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i!kna Angelika spogl"da#a przez okienko bydgoskiego zamku, nale$"ce-
go do jej ojca Carolusa i%duma#a nad swym smutnym losem. Przyczyn" 

przygn!bienia by# w#a&nie ojciec. Kocha#a go bardzo, ale uwa$a#a za z#ego cz#o-
wieka. Bowiem jak usprawiedliwi' rozboje, dokonywane przez niego i%podle-
g#ych mu z#oczy(ców na bydgoskim trakcie? Ilu$ nieszcz!&ników „go&ci#y” 
lochy bydgoskiego zamku? A%przecie$ Carolusowi na niczym nie zbywa#o: 
podleg#a mu ludno&' regularnie p#aci#a daniny, spi$arnie ksi!cia wype#nio-
ne by#y po brzegi zapasami, w%piwnicy dwoi#o si!, a%nawet troi#o w%oczach od 
rozmaitych trunków. Niekiedy Angelika w%stroju $ebraczym w!drowa#a w&ród 
okolicznych chat i%serce jej p!ka#o ze zgryzoty, gdy zewsz"d s#ysza#a: – Okrut-
ny ten Carolus, ciemi!$ca. On serce ma z%kamienia.

W%jakim celu wyrusza#a na tak bolesne dla jej wra$liwej natury wyprawy? Ano 
po to, by zobaczy', którym z%poddanych jej bezwzgl!dnego ojca dzieje si! najgo-
rzej. Pomaga#a im jak mog#a – za po&rednictwem wiernego s#ugi przekazywa#a 
jedzenie lub odzienie. Chocia$ by#a ksi!$niczk", sama nie posiada#a zbyt wiele, 
gdy$ ojciec nawet wobec ukochanej jedynaczki, nie wykazywa# szczodro&ci.

– Gdy wyjdziesz za m"$, wtedy hojnie ci! wyposa$! – zapewnia#.
Którego& dnia na bydgoskim trakcie pojawi# si! syn nakielskiego ksi!cia 
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– Jaros#aw. Carolus ju$ wcze&niej otrzyma# wiadomo&' od swoich zaufanych 
ludzi, $e oto nadarzy si! okazja, by uzyska' olbrzymi okup. Nie by#o przecie$ 
tajemnic", $e nakielski ksi"$! gor"co kocha swojego jedynego syna i%nie ma 
takiej ceny, której za niego nie zap#aci. Przygotowana przez Carolusa zasadz-
ka przynios#a spodziewany rezultat. Biedny Jaros#aw wtr"cony zosta# do 
strasznych, zamkowych lochów, a%Carolus &mia# si! szyderczo: – Ciekawe, 
ile dla twojego tatusia warta jest twa g#ówka?

S#ysza#a te$ ten &miech Angelika, która bezskutecznie próbowa#a go za-
g#uszy', zatykaj"c sobie uszy palcami. Tej nocy z%wiernym sobie s#ug" zesz#a 
do lochów. Zanios#a uwi!zionemu posi#ek, którego sama nie zjad#a. Czyni#a 
tak przez kolejne noce. M#odzi zakochali si! w%sobie.

– Wydostan! ci! st"d. Niech tylko nastanie bezksi!$ycowa noc, a%mój 
wierny Spytko obejmie stra$ przy bramie – szepta#a dziewczyna.

Tak te$ si! sta#o. Angelika wyprowadzi#a ukochanego ze straszliwych pod-
ziemi, a%przy po$egnaniu z%nim us#ysza#a:

– Angeliko, wróc! po ciebie i%zabior! st"d…
Nazajutrz, gdy Carolus dowiedzia# si!, $e wi!zie( znikn"#, jego w&ciek#o&' 

nie mia#a granic! Chcia# ukara' &mierci" wszystkich podejrzanych o%udzia# 
w%ucieczce Jaros#awa. Wtedy Angelika wyjawi#a ojcu: – To ja jestem wino-
wajczyni". Mo$esz mnie najsurowiej ukara'! Ale tego Carolus uczyni' nie 
móg#, bo córka by#a jedyn" w%jego $yciu istot", któr" kocha#.

