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1

GRODZISK WIELKOPOLSKI

O CZARNEJ
DAMIE

W

Grodzisku Wielkopolskim, przy ulicy Rakoniewickiej, nieopodal byłego zakładu komunalnego, stał sobie kiedyś most: najpierw drewniany,
potem betonowy. Dziś wszyscy już o tym zapomnieli. Ludziska, które przechodząc w pobliżu dowiadują się o tym, dziwują się co niemiara:
– Tam był most? – pytają z niedowierzaniem.
Stoi tam sobie również ławeczka, po której z daleka widać, że czasy największej
świetności dawno ma już za sobą. Spotkać na niej można pewnego starszego pana,
siwiutkiego, z długą brodą. Odpoczywał on, przesiadując tu dawniej często, a kto
do niego się przysiadł, mógł posłuchać opowieści o dziejach okolicznych stron.
– Ano most był – rozpoczął pewnego dnia swą historię. – Miał ważną rolę: odgradzał południową część miasta, zwaną onegdaj Wyczółkowo. A powiem wam
więcej. Ten stary most to była pozostałość po dawnej fosie. Od zawsze
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uznawano go za miejsce w Grodzisku szczególne. Od kiedy pamiętam opowiadano o nim przedziwne historie, a po sąsiedzku z mostem rozlokował się cmentarz i kościół św. Ducha.
Gdy tak mówił, coraz więcej ciekawskich się gromadziło.
– A opowiedz no jakąś z tych historii – prosili go.
– Słuchajcie więc. To będzie opowieść o miłości, tęsknocie… i o wojnie –
rzekł donośnie. Po czym zapadła cisza.
– Był rok 1848 i zaczęła się Wiosna Ludów – zaczął. – Oj, zacięte wtedy walki
w Grodzisku się toczyły! – machnął ręką tak, że czapki z głów poleciały. – Gdy wojska
pruskie przełamały barykadę, bito się na ulicach. Trup ścielił się gęsto! Mieszkańcy
z wojakami. Wszyscy wraz ginęli. W końcu na odsiecz kosynierzy z Buku przybyli.
– Przyszliśmy za późno. Nic tu po nas – mówili między sobą, widząc sytuację.
–Patrzcie! Prusacy zostawili armaty! Bierzmy je! – zakrzyknął jeden.
Ruszyli i jak nie rozległ się ostrzał. Jak nie posypał się grad pocisków!
– Ratować się kto żyw! – wzywali jedni drugich do ewakuacji.
Nie wszystkim się jednak udało. Dwaj byli zbyt blisko wroga, umknąć kuli nie
zdołali. Polegli w walce.
Słuchacze ze smutkiem, ale też z wypiekami na twarzy oczekiwali na rozwój
opowieści.
– Wiecie – kontynuował starzec. – Wojna trudne dzieje pisze. Jednak znać je
warto, aby pamięć o bohaterach zachować i do podobnych tragedii w przyszłości
nie dopuścić. Wszyscy, którzy w obronie Grodziska polegli, tak jak walczyli ramię
w ramię, tak pochowani zostali – jeden obok drugiego. Wspólną mogiłę im urządzono przy kościele św. Ducha. Nad nią krzyż, a potem pomnik stanął. Ile osób w niej
spoczęło? Nie wiadomo. Może kilkudziesięciu, a może nawet ponad stu… Mogiła
mogiłą, ale to dopiero pierwsza część naszej historii – starzec chciał mówić dalej.
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– A co tu jeszcze mogło się wydarzyć, przecież zginęli… – słuchacze okazywali rozczarowanie.
– Wierzcie mi, mogło. Była jeszcze ona – i wtedy oczy starca zajaśniały.
– Kto, kto? – dopytywały poszczególne głosy.
– Młoda, piękna, zawsze ubrana na czarno. Od tego stroju zaczęto ją nazywać
Czarną Damą. Przyjeżdżała powozem na mogiłę swego ukochanego, z którym
ślub miała wziąć po zakończeniu walk. Czekała, lecz on nie wrócił. Tylko list
przyszedł, że już nie spotka go na tym świecie. Podobno ze zgryzoty sama niebawem zmarła.
– Smutna historia, proszę pana – powiedział ktoś z tłumu.
– Ano smutna i trochę straszna – przytaknął mężczyzna. – Pomimo,
iż każdy wiedział, że umarła, widywano ją nadal, tyle że już tylko nocami.
Słyszano rżenie koni i tętent kół, który ustawał zawsze w tym samym miejscu – u wrót cmentarza. Widywano też jej czarną postać snującą się między
