$c 

jednego ze swoich najlepszych ludzi. Sam wraz z wojami odjecha!. 
Zabrali Miko!aja do wioski, a ten, aby zbyt wiele czasu z tubylcami nie musie' sp"dza', na-

tychmiast chcia! wprowadza' reformy swoje. 
– Zburzcie swoje stare chaty. Poka&" wam jak macie lepsze, solidniejsze postawi' – zacz$! 

im proponowa'. 
– Miko!aju – wstrzyma! go S!awko. – Przyszed!e( z daleka, jakim prawem chcesz nam 

rozkazywa' i mówi' co robi' mamy? Pierwej poznaj nas nieco. Chcesz wiedzie' jak witamy 
przybyszów, którzy naszych zwyczajów respektowa' nie chc$? 

Wzburzony S!awko rozkaza! swoim synom: Mirowi, Wojemi!owi i +wieciechowi przywi$-
za' go do drzewa. Gdy wieczorem zorganizowano uczt", najm!odszy syn S!awko +wieciech 
podszed! do Miko!aja wyznaj$c: 

162



Kilka miesi"cy pó)niej zawita! do nich biskup Marcin. Wszyscy mieszka%cy jak jeden m$&, 
przyj"li chrzest oraz nowe imiona. S!awko na cze(' (w. Stanis!awa sta! si" Stanis!awem, Mir – 
Micha!em, Wojemi! – Walentym, a +wieciech – Wojciechem, na cze(' (wi"tego, którego szcz$t-
ki spoczywaj$ w Gnie)nie. Podw!adni S!awka, a raczej Stanis!awa równie& przybrali nowe 
imiona chrze(cija%skie. 

Miko!ajowi dobrze si" z tym ludem &y!o, cho' nigdy by siebie o to nie podejrzewa!. Zabawi! 
u nich jeszcze kilka lat, po czym oznajmi! Stanis!awowi:

– Od tej pory tobie powierzam Visoki.
I zdj$wszy krzy& z !odzi$ wyryt$ na rewersie (symbolem jego rodu), zawiesi! go na szyi Stani-

s!awa.
– Prosz", zrób wszystko, by owo miejsce zawsze by!o znane z go(cinno(ci, tak, jak jest teraz 

– powiedzia! Miko!aj i odjecha!. Prawdopodobnie wróci! do Poznania. 
Po Stanis!awie do miejscowo(ci Visoka zawita!o jeszcze wielu przybyszy. Ka&dy z nich, je(li 

tylko pokojowe mia! zamiary, zostawa! przyj"ty z otwartymi r"koma. Wie(' o tutejszej go(cin-
no(ci szybo rozesz!a si" po okolicy, skutkiem czego coraz wi"cej osób przybywa!o – handlarzy, 
rzemie(lników, przeró&nych artystów oraz zwyk!ych przejezdnych. Osada szybo rozros!a si" 
i przerodzi!a w miasto o nazwie Wysoka. Ludzie przenie(li si" w okolice Gór Wysockich i tam 
&yj$ po dzie% dzisiejszy. A, aby wszyscy po wsze czasy o tutejszej go(cinno(ci pami"tali, her-
bem Wysokiej zosta!a otwarta brama. 

W XV wieku  Wysoka by!a ju& prywatnym miastem szlacheckim. Jak to dawniej bywa!o, co 
jaki( czas zmieniali si" w!a(ciciele, ale jedna rzecz pozosta!a niezmienna – go(cinno('. Do-
(wiadczycie jej równie& obecnie, gdy tylko zawitacie do Wysokiej.  

– Wcale nie podobaj$ mi si" zwyczaje ojca i braci, ale musz" by' im pos!uszny. 
– Wr"cz przeciwnie! – zaprotestowa! Miko!aj. – Masz uczciwe serce i jego s!uchaj. Do-

brze ci podpowiada. Pomó& mi w wykonaniu mojego planu, a rodzina sama przekona si" 
o tym, &e jeste( m$dry. +wieciech nazbiera! specjalnych zió!. Zmielone dosypa! biesiad-
nikom do kielichów, gdy ci zebrali si" wokó! pos$gu boga ognia Swaro&yca, by odda' mu 
pok!on.