Pewnego dnia ujrza# Carolus przez okno zamkowe zbli$aj"c" si! grup! 
je)d)ców, na czele której rozpozna# swego dawnego wi!)nia Jaros#awa. 
Domy&li# si!, w%jakich zamiarach przybywa to nakielskie ksi"$"tko – naj-
pewniej po jego Angelik!! Natychmiast wys#a#, b!d"cych pod jego rozkaza-
mi, wojowników, by rozprawili si! z%intruzami. Ale bój toczony pod murami 
zamku nie przyniós# rozstrzygni!cia. Rycerze Jaros#awa byli w%natarciu. 
Walka przenios#a si! na dziedziniec zamkowy. Swoj" odwag" Jaros#aw da-
wa# przyk#ad przyby#ym z%nim wojownikom. Nagle na dziedzi(cu pojawi# 
si! niezwyk#y rycerz. By# odziany w%czarny p#aszcz, na g#owie mia# he#m, 
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a%twarz przykrywa#a przy#bica. Wszyscy rozst"pili si! przed nim, wszyscy 
z%wyj"tkiem Jaros#awa. Zacz"# si! pojedynek. Ksi"$! nakielski walczy# dziel-
nie, jednak brakowa#o mu do&wiadczenia. Wida' by#o, $e jego przeciwnik 
to cz#owiek zaprawiony w%bojach. W%pewnej chwili czarny rycerz wymierzy# 
celny cios – Jaros#aw niczym ra$ony piorunem zsun"# si! martwy na ziemi!. 
Z%ust jego chlusn!#a krew.

– Nieee!!! – powietrze przeszy# pe#en bólu krzyk. To Angelika, b!d"ca 
&wiadkiem &mierci ukochanego, wyrazi#a swoj" rozpacz. W%okamgnieniu 
wyrwa#a, stoj"cemu obok niej, rycerzowi jego miecz i%przebi#a nim morder-
c! ukochanego. Tamten zwali# si! na ziemi!. Wtedy Angelika podnios#a mu 
przy#bic!. Zrobi#o jej si! ciemno w%oczach… To niemo$liwe… To ojciec!

Z%okrzykiem przera$enia przebieg#a przez zamkowy dziedziniec, a%potem 
bram!. Nie mog#a z#apa' tchu, a%jednak nie ustawa#a w%ucieczce. Nie wiado-
mo, ile up#yn!#o czasu, nim ujrza#a przed sob" spokojnie p#yn"ce wody Brdy. 
Szepn!#a: – Rzeko, otwórz przede mn" swoje ramiona… Skoczy#a, a%chwil! 
pó)niej woda znowu zrobi#a si! g#adziute(ka.

Angelika powraca do bydgoskiego grodu w%postaci Bia#ej Damy. Siada na 
#aweczce nad Brd", gdzie – zastyg#e w%kamiennej rze)bie – stoj" trzy bydgo-
skie kumoszki. Spogl"da na spichrze, most i%„Przechodz"cego przez rzek!”. 
Podoba jej si! miasto. Potem powoli wstaje, podchodzi do swojej wiernej 
rzeki i%cichutko nuci pie&( przywo#uj"c" wspomnienia dawnych wydarze(. 

Wód swoich przyjazne ramiona,
Na g!ow" m# zarzu$ mi rzeko,

Bo w nich si" czuj" bezpiecznie,
A troski odchodz# daleko…



atyjaska lubili wszyscy mieszka(cy tej nadrzecznej osady. By# to 
ch#opak pracowity i%skory do pomocy. Osada by#a niedu$a, kil-

ka chat licz"ca. Narzekano na niedostatek m!$czyzn, bo jednego roku 
trzech m#odych pomar#o, a%ka$dy z%nich gromadk! dzieci pozostawi#. 
Kobiety uwija#y si! w%robocie, jak mog#y, ale niektórym pracom nie by#y 
w%stanie podo#a'. St"d te$ pomoc Matyjaska by#a bezcenna. Nie mia# ju$ 
on ani rodziców, ani brata, ani siostry, jedynie kilku krewniaków. Jak 
tylko si!gano pami!ci" wstecz, Matyjasek zawsze mocno si! j"ka#, nikt 
jednak z%tego powodu mu nie dokucza#. Jego ulubionym zaj!ciem by#o #o-
wienie ryb. Siedz"c nad rzek" na przyniesionym z%lasu pie(ku, czeka# 
na Hank!. Wiedzia#, $e dziewczyna, pr!dzej czy pó)niej, pojawi si! tam, 
by przepra' swoje p#ócienne fata#aszki.  Widzia#, jak przegl"da si! przy 
tym w%wodzie i%u&miecha do swojego odbicia. Trudno si! temu dziwi', bo 
Hanka rzeczywi&cie by#a urodziwa. Z#ocisty warkocz opada# jej do pasa, 
niebieskimi jak poranne niebo oczami zerka#a zalotnie w%stron! m#o-
dzie(ca, a%czerwone jak malina usta rozchyla#y si! w%u&miechu.

O DOBREJ 
RZECZCE
BRDZIE
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– I%jak tam, Matyjasku, ryba bierze? – pyta#a weso#o, cho' tak naprawd! 
wcale nie interesowa#a j" odpowied).