nagrobkami. Gdy tylko dotarła do mogiły powstańczej – natychmiast znikała. Wierzono tu, że jedynym miejscem, w którym ich dusze spotkać się
mogą, jest właśnie ta mogiła. Te spotkania trwały jeszcze wiele lat, jeszcze
za mojej młodości. Aż do czasów, kiedy wzdłuż ulicy Rakoniewickiej zaczęły wyrastać domy, a cmentarz przy kościele św. Ducha pochłonęło miasto.
Nie widywano już czarnego powozu toczącego się przez most. Podobnie
było i z damą na cmentarzu. Poczęła pojawiać się rzadko, tylko w określonych okolicznościach. – Przychodzi zawsze chwilę przed tym, kiedy coś
strasznego dla miasta ma się wydarzyć. Jakby chciała ostrzec mieszkańców
przed niebezpieczeństwem – mówił coraz wolniej. – Widziano ją w 1927 roku,
w przeddzień pożaru, który to doszczętnie strawił wszystkie drewniane domy
na Kramarskiej.
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Nagle starowina podniósł głos:
– I ja żem ją raz widział. Pamiętam, mimo iż byłem małym chłopcem. Było to
w lipcu 1939 roku, dzień przed tym, jak wojska hitlerowskie weszły do Grodziska. Do maszerujących z rejonu Piasków wojsk niemieckich ktoś oddał strzał,
podobno właśnie z mostu. Widziałem, że to czarna postać, z pewnością ona!
I wiecie co zrobili Niemcy? Przestraszyli się. Nie sądzili, że napotkają jakikolwiek opór i wycofali się pośpiesznie.
– Odwrót! Wrócimy na wozach pancernych. Zaatakujemy drugi raz, w samo
południe – nakazał dowódca.
Jak postanowili, tak uczynili. Ciężkie pojazdy słychać było z daleka. Posuwały się ostrożnie, spodziewając się oporu.
– Komendancie – słychać. – Ależ tu żywego ducha nie ma, a co dopiero żołnierz! Przed kim myśmy uciekali, co?
Wjechali Niemcy do miasta rozwścieczeni niepotrzebną zwłoką.
– Jak dzieci daliśmy się nabrać! – wołali. – O nie! Na sucho to Polaczkom nie
ujedzie!
– Nie ma wojskowych, bierzcie cywili! – padł rozkaz.
I zaczęła się obława. Pięćdziesięciu Bogu ducha winnych ludzi uwięzili.
– Co z nimi miało być? Ano rozstrzelać mieli. Ale, że byli tu dobrzy miejscowi
Niemcy, co zawsze z nami w zgodzie żyli, po prośbie poszli. I wychodzili. Dobrą wieść przynieśli, że nikogo nie rozstrzelają, a nawet uwolnić się udało tych
biednym umęczonych ludzi, w tym mojego wuja.
– A powiem wam jeszcze coś, jak już tak słuchacie – zagajał staruszek, mając widoczną ochotę opowiadać dalej. – Za Niemca wszyscy tu do św. Ducha
chodzili. Gdzie indziej nie wolno było. I wiecie, byli jeszcze tacy, co nawet
po 1939 roku na cmentarzu mijali tajemniczą czarną postać.
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– A pan widział ją jeszcze? – dopytywali słuchacze.
– Ech, potem to już nie. Raz tylko mi się udało. A teraz…
sami widzicie – zasmucił się. – Ludzie wszędzie się spieszą.
Nie chcą zauważać niezwykłych zjawisk ani zastanawiać się
nad przeszłością. W zapomnienie odchodzą i historia Czarnej
Damy i inne zagadki cmentarza przy kościele św. Ducha…
– A co z Czarną Damą? – zapytała jedna z kobiet.
– Może połączyły się wreszcie dusze kochanków i nie muszą
już błądzić między grobami? Może… Sam nie wiem… – zamyślił się, jak to się zdarza starszym ludziom, opowiadającym
o czasach, które pamiętają o wiele lepiej, niż dzień wczorajszy.
Wreszcie rzekł:
– Czarnej Damy i tajemniczego powozu już dawno nikt nie
widział. Niektórzy jednak powiadają, że ciemną nocą, gdy
leje tak, że strach psa z domu wypuścić, gdy zawierucha jaka,
pokazuje się tu ludziom, jakby chciała przypomnieć, że nie nad
wszystkim mamy kontrolę… Nigdy nie wiadomo czy i wy jej
gdzieś w tym miejscu nie spotkacie.
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2