Gdy tylko tubylcy wychylili kielichy, padli jak k!ody. Miko!aj ze +wieciechem pow"dro-
wali tymczasem do pobliskiej osady Wyrza. Namówili tamtejszych ludzi, aby wraz z nimi 
zbudowali w Wysokiej now$ osad" – naoczny znak nowoczesno(ci. 

Mieszka%cy Wysokiej pod wp!ywem zió! trzy doby spali jak zabici. W tym czasie wokó! 
otoczonej bagnem osady, stan$! drewniano-ziemny wa! obronny z bram$ wjazdow$. Nowe, 
drewniane chaty rozdziela!y usypane z piasku (cie&ki. A& mi!o by!o na to popatrze'! A nad 
wszystkim górowa!a kamienna wie&a. Przez ca!y ten czas lud, któremu przewodzi! S!awko, 
le&a! pogr$&ony w g!"bokim (nie. 

Gdy S!awko obudzi! si", nie dowierza!, &e nadal jest we w!asnej osadzie.
– Chaty solidne! A ta wie&a jaka wysoka! – kiwa! z aprobat$, podziwiaj$c nowe budowle.
Miko!aj nie omieszka! podkre(li':
– To prezent ode mnie i od naszego ksi"cia. Czy teraz sk!onny jeste( przyj$' niektóre 

z naszych rozwi$za%? – zapyta! wodza.
– Nie wiem jakiego masz Boga, ale pot"&ny by' musi, skoro pomóg! ci w trzy dni posta-

wi' now$ osad". Niech twój Bóg stanie si" moim, a twoje rozwi$zania moimi. I przepra-
szam za nasz pocz$tkowy brak go(cinno(ci. Lud mój to dobre ludzie. Przekonasz si" o tym 
niebawem – zapewni! Miko!aja.

– Mi równie& dobrzy ludzie dopomogli i twój brat +wieciech. Powiniene( bardziej s!u-
cha' go w sprawach w!adzy, bo umys! ma bystry.

Od tego czasu ca!e plemi" sta!o si" bardzo go(cinne i uczynne. Ochoczo wprowadzi!o 
si" do nowej osady, której nadano nazw" Visoka. Radost zosta! doradc$ S!awko, z którym 
ten konsultowa! ka&d$ wa&n$ decyzj". 
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BUK  |  le(y oko)o 30 km na zachód od 

Poznania. Jest siedzib* w)adz Miasta i Gminy 

Buk. Pierwsze wzmianki o Buku, pojawiaj*ce si+ 

w podaniach i legendach bukowskich, si+gaj* 

963 roku. Uznanie Buku za miasto )*czy si+ 

z lokowaniem go na prawach magdeburskich 

w 1289 roku. Lokacji tej dokona) ksi*(+ 

Przemys) II, pó,niejszy król Polski. 

JUTROSIN  |  po)o(ony w powiecie 

rawickim. Pierwsza wzmianka o miejscowym 

ko-ciele katolickim pochodzi z 1444 roku. 

Prawa miejskie Jutrosin otrzyma) by. mo(e 

przed 1472 rokiem, lecz najprawdopodobniej 

w 1534 roku. Dok)adna data jest trudna 

do okre-lenia, poniewa( dokumenty 

-wiadcz*ce o tym sp)on+)y w licznych po(arach 

nawiedzaj*cych miejscowo-.. Siedziba w)adz 

Miasta i Gminy Jutrosin.

KOMORNIKI  |  znajduj* si+ w powiecie 

pozna/skim. Pierwsze wzmianki o Komornikach 

pochodz* z bulli papie(a Innocentego II z 1136 roku, 

za- lokacja nast*pi)a mi+dzy 1286 a 1297 rokiem. 

Do XIX wieku ziemie nale(a)y do biskupów 

pozna/skich. Obecnie siedziba w)adz Gminy 

Komorniki.

KOSTRZYN  |  po)o(ony we wschodniej cz+-ci 

powiatu pozna/skiego. Pierwsze wzmianki o mie-cie 

pochodz* z XII wieku. 11 listopada 1251 roku ksi*(+ 

Przemys) I nada) Kostrzynowi prawa miejskie. Jest 

to jedna z najstarszych udokumentowanych lokacji 

miejskich w Wielkopolsce, wyprzedzaj*ca o 2 lata 

Pozna/. Dzi- siedziba w)adz Gminy Kostrzyn.