– Taaak, jaak zaaawwwszsze… – Matyjasek czu#, $e w%takiej chwili j"ka 
si! jeszcze bardziej ni$ zwykle.

Hanka tymczasem wyci"ga#a z%kosza swoje szatki. Ka$d" z%nich p#uka#a 
d#ugo w%rzece, a%potem, dla osuszenia, uderza#a kijank". „Zaraz sobie pój-
dzie” my&la# zmartwiony Matyjasek. Dziewczyna opar#szy kosz na biodrze, 
skin!#a mu r!k" na po$egnanie. Jednak przeszed#szy par! kroków, zatrzy-
ma#a si! jeszcze i%zagadn!#a ch#opca:

– A%pomo$esz mi Matyjasku jab#ek nazbiera'?
Twarz zapytanego rozpromieni#a si!.
– Pooommoog!, pooommmoog!.
Min"# jaki& czas i%Hanka z%Matyjaskiem zostali ma#$e(stwem. Ch#opak 

zawsze powtarza#, $e po#"czy#a ich „ta dobra rzeka”.
Pewnego dnia w%osadzie pojawi# si! nieznany je)dziec. By#o to wielkie 

wydarzenie dla mieszka(ców, dlatego wszyscy wyszli z%chat. Tymczasem 
przyby#y, zsiad#szy z%konia, spogl"da# na nich ze zdumieniem.

– A%wy tu sobie ludzie tak spokojnie $yjecie?
– Ano $yjemy. A%czemu by nie?
– Nie wiecie, co si! sta#o? Rzeki wsz!dzie powylewa#y. Ludzie i%zwierz!ta 

potopili si!, pola i%chaty pod wod"… Wielkie nieszcz!&cie, tylko wam nic 
z#ego si! nie przytra*#o.

I%wtedy wszyscy mieszka(cy osady spojrzeli ku rzece, która im nigdy 
nie wyrz"dzi#a $adnej krzywdy. +zy wdzi!czno&ci pojawi#y si! w%wielu 
oczach. A%Matyjasek wzruszonym g#osem, j"kaj"c si! jeszcze bardziej ni$ 
zwykle, powiedzia#:

– Dddddbbbbrrraaaa  taa  nnnnaaaszaa  rzrzeekkkaaa…
I%odt"d Dobr" j" nazywano. Ale przez lata poprzestawiano w%nazwie 

literki i%sta#a si! ona Brd". 
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Szcz!"liwe jest miasto, co nad rzek# le$y,
Bo oprócz urody, historie barwne ma.

Kto nie by! w Bydgoszczy, niechaj tutaj bie%y,
Wierna rzeka grodu nazywa si" Brda.
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ielk" s#aw! zdoby# w%ca#ej Rzeczypospolitej, a%nawet poza jej granicami, 
mistrz czarnej magii – im' pan Twardowski. I%trudno si! temu dziwi', bo 

jego sztuczki wprawia#y ludzi w%os#upienie. Potra*# na przyk#ad $o#nierza zamie-
ni' w%zaj"ca, albo z%g#owy pewnego szewca wycisn"' pó# beczki mocnego trunku. 
Ludzie powiadali, $e wezwa# go do siebie sam król Zygmunt August i%prosi#, by 
Mistrz wywo#a# ducha ukochanej $ony Barbary, która kilka lat wcze&niej w%strasz-
nych m!czarniach opu&ci#a ziemski padó#. I%pono' Twardowski tego dokona#!

– Pewnikiem dusz! diab#u sprzeda# – powtarzano wsz!dzie.
Ale, $e nadludzk" moc posiada#, gdziekolwiek si! pojawi#, wita#y go t#umy. Bo czy 

jest na ziemi cho'by jeden cz#owiek, którego jakie& zmartwienie nie trapi? A%Mistrz 
Twardowski ka$dej trosce zaradzi. Nic wi!c dziwnego, $e kiedy pewnego, wiosen-
nego dnia 1560 roku w%grodzie bydgoskim gruchn!#a wie&', $e Mistrz Twardowski 
przybywa, wielkie si! zrobi#o poruszenie. Zastanawiano si!, jak wizyta tego wiel-
kiego czarnoksi!$nika ma wygl"da'. Czy ka$dy bydgoszczanin stanie przed jego 
obliczem, czy sprawy, którymi Mistrz mia#by si! zaj"', nale$y spisa' na papierze?

– Ale przecie$ tylu w%naszym grodzie niepi&miennych, ja tak$e – biadoli# 
zdun Zbych.

O MISTRZU TWARDOWSKIM 
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– S#uchajcie ludziska – odezwa# si! szewc. – Gdym jeszcze czeladnikiem by# 
i%w%Kaliszu sztuk! szewsk" doskonali#, do miasta onego równie$ im' Twardowski 
przyby#. Mia# on u%swego boku, takie jakby diabl"tka, W!gliszka i%Smo#k!. Oni to 
wszystkie spisane na papierze troski zbierali, a%potem Mistrzowi przedk#adali.