JAROCIN

O DZIEDZICU JAROCIŃSKIM
W KAMIEŃ
ZAMIENIONYM

Z

najdziecie w Jarocinie głaz – wielki, przypominający postać ludzką. Widzieliście go? A wiecie skąd się wziął? Historia ta zaczyna się na zamku,
a zamek ów wznosił się tam, gdzie dziś dworzec kolejowy stoi.
Specyficzny władca rządy na nim sprawował: ani zły, ani dobry, ot, taki sobie. Tylko z wiarą, nie wiadomo czemu, od zawsze był na bakier. Uroczystości
kościelnych nie obchodził, figury święte dalekim łukiem omijał, ale gościnności nikt mu nie odmówił. Razu pewnego, gdy z proboszczem sobie gawędzili,
duchowny zapytał go wprost:
– A powiedzże mi, w Boga ty wierzysz li czy nie? Trapi mnie to od dawna. Nie
jest zły z ciebie człek, ale w świątyni jak żyję tom cię nie widział.
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– Ha ha! dobre sobie – roześmiał się dziedzic. – Chcesz wiedzieć w co wierzę?
Wierzę, że przede mną był las i po mnie las zostanie. Wierzę, że w lesie sarny,
wilki i lisy. Wierzę, że na sto kroków trafię ze swojej flinty każdego zwierzaka.
Ale z Panem Bogiem tom się jeszcze nie spotkał.
Ech, taki to był jucha, że poza lasem świata dla niego nie było. A łowy lubił, oj
lubił bardziej niż wszystko inne na świecie! Świątek, piątek czy niedziela – on
zawsze na polowanie ruszał. I łasy był na zwierzynę jak mało kto.
A w tych zamiłowaniach towarzysza miał wiernego. We wsi nieopodal, co ją
Góra zwą, mieszkał jego dobry druh. Ci dwaj przyjaciele i myśliwi zazwyczaj
razem zwierza gonili.
Na rozstaju, tam, gdzie rozchodzą się drogi do Borku i Góry codziennie spotkać można było dziedzica.
Kupcy, z towarami do Jarocina jadący, witali się z nim zawsze:
– Dzień dobry! A pan na polowanie znowu?
– A dzień dobry, dzień dobry – odpowiadał. – O tak! Czekam na mojego przyjaciela, który z Góry zaraz przybędzie.
Wszystkim znane było bowiem ich miejsce umówione. Dziedzic z Jarocina,
gdy przybył, grał donośnie na rogu myśliwskim, a dziedzic z Góry też na rogu
mu odpowiadał. Tak się zmawiali na łowy. Dzień w dzień.
Aż nadeszła zima. Zbliżało się już Boże Narodzenie. Siarczysty mróz ściął
okolicę, a śnieg przykrył wszystko białą skorupą. Zwierzyna głodna po lesie się
snuła, próbując wygrzebać spod śniegu resztki runa. Zimą wiecie, o pożywienie
w lesie trudno. A to nie wróży nic dobrego.
– Panie – przyszedł pewnego dnia gajowy do dziedzica. – W lesie wilki widziałem. I to nie raz, a codziennie je widzę. Watach sześć sztuk, ale harde i waleczne! Wszystkie młode sarny zagryzają!
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– Zwierz widać głodny – kiwał głowa dziedzic. – Aż patrzeć kiedy pod domy
podchodzić będzie. Dobrze, że mówisz. I ja przyjrzeć się sprawie muszę.
Nie minęło czasu wiele jak we wsiach znikać zaczęły kury, a nawet świnie
i cielęta. Lud skarżyć się zaczął:
– W biały dzień, wprost z podwórka mi gęsi wyniósł! Sam widziałem, dziedzicu!
Wraz z mrozami nadeszła Wigilia. Dziedzic Jarociński – stary kawaler zazwyczaj wyjeżdżał na ten czas do swoich, ale tego roku było inaczej.
– Nie zaprosili mnie? Mnie? – oburzał się na głos, ale zbyt hardy był, aby dowiedzieć się dlaczego. – Zapomnieli? Czy może w złym zdrowiu są?
Nie dociekał. Machnął w końcu ręką:
– E tam, sam spędzę te Święta i ich strata, bo bawić się zamierzam przednio
– w głowie zaświtał mu szatański pomysł. – Wiem! Na wilki zapolować pójdę!
Jak postanowił, tak zrobił: wsiadł na koń, flintę przewiesił przez ramię, wziął
ze sobą dwa ogary i pokłusował w stronę lasu.
Towarzyszyła mu cisza, charakterystyczna dla tych podniosłych dni świątecznych, gdy wszyscy ludzie gromadzą się razem w domach. Świadkami jego
wyprawy były tylko gwiazdy, błyszczące jak szklane paciorki na sznurze. W tej
dostojnej atmosferze minął ostatnie chaty.
Nagle rozwarły się zarośla i huknął głośny śpiew: – Bóg się rodzi, moc truchleje… – to gromada parobczaków w kożuchach, z gwiazdorem na czele skończyła
zapewne swój wieczorny obchód.
Rumak zarżał i skoczył. – Prrrryyy! – próbował uspokoić go dziedzic, aby podobnie jak jego ogary nie puścił się za kolędnikami. Odwrócił się. Widzi jasne
światło, bijące z oddali. Kościół jarociński gorzał jasnością wszystkich swoich
okien. Rozbrzmiewała donośna muzyka organów. Dzwony wzywały lud, który
przez śnieżne zaspy spieszył ku świątyni ze wszystkich stron.
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– A, to pewnie Pasterka! – pomyślał dziedzic. W sercu
go przez chwilę ścisnęło. Zatrzymał się. Przez moment
chciał konia zawrócić i do świątyni się udać. Wahał się.
– E tam, wygłupiam się sam przed sobą – machną
pogardliwie ręką. – Pasterka jest dobra dla gminu...
– i pogalopował na przełaj ku ciemniejącemu lasowi.
Chwilę potem stał już na skraju boru, na rozstaju dróg
znajomym. – „Zawołam przyjaciela swego w Górze. On
nigdy mnie nie opuścił" – pomyślał.
Już dzierżył w dłoniach róg myśliwski, gdy nagle
dwa zielonkawożółte ślepia wyłaniają się z gęstwiny. –
Aaaaaa! – wyrwało mu się z piersi. Szybko opanował się
jednak.
W mgnieniu oka wypadł na niego wilk ogromny. Białe, połyskujące w paszczy kły zacisnęły się mocno. Koń
dziedzica zaczął chrapać bojaźliwie i przysiadł na zadzie. Ogary zjeżyły sierść na karkach i skomląc przytuliły się do strzemion swego pana.
Chwycił strzelbę. – A masz, dostaniesz za swoje! –
krzyknął. Wycelował prosto w ślepia gorzejące zielonkawożółtym blaskiem. Strzelił z obu luf.
Ale co to? Zwierzę nie padło. Wilcze ślepia nadal
uparcie wpatrywały się w niego, a z paszczy słyszeć dał
się ludzki głos: – A nie wiesz to, panie, że w noc wigilijną
nie wolno zabijać żadnego bożego stworzenia?
– Wigilia? Dzień jak co dzień! – odburknął myśliwy.
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– Serca nie masz! – usłyszał od wilka. – Za karę zostaniesz tu po wieczne czasy jako przestroga dla ludzi takich jak ty.
Wilk zniknął. Ciemność stała się jeszcze gęstsza. Dziedzic natomiast poczuł
ogarniający go chłód. Ręce zaczęły drętwieć, fuzję upuścił na ziemię. – Wiśta
wio! – chciał pognać konia, ale ten stał jak wryty. Trafnie powiedziane – wryty.
Słudzy pobudzili się rankiem.
– Widziałeś pana naszego? – pytał jeden drugiego.
– Ja nie! Ani ja! – kręcili przecząco głowami. Na zamku ni widu go, ni słychu.
– Chodźmy do lasu – zaproponował klucznik. – Chodzą słuchy, że widziano
go tam wieczorem. Odnaleźć dziedzica trzeba.
Wyruszyli w stronę lasu. Gdy tylko dotarli na skraj, zobaczyli strzelbę myśliwską na drodze. – Patrzcie, to jego!
– A ten głaz? Zobaczcie jaki dziwny! – spoglądali zdumieni. Kształtem przypomina człowieka na koniu. Dwa psy widać. Jak nasz dziedzic zupełnie!
- A jużci, to pan nasz być musi!
Co tu się minionej nocy wydarzyło, tajemnicą okryte pozostanie. Kogo spotkał dziedzic i w jaki sposób zamienił się w kamień – wiedzą tylko najstarsze
w lesie drzewa. Faktem jest, że głaz pod Jarocinem po dziś dzień stoi, a okoliczni mieszkańcy zgodnie twierdzą, że dawnego dziedzica im przypomina.
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3