KÓRNIK  |  le(y w powiecie pozna/skim, nad 

Jeziorem Kórnickim. Najstarsze -lady osadnictwa 

na tych terenach pochodz* z VII-VI wieku p.n.e., 

a pierwsze wzmianki o miejscowo-ci z XII wieku. 

Prawa miejskie Kórnik uzyska) w 1426 roku.  

Obecnie jest siedzib* w)adz Miasta i Gminy Kórnik. 

KRAJENKA  |  znajduje si+ w powiecie 

z)otowskim. Jest siedzib* Gminy i Miasta Krajenka. 

Miejscowo-. uzyska)a lokacj+ miejsk* w 1420 roku. 

Pierwszymi odnotowanymi w)a-cicielami Krajenki 

byli Danaborscy, spokrewnieni z Piastami -l*skimi. 

Król W)adys)aw Jagie))o nada) Krajence prawa 

miejskie w 1420 roku.

MIE%CISKO  |  po)o(one w powiecie 

w*growieckim. Pierwsza wzmianka o Mie-cisku 

wyst+puje w dokumentach z 1411 roku. W latach 

1411-1934 posiada)o prawa miejskie. Miejscowo-. 

jest siedzib* Gminy Mie-cisko. 24 czerwca 1474 roku 

król Kazimierz IV Jagiello/czyk nada) Mie-cisku 

prawo magdeburskie. 

MI#DZYCHÓD  |  le(y w powiecie 

mi+dzychodzkim. Prywatne miasto szlacheckie 

lokowane by)o w 1400 roku. Uzyska)o prawa miejskie 

prawdopodobnie przed 1378 rokiem. Miejscowo-. 

wielokrotnie wymieniaj* dokumenty zebrane 

w Kodeksie dyplomatycznym Wielkopolski. Obecnie 

siedziba w)adz Powiatu Mi+dzychodzkiego. 

PNIEWY  |  po)o(one w powiecie szamotulskim, 

nad Jeziorem Pniewskim. Uzyska)y lokacj+ miejsk* 

przed 1394 rokiem. Pierwsz* pisan* wzmiank+ 

o Pniewach datuje si+ na rok 1256. W)a-cicielami, 

a zarazem za)o(ycielami Pniew byli Pniewscy herbu 

Na)+cz. Dzi+ki ich staraniom nadano miejscowo-ci 

pod koniec XIII wieku prawa miejskie. Siedziba w)adz 

Gminy Pniewy.

ROGO&NO  |  znajduje si+ w powiecie 

obornickim na Pojezierzu Wielkopolskim. Siedziba 

w)adz Gminy Rogono.  Po)o(one na Pojezierzu 

Wielkopolskim, nad rzek* We)n* i jeziorem 

Rogo,no. Miasta Stare Rogo,no i Nowe Rogo,no 

by)y miastami królewskimi Korony Królestwa 

Polskiego.

TRZCIANKA  |  le(y w powiecie czarnkowsko-

-trzcianeckim. Po)o(ona jest nad rzek* Trzciank* 

i kilkoma jeziorami na Pojezierzu Wa)eckim. Pocz*tki 

miejscowo-ci si+gaj* XIII wieku. Prawa miejskie 

uzyska)a 3 marca 1731 roku z r*k króla Polski Augusta II 

Mocnego. Dzi- siedziba w)adz Gminy Trzcianka.

WRONKI  |  po)o(one w powiecie 

szamotulskim. S* siedzib* w)adz Miasta i Gminy 

Wronki. Pierwszy zapis dotycz*cy Wronek pochodzi 

z 1251 roku i dotyczy prawdopodobnie miejscowego 

grodu. W 1279 roku ksi*(+ Przemys) II ufundowa) 

we Wronkach klasztor dominikanów, co wobec braku 

innych dokumentów uwa(ane jest za argument 

na dokonan* lokacj+ miasta.

WYSOKA  |  znajduje si+ w powiecie pilskim. 

Siedziba w)adz Gminy Wysoka. Miasto lokowane 

w 1505 roku. Pierwsza wzmianka o miejscowo-ci 

pochodzi z 1260 roku. Wysoka by)a centrum 

znacznego terytorium stanowi*cego w)asno-. 

Miko)aja %odzi z nadania Boles)awa Pobo(nego.
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