Zacz!to wi!c gor"czkowo poszukiwa' pisarzy, których sakiewki za czynione 
us#ugi dosta#y poka)ne „brzuszki”. Gdy burmistrz obwie&ci#, $e Twardowski 
jest tu$, tu$, miejski rynek zaleg#y niezliczone t#umy. Najpierw od strony ulicy 
Mostowej pojawi#y si! dwie do&' dziwaczne istoty. Przez t#um przeszed# szept, 
$e to W!gliszek i%Smo#ka.  I%rzeczywi&cie, to byli oni. Pomocnicy Twardowskie-
go sprawnie przeciskali si! mi!dzy lud)mi.

– Czy b!dzie mo$na z%Mistrzem spotka' si! osobi&cie? – spyta# nie&mia#o 
jaki& drobny cz#owieczek.

– Osobi&cie spotka' si! z%Mistrzem mo$e burmistrz, czyli ja – g#os mówi"-
cego by# tubalny, a%trzymany w%d#oni #a(cuch, symbol w#adzy nad miastem, 
czyni# go jeszcze bardziej dostojnym.

Jednak$e W!gliszek spojrza# $yczliwym okiem na cz#owieka zadaj"cego pyta-
nie i%zapewni#, $e jego pan zaprosi na osobist" audiencj! kilkoro mieszka(ców 
grodu, tych niezamo$nych, bo bardzo nie lubi – tu znacz"co spojrza# na burmi-
strza – gdy kto&, z%racji sprawowanego urz!du, nadmiernie zadziera nosa.

Wreszcie zjawi# si! on. Siedzia# na kogucie o%z#otym dziobie, ubrany w%kontusz 
przepasany wybijanym cekinami pasem. U&miecha# si! szeroko do bydgoszczan.

– Witajcie, witajcie! Zaraz zaradz! waszym troskom, ale najpierw musz! 
co& przek"si'.

Gdy tylko znalaz# si! w%stoj"cej na rynku karczmie, jej w#a&ciciel, wykorzy-
stuj"c fakt, $e go&ci u%siebie niezwyk#ego cz#owieka, podaj"c mu najsmakowit-
sze jad#o, jednocze&nie biadoli#:

– Od lat staram si! u%w#adz miasta o%pozwolenie na powi!kszenie mojego 
szynku i%nic w%tej sprawie nie mog! wskóra'.

– Nie przejmuj si! – pocieszy# go Mistrz, ocieraj"c r!kawem &ciekaj"cy po bro-
dzie t#uszcz z%wy&mienitej pieczeni. – Ja ci wystawi! odpowiedni glejt.
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Zachwycony karczmarz poda# Twardowskiemu papier, pióro i%inkaust. Go&' spo-
rz"dzi# odpowiedni dokument, po czym po$egna# gospodarza i%uda# si! na rynek.

– Poka$ W!gliszku, jakie smutki trapi" tych dobrych ludzi? Diabe#ek poda# mu 
ca#y stos karteczek. – Co my tu mamy? „Ja kocham Józka, a%on mnie nie. Han-
ka”. No to ju$ kocha!  Dalej: „Moja s"siadka powinna mie' wszystkiego dwa razy 
mniej ni$ ma, bo jej si! to co ma wcale nie nale$y! – Grzechu”. T! kartk! Mistrz 
z%obrzydzeniem odrzuci#. – Fuj, có$ to za paskudny donos – westchn"#. Mija#y 
godziny, a%Twardowski czyta# i%czyta#. Wreszcie klasn"wszy w%r!ce, zawo#a#:

– W!gliszku! (zawsze wola# go od Smo#ki) – Mo$e teraz przyjm! kogo& osobi&cie?
– O, tak – ucieszy# si! pomocnik. – Pozna#em takiego cz#owieczka, który 

wzbudzi# m" sympati! – przywo#am go zaraz.
I%wkrótce zjawi# si! ów skromny cz#eczyna, który na rynku zamieni# z%W!-

gliszkiem kilka s#ów.
– Z%jak" spraw" przybywasz?
– Panie – zacz"# nie&mia#o przybysz. – By#em ja kiedy& bogaty. Niestety, 

w%wyniku z#ych $yciowych wyborów straci#em ca#y maj"tek. Czy jest jaki& 
sposób na jego odzyskanie?