PLESZEW

O ZŁOTYM
MIECZU

D

ziało się to dawno, dawno temu. Dwóch kupców jechało z Poznania
do Kalisza. Zmęczeni drogą, szukać zaczęli miejsca dogodnego na odpoczynek.
– Patrz! Tam w oddali coś widzę – wskazał młodszy na karczmę. Stała wprost
przy głównym trakcie.
Starszy wzrok wytężył.
– To przecie karczma w Pleszewie! To miejsce jest przeklęte. Tam się nie zatrzymamy – rzekł stanowczo.
– A czemu to? Karczma jak karczma, czy nie? – dopytywał młodszy.
– Nic bardziej mylnego. Młody jesteś, nie wiesz jeszcze wszystkiego – prawił
starszy. – Był czas, gdy w tych stronach czarownica grasowała. Karczmarza starego nie lubiła. Zdarła z wisielca rąbek koszuli i zrobiła z niej węzełek. Włożyła
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do niego zasuszoną wesz, zasuszonego nietoperza i siedem zdechłych myszy. To
niecodzienne zawiniątko, na które urok rzuciła, zakopała właśnie pod karczmą.
Od tej pory źle się tam dzieje!
– Przez jeden głupi gałganek? He, he, dobre sobie – żartował młodszy kupiec.
– Ty się naigrywasz, a ja prawdę mówię – przywoływał kolegę do porządku
starszy kupiec. – Właściciel karczmy, dobry to był człek. Ale od czasu sporu w czarownicą dziwne rzeczy dziać tam się zaczęły. Każdego, kto karczmę
opuszczał, jeszcze tego samego dnia nieszczęście spotykało. Był Marych, który złamał nogę zaraz za progiem, Józefowi ze wsi obok koń po drodze zdechł,
Bogdana zbójcy napadli, a Wiesław tak się rozchorował, że przez miesiąc z łoża
wstać nie mógł. Moja noga tam nie stanie! – zaparł się.
– Ej, szkoda bom trochę zmęczony, ale niech ci będzie. Nie znam się, młody
jestem. Nie chce nogi z powodu uroku stracić. Jedźmy dalej – pognał konie
młodszy kupiec.
Podobnie jak tych dwóch, większość podróżnych karczmę omijało. Mimo,
że miejsce było naprawdę urocze. Stare dęby oplatały budynek swymi konarami, a w powietrzu unosił się zapach boru, który praktycznie wdzierał się
do wnętrza.
Kupców widziała z okna Krystyna, piękna córka karczmarza. O jej urodzie
wiedziano w całej okolicy, ale ze względu na zły urok, każdy zbliżyć się do niej
obawiał.
– Tatku, widziałam wóz na drodze – zagadnęła smutnie do ojca.
– I co? Znów nas ominął?
– Mhm… – mruknęła. – Ojcze, czy zawsze już tak będzie? Czy wszyscy będą
nas jak ognia unikać!? – rozpłakało się dziewczę.
Nie mogąc patrzeć na jej strapienie, ojciec chwycił za szpadel.
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– Nie trać wiary córko. Pójdę jeszcze raz tego przeklętego zawiniątka poszukać.
Jak rzekł tak wyszedł z karczmy. Chyba setny raz już to robił. Obkopał całą
karczmę, zajrzał w każdą dziurę, szczelinę, pod każdy krzaczek i kamień. Znużony wrócił do chaty. Na jego zrezygnowanej twarzy, jak na mapie rysowały się
wielokrotne niepowodzenia.
– I znowu nic? – zapytała Krysia.
– Nic – pokręcił głową i padł zmęczony na ławę.
Wtem słychać skrzypienie otwierających się drzwi karczmy.
– Czy znajdzie się tu dla zmęczonego wędrowca jakie miejsce i odrobina napitku? – odezwał się głos.
– O, to ty, wejdź – zaprosiła Krystyna znajomego wędrowca.
Druciarz, który drutem spajał stłuczone garnki, należał do tych nielicznych, którzy nie zważali na ludzką gadaninę i karczmę w Pleszewie odwiedzali. Opowieści ze świata przynosił przeróżne. W jego towarzystwie szybko im
czas mijał.
– A wiesz Krysiu – mówił popijając piwo. – Teraz na świecie są księgi drukowane. A w nich mądrości wszelakie znajdziesz. Jeśli tylko czytać umiesz.
– Tak? A jakie na przykład? – dopytywała karczmarzówna.
– O krajach dalekich, o dziejach swojego kraju, o gwiazdach. Nawet o tym, jak
bogactwa i miłość zdobyć.
– Oooo, to mi się podoba! – rozweseliła się Krystyna. – Może znajdę tam informację o jakimś skarbie, który mógłby nasz los odmienić.
I od tej pory piękna Krysia u dworskiego skryby zaczęła uczyć się czytania.
Zdobyła tę umiejętność i zaczęła czytać wszystkie dostępne w Pleszewie księgi. Posiadła wiedzę o górach, morzach i ludziach. Nigdzie jednak nie natrafiła
na informację o tym, jak zdobyć skarb. A to było największym jej marzeniem.