– Tak – odrzek# z%ca#" moc" zapytany. – Czy( wszystko wed#ug moich wska-
zówek: przed pó#noc" id) do lasu maj"c w%kieszeni 10 jednogroszówek. Znajd) 
tam star" chat!, wejd) do niej. Usi"d) na zydelku i%do pierwszego piania koguta 
licz grosze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, a%potem: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pami!taj, 
z#e moce z%Lucyferem na czele, b!d" ci! kusi', ale ty nie przerywaj czynno&ci. 
Je&li zrobisz wszystko tak, jak ci ka$!, to maj"tek do ciebie powróci.

Uradowany cz#owieczek serdecznie podzi!kowa# Mistrzowi, tym bardziej, 
$e wyznaczone przez niego zadanie wydawa#o mu si! #atwiutkie. Tu$ przed 
pó#noc" poszed# do lasu, odnalaz# chat!, zasiad# w%niej na niezbyt wygodnym 
sto#eczku i%zacz"# liczy', wyci"gni!te z%kieszeni grosze: 1, 2, 3… Mija#y godzi-
ny. Nagle ujrza# stoj"cego na progu Twardowskiego. Zdumia# si! niezmiernie.

– I%jak tam, liczysz? – spyta# przyby#y.
– Ano licz!! – brzmia#a odpowied).
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– A%nie pomyli#e& si!?
– Nie.
– No to licz dalej!
I%ju$ Twardowskiego nie by#o. Cz#owieczek tymczasem chcia# kontynuowa' 

liczenie, gdy nagle u&wiadomi# sobie, $e nie pami!ta, na której liczbie sko(czy#. 
I%ju$ sobie nie przypomnia#. Maj"tku nie odzyska#. Zosta# w%klasztorze karmeli-
tów furtianem, to znaczy, $e furt! klasztorn" otwiera# i%zamyka#. Mistrz Twardow-
ski, w%ci"gu swojej trzytygodniowej obecno&ci w%grodzie nad Brd", niejednego 
dokona#. Burmistrz poprosi# go, aby Mistrz uj"# mu jakie& 20, a%mo$e 30 latek…

– Mam pi!kn" i%m#od" $on! – t#umaczy#. – Spogl"da ona czasem na mnie 
tak, jakby ojca mia#a przed sob"!

,yczenie to dla s#awnego czarnoksi!$nika by#o drobiazgiem. Trzask-prask 
i%znikn!#y zmarszczki z%twarzy w#odarza miasta. Na niedawno zupe#nie #ysej 
g#owie wyros#a g!sta, czarna czupryna. Ale burmistrzowa nie rozpozna#a swoje-
go m!$a. Do domu wpu&ci' go nie chcia#a i%chocia$ niektórzy mówili potem, $e 
ostatecznie da#a wiar! w%przemian!,  jednak chyba nie do ko(ca.

Niezbyt szcz!&liwie na wstawiennictwie Mistrza wyszed#, wspomniany wcze-
&niej, karczmarz. Owszem, maj"c odpowiedni dokument, rozbudowa# swoj" 
karczm!, ale gdy przyby# ksi"dz, by j" po&wi!ci', kapka &wi!conej wody pad#a na 
ów glejt, co wywo#a#o po$ar. Nowa cz!&' szynku sp#on!#a, a%stara pozosta#a i%od-
t"d „Pod Zgorzelcem” j" nazywano. Po dzi& dzie( w%murach tych rozbrzmiewaj" 
weso#e g#osy go&ci w%restauracji pod zmienion" ju$ nazw" „Karramba”.

A%co sta#o si! z%Twardowskim? Gdy przez nieuwag! swoj" znalaz# si! kiedy& 
w%podbydgoskiej karczmie „Rzym”, porwa# go stamt"d Lucyfer. Broni# si! 
dzielnie, jednak diabe# wyci"gn"# go przez komin i%do piek#a chcia# porwa'. 
Twardowski zacz"# wówczas rozpaczliwie wzywa' na pomoc Matk! Bosk". 
Naj&wi!tsza Panienka ulitowa#a si! nad grzesznikiem, wyrwa#a z%diabelskich 
#ap, ale do raju wpu&ci' nie chcia#a mówi"c:

– Na niebo nie zas#u$y#e&, bo mia#e& konszachty z%mocami nieczystymi. 
Twoim domem stanie si!… ksi!$yc – i%tam go zes#a#a. 
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Je%dzi& Twardowski po ca&ym "wiecie,
Miastach, miasteczkach i wielu wsiach.
Gdy na ksi"%ycu zamieszka! wreszcie,
Jedno on miejsce w swej pieczy ma.