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Lato było już późne. Krystyna, wzorem innych pleszewianek, wybrała się
do lasu na jagody. A iść daleko nie musiała, bo las podchodził pod samą karczmę. Nie uszła pół godziny, gdy usłyszała szelest łamanych gałązek.
Przestraszona zakrzyknęła najostrzej, jak umiała:
– Ktoś ty? Swój czy wróg?
– Można powiedzieć, że swój – odrzekła tajemnicza postać.
Był to mężczyzna ubrany tak, jak bohaterowie ksiąg, które czytała. Nadto
mówił do niej językiem wytwornym, który do tej pory tylko w tych księgach
spotkała.
– Odważna z ciebie kobieta – zauważył.
– Odważna, nieodważna. Skoro swój, mów czego tu szukasz? – odrzekła hardo.
– Oddaliłem się od swoich towarzyszy. Jestem głodny i spragniony, a tak się
składa, że grosza przy duszy nie mam.
– Zatem chodź ze mną, dawno w karczmie nie mieliśmy gości – zaprosiła
nieznajomego.
„Może wędrowiec przyniesie nam szczęście” – pomyślała piękna Krystyna
prowadząc go do ojcowskiej karczmy. Karczmarz podjął gościa, czym tylko
mógł. Zmęczony wędrowiec zasnął na ławie.
– Tętent koni słyszę od strony Poznania – powiedział ojciec, wychodząc
przed dom.
Na gościniec przed karczmę zajechał hufiec zbrojnych.
– W czym mogę panom pomóc? – zapytał podróżnych.
– Od dwóch dni młodego króla szukamy. Zagubił się w lesie podczas polowania. Zmęczeni jesteśmy. Chcielibyśmy u was przenocować i nazajutrz w dalszą
drogę ruszyć.
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– Zapraszam – uśmiechnął się karczmarz, wprowadzając ich do izby. – Gość
w dom, Bóg w dom. Cóż za dzień! Ten przybysz chyba nam szczęście przyniósł.
Naszykuj pokoje – poprosił córkę.
– A któż to u was za ławą śpi? – dopytują, dziwnie spoglądając na przybysza.
Jeden z nich zbliżył się do śpiącego.
– Miłościwy panie, to ty? – obudził delikatnie śpiącą postać.
– Aaaaa … – ziewnął przebudzony. – O, moje straże! Jak dobrze, że jesteście!
Ogromne było zdumienie przybyszy, kiedy okazało się, że na ławie pod skórami spał… sam król, którego od dwóch dni szukali.
– Jakie to szczęście, że jesteś zdrów i cały! – zawołał dowódca. – Wyprawmy ucztę na cześć odnalezionego króla! – zaproponował, zwracając się do gospodarzy.
Ucztowano cała noc. Zjedzono nie tylko wszystkie zapasy z komory karczmarza, ale też jelenia ubitego w trakcie polowania. Z piwnicy wytoczono beczkę
najstarszego wina. Była radość, muzyka i tańce. Takiej wesołości to miejsce
dawno nie zaznało.
Młody sokolnik, co na lutni przygrywał, raz po raz spoglądał z ukontentowaniem wielkim na Krystynę. A to oczko puścił, a to słówko pochlebne rzucił.
Dziewczę rumieniło się jak jabłuszko, oczka wstydliwie spuszczało, jednak miłe
jej były te zaloty.
Władca zauważył, że Krystyna nie tylko na sokolnika spogląda, ale również
z podziwem zerka na miecz złoty, który król miał u boku.
– Podejdź tu Krysiu – zawołał ją. – Miecz jest tylko pozłacany. Zabierz go i powieś w izbie na pamiątkę, że tu byłem. Niech będzie wyrazem mej wdzięczności
za gościnę. Przyniesie wam więcej dobra niż sam jest wart.
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I tak się stało. Miecz, który nazwano złotym, przyniósł szczęście. Odtąd izba w karczmie wciąż była
pełna gości, a karczmarz odnalazł wreszcie węzełek
czarownicy. Pokropił go wodą święconą i spalił w ognisku. Odtąd szczęście zagościło pod jego dachem.
Po kilku dniach do karczmy zapukał królewski sokolnik z wielkim naręczem kwiatów.
– Szanowny ojcze, o rękę twej pięknej córki pragnę
prosić! – rzekł od wejścia, padając na kolana przed
Kryśką i karczmarzem.
– Tak – usłyszał dwa razy.
Młodzi padli sobie w ramiona, szczęśliwi z miłości,
która się im przytrafiła.
– Wiesz – wyznał potem narzeczonej sokolnik. –
Ja, podobnie jak ty, w księgach szukałem recepty
na szczęście. A znalazłem je w lasach pod Pleszewem,
zdobywając uczucie pięknej i dobrej karczmarzówny.
Król wyposażył hojnie swojego sokolnika. Wystarczyło na huczne wesele i na rozbudowę karczmy
w zajazd wspaniały. Na wjeździe do niego umieszczono
tablicę z napisem ,,Pod złotym mieczem”.
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4