Bydgoszcz! Jedyny to polski gród,
W którym codziennie, a nawet w &wi"ta,

Na Starym Rynku przez chichot swój,
Mistrz pokazuje, %e o nim pami"ta.



dy nieszcz!sn" decyzj" ksi!cia Konrada Mazowieckiego, Krzy$acy 
w%I%po#owie XIII wieku osiedlili si! na polskiej ziemi, za spraw" podbo-

jów i%pod pretekstem szerzenia chrze&cija(stwa, to utworzyli silne, dobrze zor-
ganizowane pa(stwo. Trzeba przyzna', $e byli oni bitni i%na wielkich koniach, 
z%pie&ni" na ustach najcz!&ciej pokonywali przeciwnika. Swoj" sta#" gotowo&' 
do walki podkre&lali s#owami: Krzy$ak nigdy nie zsiada z%konia.

Jednak z%up#ywem czasu odechcia#o im si! wojowa'. Zdobyte bogactwa, re-
gularnie &ci"gane z%podbitej ludno&ci daniny, zapewnia#y im dostatnie $ycie. 
Odeszli od zakonnej regu#y, hulali, a%sw" militarn" si#! oparli na wojsku najem-
nym. Tak te$ si! dzia#o podczas wojny trzynastoletniej, która toczy#a si! mi!dzy 
Polsk", a%pa(stwem krzy$ackim od 1454 roku. W%szeregach zaci!$nych wojsk za-
konu znalaz# si! pewien rycerz – Bernard Szumborski. Zas#yn"# on z%odwagi ju$ 
w%pocz"tkach wojny i%przyczyni# si! do zwyci!stwa Krzy$aków pod Chojnicami.

24 wrze&nia 1457 roku, na czele dwóch tysi!cy zaci!$nych, opanowa# Che#mno, 
które wcze&niej na krótko uwolni#o si! spod krzy$ackiego buta. Og#osi# si! starost" 
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miasta, a%dotychczasowego w#odarza Che#mna – Micha#a Segemund!, rozkaza# 
po'wiartowa'. Wkrótce opanowa# kilka innych miast ziemi che#mi(skiej.

Krzy$acy zalegali z%wyp#acaniem $o#du, w%zwi"zku z%czym Szumborski 
i%jego $o#nierze bezwzgl!dnie wyzyskiwali podbit" ludno&'. Polityka okrut-
nego starosty doprowadzi#a Che#mno do ruiny. Pomimo podpisania w%1466 
roku w%Toruniu pokoju polsko-krzy$ackiego, moc" którego ziemia che#mi(-
ska powraca#a do Polski, Szumborski wcale nie zamierza# opuszcza' miasta, 
w%którym wci"$ prowadzi# hulaszcze $ycie. Che#mnianie straszliwie bali si! 
okrutnika i%kurczyli pod nienawistnym spojrzeniem jego lodowatych oczu. To-
warzyszy#a mu zawsze kompania pot!$nych drabów. Jeden z%nich mia# d#onie, 
przy których #opata zdawa#a si! by' #y$eczk".

By# pó)nojesienny dzie(, gdy Szumborski w%otoczeniu swych kompanów 
wkroczy# na che#mi(ski rynek. Odbywa# si! tam w#a&nie targ, zgie#k panowa# 
wi!c wielki. Gdy tylko ludzie ujrzeli tak dobrze znan" posta', wszystko zamar#o. 
Nawet pies nie zaszczeka#, kot nie zamiaucza#, ko( nie zar$a#. Szumborski uwiel-
bia# t! atmosfer! wszechobecnego strachu. Szed# pierwszy, a%za nim jego draby. 
Przesuwa# gro)ne spojrzenie po kupcach, przekupkach, rzemie&lnikach i%wie-
&niakach przyby#ych spod che#mi(skich wsi, by sprzeda' jaja, owoce, marchew 
i%inne produkty rolne. Tym samym wzrokiem spogl"da# na dzieci, dziewczyny 
i%kobiety. Lecz nagle… Kto to? Stan"#, nie mog"c oczu oderwa' od jasnow#osej, 
niebieskookiej pi!kno&ci: Co za lica… – pomy&la# w%zachwycie – a%usta! Chyba 
maliny na nich wyros#y? I%zda#o mu si!, $e poczu# zapach i%smak owych malin, 
którymi w%czasach dzieci!ctwa karmi#a go matka. Dziewczyna patrzy#a na niego 
&mia#o. Nie by#o w%tym spojrzeniu nic z%uni$ono&ci ani l!ku, tego co przez lata 
ogl"da# w%tysi"cach ludzkich oczu. Odwróci# si! gwa#townie i%nie patrz"c ju$ 
na nikogo, opu&ci# rynek. Tej nocy nie zmru$y# oka, nast!pnej równie$. Wci"$ 
widzia# tamte usta, chabrowe ocz!ta, warkocz spleciony jakby ze z#otych k#osów. 
Wczesnym rankiem wezwa# do siebie owego draba o%gigantycznych d#oniach.