PUSZCZ YKOWO

O RUSAŁCE, CO POLOWAŁA
NA CHŁO PCÓW

Z

nacie Puszczykowo? To małe, malownicze miasteczko wypoczynkowe,
oaza spokoju zaledwie kilka kilometrów od gwarnego Poznania. Swój
urok zawdzięcza wyjątkowemu położeniu w dolinie Warty. Jeziora, rzeki, lasy,
a do tego czyste i zdrowe powietrze. Już dawno temu ludzie zorientowali się,
że są to warunki sprzyjające rozwojowi turystyki.
Aż do Poznania docierały słuchy o pięknej okolicy oraz pełnych wdzięku
dziewczętach, a zwłaszcza o jednej… o tajemniczej Rusałce:
– Skórę ma jak jedwab! A włosy jak złote łany zbóż powiewające na wietrze –
mówiono. – A jaki głos, jaka gracja!
W całym Poznaniu huczało od opowieści o tajemniczej nimfie z Puszczykowa. Nic zatem dziwnego, że pociągami i parostatkiem, który Wartą z Poznania
przypływał, do mieściny przybywali zachęceni tymi opowieściami młodzieńcy,
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którzy za wszelką cenę chcieli odnaleźć spełnienie swoich marzeń o idealnej
piękności. Zaliczał się do nich również Grześ, podróżujący z kolegą ze szkolnej
ławy – Antkiem.
Grześ miał w Puszczykowie ciotkę, u której zamierzali się zatrzymać i spędzić kilka najbliższych dni. Przy okazji chcieli na własne oczy przekonać się
o urokach niezwykłej panny. Gdy wsiadali do pociągu, na poznańskim dworcu
był już spory tłum. Na początku ubiegłego wieku, ruch wycieczkowy do Puszczykowa był tak duży, że pociągi z poznańskiego dworca kursowały w tamtym
kierunku co 10 minut! Musiano nawet dobudować dodatkowy tor. Nasi bohaterowie podróżowali w niezłym ścisku.
– Uważajcie chłopcy – ostrzegli ich inni podróżni. – Uroda rusałki zdradliwa.
Niejeden już chciał jej mężem zostać. Każdy, który się do niej zbliżył, przepadł
jak kamień w wodę.
Małomówny Antek zamyślił się na te słowa.
– Hmm, a może trzeba zasłonić oczy? – mruczał pod nosem.
Zdawał się obmyślać jakiś plan. On zawsze zanim coś zrobił, zastanawiał się
trzy razy.
– Antek, co ty się martwisz! Razem zawsze dawaliśmy radę! Damy i teraz! –
dodawał mu odwagi Grzesiu. Atletyczny i hałaśliwy kompan wydawał się niczego nie bać.
- O, wysiadamy! – krzyknął Grześ, dostrzegając znajome zabudowania
za oknami.
- Cześć ciociu! – rzucili w progu chłopcy, wchodząc do jej chaty.
Grzegorz był tak niecierpliwy i przejęty, że dobrze do domu wejść nie zdążył,
a już gdzieś zniknął.
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– Palto rzucił, butów nie ma. Oj, ten raptus! Nawet herbatki nie wypił – skarżyła się ciocia.
Chłopak tymczasem do lasu na poszukiwania rusałki wybiegł. Nad rzeką,
niemal w samym środku Wielkopolskiego Parku Narodowego, Grześ ujrzał tę,
której szukał. Obserwował ją wpierw z ukrycia. Zdawała się jaśnieć na tle wody
i drzew. Skórę miała faktycznie bardzo jasną, delikatną. Głowę zdobił przepiękny wieniec z kwiatów. Tańczyła.
– Jak tak urocza nimfa może być groźna? – wyszeptał sam do siebie.
Zauważyła go w końcu.
„
– Podejdź no bliżej młodzieńcze. Boisz się mnie? – rzekła.
– Ja? Ależ skąd! Właśnie przyszedłem – odrzekł hardo pewny siebie kawaler.
Poprawił koszulę, wyskoczył czym prędzej i chwycił rusałkę za rękę.
– Zatańczysz ze mną piękna pani?
– Oczywiście – uśmiechnęła się anielsko.
Zapatrzony w rusałkę Grzesiu nie zauważył, jak godziny mijały i nastał mrok.
Tańczyli bez wytchnienia jak zaczarowani. W końcu tańczącą parę odnalazł
szukający Grzesia od kilku ładnych godzin Antek.
– Grzesiu, Grzesiu! – wołał po lesie. – Ciotka twoja martwi się. Chodź już
do domu. Wrócimy jutro.
Ale tamten nie reagował. Jakby nie słyszał.
– „Coś jest z Grzechem nie tak” – zmartwił się Antek. – „Chce tego czy nie,
spróbuję go wyrwać z sideł tej podejrzanej piękności”.
Nałamał gałęzi i rzucać nimi zaczął. Hałasu narobił takiego, że rusałka przestraszona na moment odskoczyła od Grzesia.
Antek szarpnął kolegę za rękę i odciągnął do pobliskich zarośli.
– Idziemy! Szybko! – poganiał go.
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Spojrzał jednak na stopy dziwnie zamroczonego kolegi i pokręcił głową
z niedowierzaniem. Faktycznie, szybko to chyba z takimi kulasami nie da
rady.
Świtało już, gdy doszli do domu ciotki. Grześ bowiem stopy od tańczenia miał
tak zbolałe i posiniaczone, że Antek całą drogę musiał go ciągnąć za sobą. Biedak będzie przez tydzień jeszcze ledwo powłóczył nogami. Antek padł na jedno
z krzeseł, które ciotka podsunęła strudzonym poszukiwaczom romantycznych
przygód.
– Ja po prostu nie mogłem przestać tańczyć! – tłumaczył się Grześ. – Chciałem jeszcze i jeszcze! To było jak urok jakiś!
– Oj, ta twoja raptowność kiedyś cię zgubi, zobaczysz! – narzekała ciotka.
–Nie słyszałeś, że ledwie kilka dni temu takiego jak ty zbałamuciła. Tańczył
aż zmarł z wyczerpania. Znaleziono go potem w lesie. A nogi miał takie jak ty,
całe posiniaczone. Innego w ostatniej chwili uratowano – ciągnęła dalej. – Ta
nimfa, ta rusałka tak go zabawiała, że przez dwa dni śmiał się do rozpuku.
Podobnie jak ciebie omamiła go swoimi mocami. Uratowano go cudem. Tak go
twarz i brzuch bolał, że do dziś na żarty ochoty już nie ma.
– Z rusałką nie ma żartów! – stwierdził Antek. – Innym sposobem trzeba ją
pokonać. Nijak jej zwyczajów nie zmienimy. Obłaskawić ją trzeba.
– Zorganizujcie Wianki na Warcie w Noc Kupały – doradziła im ciotka. – Kiedyś odprawiano Wianki co roku i spokój był z rusałką. Nikomu krzywdy nie
wyrządzała. A teraz do dobrobytu ludzie tak się przyzwyczaili, obyczaju zaniechali i patrz co masz! Grasuje znów, dlatego dobrą radę wam daję. Róbcie wianki – spojrzała im wymownie w oczy i odeszła do swojej roboty.
– No to co? – Grzesiu z Antkiem spojrzeli po sobie. – To do dzieła!
– Ludzie! Wszyscy do pomocy! Wianki plećcie z nami! – wołali po wsi całej.
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Narobili wianków całe kosze. Duże, małe, z pachnących ziół i kwiecia wszelakiego. Robili je przyjezdni
turyści, robili młodzieńcy, robiły panny, matki z dziećmi, parobkowie i zamożni. Wszyscy społem we wspólnej sprawie pracowali.
Święto odbyło się huczne. Wianki rzucano, grano,
tańczono, weselono się całą noc. I wydaje się, że…
w końcu się udało! To okiełznanie było na tyle skuteczne, że dzisiaj o nimfie i jej wyczynach nikt nie słyszał.
A może byłoby warto, aby taka rusałka od czasu
do czasu się ukazała i trochę postraszyła? Zwłaszcza
tych, którzy śmiecą w Wielkopolskim Parku Narodowym i którzy swoim bezmyślnym zachowaniem niszczą to piękne i unikalne miejsce.
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5