– Hans… – wycedzi# nieco zmieszany, bo wstydzi# si! przyzna' do narastaj"ce-
go w%nim ludzkiego uczucia mi#o&ci. – Pami!tasz t! dziewk! z%rynku?                                                        
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– Pami!tam. Nie sposób by#o nie zauwa$y', jakie zrobi#a na tobie wra$enie.                            
– Musz! wiedzie', kim ona jest!                                                                                                    
– Ja ju$ to wiem!                                                                                                                          
– Jak to? – zawo#a# zdumiony Bernard.                                                                                    
 – Widzia#em, co si! z%tob" dzieje! To by#o pewne, $e Amor ci! tak #atwo nie 

opu&ci! Ma na imi! Culmina. Jest córk" stra$aka. Prowadzi dom, bo matka jej ju$ 
dawno umar#a.                   

– Jak ja mog! do niej dotrze'?                                                                                                    
– Chyba $artujesz? – zarechota# drab. – Jedno twoje s#owo, a%na tych r"czkach – 

tu wskaza# swoje #apska. – Dostarcz! ci oblubienic!!                                                                                      
– Nie! – Szumborski by# w&ciek#y. – Nie chc! bra' jej gwa#tem! Pragn!, by… by 

mnie pokocha#a…                                                                                                                                  
– No to przysy#aj jej wymy&lne podarki! Kobiety s" na nie zawsze bardzo #ase.
Bernard, który w%swoim charakterze nie mia# nic subtelnego i%dobrego, nie zna-

laz# innego sposobu na ob#askawienie ukochanej panny. Przesy#a# wi!c jej pi!kne 
i%kosztowne prezenty, które Culmina z%ukontentowaniem przyjmowa#a. Bernard 
przesta# pojawia' si! na rynku. Ca#kowicie zaabsorbowany $arliwym uczuciem do 
pi!knej che#mnianki obmy&la# nieustannie, co jeszcze o*arowa' oblubienicy… Zu-
pe#nie nie obchodzi#o go to, $e wszystkie podarunki pochodzi#y z%rabunku. Kiedy 
uzna#, $e ju$ wystarczaj"co ob#askawi# wybrank! swego serca, zaproponowa# jej 
przez zaufanego cz#owieka schadzk!. Przysta#a na to z%ochot". Gdy Bernard zno-
wu j" zobaczy#, zdawa#a si! jeszcze pi!kniejsza. Jej oczy przy blasku ksi!$yca l&ni#y 
niczym gwiazdy, z%malinowych ust wyp#yn"# s#owiczy g#os, a%Bernard wychrypia#:

– Szalej! za tob", Culmino, zosta( moj" $on"!                                                                                            
– Nie tak szybko mój panie – zaszczebiota#a. – Ty, krzy$acki najemnik chcesz 

mie' za $on! Polk!?                                                                                                                                          
– Cho'by& by#a z%piek#a rodem, chc! by& by#a moj"!                                                                  
– Rozwa$! twoj" propozycj!, ale rozmowa nasza musi potoczy' si! swobodnie. 

Tutaj mo$e nas kto& us#ysze', a%poza tym zimno mi, cho' jestem ubrana w%przys#a-
ne przez ciebie w%darze pi!kne korzno obszyte futrem. Mamy przecie$ stycze(!



– O%ukochana! O%niczym innym nie marz!, jak by' z%tob" w%ciep#ej izbie i%przy 
blasku p#omienia patrze' na ciebie! Przyjdziesz jutro wieczorem do mojej baszty?                              

– Tak – krótko odrzek#a Culmina i%ju$ jej nie by#o.
Po bezsennie sp!dzonej nocy, Bernard zacz"# przygotowywa' si! na przyj!cie 

ukochanej. Na stole nie zabrak#o najwykwintniejszych potraw. Gdy wszystko by#o 
ju$ gotowe, odprawi# s#u$b! i%czeka#… Wreszcie us#ysza# na kr!tych schodach lek-
kie st"panie drobnych kroków, a%potem – stuk-puk. Wygl"da#a ol&niewaj"co.                                                              

– Czarodziejko ty moja – Bernard nie móg# opanowa' dr$enia g#osu. I%ju$ 
chcia# wzi"' j" w%swoje ramiona, gdy Culmina lekko go odtr"caj"c, rzek#a:                                                          

– Chcesz mnie po&lubi', ale nie znasz polskich zwyczajów. Przynosz! ci go&ci-
niec, czyli podarunek z%podró$y. Wprawdzie ja nigdzie nie wyje$d$a#am, ale uwa-
$am, $e moja droga do miejsca, gdzie teraz jestem by#a bardzo d#uga. Zrobi#am 
dla ciebie nalewk! z%malin, bo do tych le&nych owoców porówna#e& moje usta. 
Wypij j", by& móg# si! potem przekona' co smaczniejsze…                                                                                                                            

– Ale$ najukocha(sza moja, ja ju$ to wiem!                                                                                
– Nie mo$esz odmówi', bo mnie obrazisz!
– No dobrze, ju$ dobrze – Bernard szybko przechyli# przyniesion" przez 

Culmin! butelk! i%jej zawarto&' wypi# jednym tchem. Gdy pokaza# opró$nio-
ne naczynie wyszepta#:                                                                    

– A%teraz usta…                                                                                                                                
– Nie – g#os dziewczyny straci# dotychczasow" #agodno&'. – Ust nie b!dzie!                            
– Jak to?                                                                                                                                      
– A%tak, Bernardzie i%ju$ nic nie b!dzie. Przyniesiona przeze mnie nalewka 

zawiera#a trucizn!. Oto nadesz#a twoja ostatnia godzina!
Oczy Bernarda sta#y si! wy#upiaste, a%on sam zd"$y# jeszcze wychrypie': 
– S#u$ba…              
– Nikt ciebie nie us#yszy – mówi#a Culmina spokojnie. – A%wiesz dlaczego 

to zrobi#am? I%nie czekaj"c na odpowied), ci"gn!#a dalej. – Bo przez lata gn!bi#e& 
Polaków, bo ich upokarza#e&, l$y#e&, skazywa#e& na &mier', jak mojego ukochanego 
wuja Micha#a  Segemund!. My&la#e&, $e twoje podarunki zrobi" na mnie wra$enie? 
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Duch Szumborskiego w baszcie prochowej, 
za pod!e czyny wieki pokutuje,

Gn"bi! Polaków, l%y! ich i mordowa!, a teraz j"czy: 
Kto mnie po%a!uje?

Gn"bi!by& nadal ten ludek poczciwy, 
gdyby ci mi!o&$ my&li nie zm#ci!a,

Pi"kna Culmina da!a ci nalewk" i za wszystkie krzywdy 
tobie odp!aci!a!

Wiem, $e pochodz" z%grabie$y i%oddam je poszkodowanym przez ciebie.
Mówi#a jeszcze d#ugo wiedz"c, $e Bernard ju$ jej nie s#yszy. Nagle wsta#a, chwy-

ci#a le$"ce przy palenisku polano, przy#o$y#a je do ognia i%rzuci#a na &rodek izby. 
Ogie( szybko zacz"# si! rozprzestrzenia'.                                                                                                                    

– Bernardzie, ja dumna Polka, $egnam ci!!
A%dzia#o si! to w%styczniow" noc roku Pa(skiego 1470. Odt"d w%jednej z%baszt, 

zwanej Prochow", a%znajduj"cej si! w%obr!bie che#mi(skich murów obronnych, 
pokutuje dusza nieszcz!snego rycerza, który my&la#, $e za klejnoty i%stroje kupi 
mi#o&' dumnej che#mnianki. 
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ak ja nienawidz! tego miasta! – takie s#owa powtarza# codziennie jeden 
z%budowniczych katedralnej wie$y w%Che#m$y. I%cho' nie zawsze w%czy-

stym brzmieniu dociera#y one do przechodz"cych ulic" che#m$an, wszyscy 
dobrze je znali. Wiedziano te$, jakie s" powody w&ciek#o&ci budowniczego.

Zacz!#o si! wszystko od wydarze(, jakie mia#y miejsce w%1688 roku w%To-
runiu, dok"d na procesj! Bo$ego Cia#a przyby# biskup che#m$y(ski Jan Ka-
zimierz Opali(ski. Wtedy, mieszkaj"cy w%tym mie&cie luteranie napadli na 
biskupi orszak. Skandal by# niebywa#y, rozprawiano o%nim w%ca#ej Rzeczypo-
spolitej, a%sprawa dotar#a nawet do króla Jana III Sobieskiego. Uda#o si! jednak 
osi"gn"' porozumienie. W#adze Torunia zadeklarowa#y, $e przy&l" do Che#m-
$y kilku murarzy, którzy doko(cz" budow! drugiej katedralnej wie$y. Budow-
niczych wybrano losowo spo&ród tych, którzy nie mieli rodziny. I%w%taki oto 
sposób znalaz# si! w%Che#m$y ów Zbych, który ju$ czwarty rok patrzy# z%góry 
na znienawidzone miasto.

Nie mia# $ony, ale mia# ukochan" Gild!, z%któr" móg# spotyka' si! tylko 
raz w%tygodniu, w%niedziel!. Przez wszystkie dni t!skni# do niej okrutnie, 
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