R AWICZ

O HERBIE
RAWICZA

W

yryte na herbach chwalebne dzieje od zawsze były powodem do dumy
dla ich właścicieli. Własny herb posiadał każdy rycerz i szlachcic. Jednym z najstarszych w Polsce jest herb Rawicz. Rody z ziemi rawskiej nosiły go
już w XIV wieku, ale jego dzieje – jak się zapewne domyślacie – są o wiele starsze. Zaczynają się w Anglii.
Byli sobie raz brat i siostra. Mieli na imię Swenon i Klotylda. Nie było to jednak takie zwykłe rodzeństwo. To były dzieci angielskiego króla Kanuta Wielkiego.
– Synu – wyrzekł Kanut na łożu śmierci. – Tobie zostawiam władzę w całym
królestwie. Jedno mi tylko przyobiecaj!
– Co zechcesz tatku – jednym tchem zapewniał Swenon.
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– Pamiętaj zawsze o twojej siostrze. Młoda ona i piękna, pretendentów do jej
ręki będzie zapewne wielu. Gdy mnie zabraknie, do ciebie będzie należało, aby
posag jej dać odpowiedni. Kiedy za mąż pójdzie, wyposaż ją w ziemię i wszystko, co jej potrzebne, aby godnie żyć mogła.
Z twarzy Swenona zniknął wszelki wyraz. Myślami już planował podboje
i liczył złote monety. Nie w smak mu było dzielić się majątkiem z siostrą.
– Sweooon, ooobiecaj mi – ostatnimi siłami oczekiwał odpowiedzi
władca.
Jego oczy były już zamknięte, gdy po dłuższej chwili syn potwierdził:
– No dobrze…
Miesiąc nie minął, a do zamkowych wrót swaty pukać zaczęły. O, nie było to
na rękę Swenowi.
– Królu mądry, zrobisz co uważasz, ale pomyśl – marszczyli brwi doradcy. –
Dopiero co majątek ojcowski pomnażać zacząłeś. Chcesz to zaprzepaścić?
– Cóż mam począć? Ojcu na łożu śmierci obiecałem… – rozmawiał ze swoimi
myślami Swenon.
Przekonywać go poczęli:
– Ty o nic się nie martw. My wszystkim się zajmiemy. Twa siostra zniknie. Co ty na to? Ogłosisz tylko, że zaginęła. A gdzie i jak? No nie wiadomo
przecież. Krwią niewinną ty się nie splamisz, a i my własnymi rękami jej nie
uśmiercimy. Wierząca z niej osoba. Jak Bóg miłościwy będzie chciał, zachowa
ją na pewno.
Chwilę się jeszcze wahał Swenon, ale w oczach już mu monety złote błyszczały. Miłość braterską i rozum całkiem przysłoniły.
– No dobrze… – wycedził powoli. – To umawiamy się, że ja o niczym nie
wiem. A wy gęby mi na kłódkę trzymać!
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Przez chwilę młody król poczuł smutek, że siostry swej już nigdy nie zobaczy,
ale co postanowione, to postanowione. Władca musi rządzić twardą ręką –
usprawiedliwił sam siebie. Inaczej majątek i ziemię potracę. A do tego dopuścić
nie mogę!
Podli doradcy zabrali Bogu ducha winną Klotyldę i wrzucili do klauzy w fosie,
gdzie trzymali głodzonego niedźwiedzia. Nie raz on już zastępował niegodziwcom kata w królestwie. Londyn obiegła wieść, że piękna Klotylda, zabrawszy
klejnoty, opuściła Anglię.
Lud oburzony począł myśleć i mówić o niej niepochlebnie:
– Patrzcie, jaka światowa! Na ojcowiźnie siedzieć się nie chciało?! Dalekie
kraje jej się zamarzyły!
Nikt nawet się podejrzewał, jak okrutny los spotkał księżniczkę. Minęło sześć
dni. Zawołał król jednego ze swoich sług i nakazał mu:
– Idź no do jamy niedźwiedziej, przynieś mi pukiel włosów mej siostry. Przez
wzgląd na łączące mnie z nią więzy krwi, chcę mieć po niej pamiątkę.
Poszedł biedaczyna cały trzęsąc się ze strachu. Zanim doszedł do jamy przeżegnał się kilka razy. Najstraszniejsze rzeczy spodziewał się zobaczyć.
– Biedna panienka, cóż ona komu uczyniła? – żałował jej w myślach. – Zapewne wiele z niej już nie zostało.
Zebrał się wreszcie na odwagę. Począł odsuwać ciężkie wrota, gdy nagle zdało
mu się, że słyszy cichutki, dziewczęcy śpiew. Co to? Czy ja głos kobiecy słyszę?
– Hop, hop! Jest tam kto? – zawołał.
Wszedł i… stanął jak wryty. A zaraz potem padł na kolana.
– Cud, cud! – zaczął wykrzykiwać.
Przed nim stała Klotylda, cała i zdrowa. Śpiewała jedną ze swych ulubionych
piosenek. Olbrzymi niedźwiedź leżał u jej stóp pokorny jak piesek.
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– To ja. Nie bój się – rzekła niewiasta. – Wepchnięta do jamy padłam bezwładnie na kolana i w strachu śmiertelnym żarliwie błagałam Stwórcę wszechmocnego o łaskę, o litość. Bóg mnie wysłuchał. Życie me ocalił.
Nie wiedząc czy człowieka, czy zjawę widzi, sługa upuścił klucze i w te pędy
rzucił się do ucieczki. Jak wicher wpadł do sali tronowej.
– Królu, królu! – wołał zadyszany. – Wybacz, że ci przerywam. Siostra twa!
Ona, ona, ona żyje!
Król nie mniej od swego sługi zszokowany, zerwał się na równe nogi. Ruszył
do wyjścia. Ledwie co do fosy doszedł, jego oczom ukazał się widok niecodzienny.
Do zamku zbliżał się niedźwiedź, a na jego grzbiecie siedziała ona – Klotylda
– piękna jak zawsze. Promieniała. Nie miała śladów ran, skaleczeń ani nawet
zadrapania!
Swenon, widząc doprawdy cud, padł przed siostrą na kolana:
– Siostro najdroższa! Mimo, że królem jestem, nie godnym z tobą rozmawiać!
Niebiosa same cię uratowały. A ja? Ja tylko na siebie patrzyłem, tylko na swój
zysk. Jak mogłem być tak okrutny i chciwy?! Oddam ci wszystko, całe królestwo, koronę! Tylko wybacz mi, wybacz! – żebrał o przebaczenie.
– Nie chcę korony, bracie. Daj mi tylko to, co po ojcu mi się należy. – odpowiedziała spokojnie dziewczyna. – Chcę poślubić księcia lotaryńskiego. Moje
serce od dawna kocha go z wzajemnością. Ty zdawałeś się nie widzieć tego
i za wszelką cenę do małżeństwa nie dopuszczałeś. Choć krzywdę ogromną mi
uczyniłeś, wybaczam ci, bo tak mi moja wiara karze. Uznałeś swój błąd. Od tej
pory nie bądź już okrutny. Rządź królestwem jak nasz ojciec, rozważnie i z dobrocią.
– Niech stanie się, jak w swej świętej skromności pragniesz, siostro moja –
odarł skruszony Swenon.
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Cały kraj się weselił, gdy dobre wieści się rozeszły.
Niebawem wesele i ucztę wyprawiono. Szczęśliwe małżeństwo Klotyldy Bóg obdarzył siedmioma synami,
z których kilku poszukało sobie żon i miejsca zamieszkania w krajach oddalonych od ziemi swych rodziców.
Wyobraźcie sobie, że dwóch synów Klotyldy przybyło
do Polski. Osiedlili się nad Rawą. Z nich pochodzi ród
Przyjemskich, którzy ze względu na pobliską rzekę,
swą osadę nazwali Rawiczem. Na wieczną zaś pamiątkę cudownego ocalenia matki swych ojców, umieścili
w herbie szlacheckim dziewicę z koroną na głowie, siedzącą na czarnym niedźwiedziu. W dzisiejszym herbie
Rawicza pozostał wizerunek niedźwiedzia, jako nawiązanie do herbu rodowego założyciela miasta.
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6

SWAR ZĘDZ

O DREWNIANYM
NIEDŹWIEDZIU

N

a terenach, które dziś Swarzędz zajmuje, niegdyś rozciągało się królestwo. Pytacie: kiedy to było? Oj, tak dawno, że w żadnej księdze tego jeszcze nie spisano. Ktokolwiek zawitał w te strony, widział wpierw zamek, bo ten
górował nad okolicą. Wokół rozpościerały się: lasy bogate w zwierza, jezioro
czyste jak lustro, pola usiane trawą i kwiatami, rzeka pełna ryb. Zmęczeni trudami podróży wędrowcy u miejscowych dobre słowo i odpoczynek znajdowali.
Oczy przecierając z niedowierzaniem pytali:
– Pani miła, czyżem do raju trafił? Ludzie dobrzy, okolica, piękna, spokojna,
bogata.
– Tu tak już jest – odpowiadano z dumą i uśmiechem.
I byłoby życie w tym ziemskim raju niczym nie zmącone, gdyby nie pewne
wydarzenia…
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Bożena w obejściu się krzątała. Patrzy: chłop jej biegnie z pola. Rękoma wymachuje, krzyczy w niebogłosy:
– Owieczki moje, owieczki moje kochane, wszystkie przepadły!
Dobiegł na ławkę. Dyszy jak lokomotywa:
– Owce! Zniknęły! Nie ma ni jednej! Dasz wiarę? – wyrzucił z siebie.
Kobiecina opadła na ławkę. Oboje rzewnie zapłakali. Owce były bowiem
jedynym ich źródłem utrzymania. Szybko wyjaśniło się kto stracie tej jest
winien.
Mieli oni sąsiadów, a sąsiedzi córkę – Hanię. Wiosen liczyła już kilkanaście.
– Uważaj na siebie kochanie – rzekła tamtego dnia matka do Hanki, posyłając ją do lasu po grzyby.
– Oj mamo! Przecież nie napadnie mnie gigantyczny grzyb z zębami wilka
i dziesięcioma łapami, hi hi hi – podśmiewywała się Hania. O! Wyobraźnię to
ona miała bujną.
– Nie minęła godzina, dziewczę biegnie z lasu takim pędem, że o własne nogi
o mało się nie potyka.
– Matko, matulu! Potwór, potwór! Okna i drzwi zamykaj! Prędko! – jednym
tchem wyrzuciła.
Matka uniosła brwi i pyta z niedowierzaniem:
– Córuś, a ty śniadanie dziś jadłaś? Może z głodu ci takie bajania do głowy
przychodzą?
– Ale to nie bajki! Matko patrz! – ciągnie ją do okna.
– Uuuuuaaaa! – słychać ryk.
Toczy się z lasu na wielkich nogach niedźwiedź. Nie taki, jakiego spotykacie
w polskich górach. Ogromny, z dwiema głowami i pazurami jak grabie. Capnął
łapą, a drzewa jak zapałki na ziemie spadły.

37

– Ludzie! Zamykajcie okna! Ryglujcie drzwi! – rozlegało się po okolicy całej.
I siedzieli tak wszyscy w strachu tygodniami. A zwierz pustoszył okolicę. Zżarł
wszystkie owce i konie i coraz to nowych szukał przysmaków.
Wielu miejscowych zwierza ubić próbowało. Poginęli tylko. W końcu król
po całym królestwie i daleko poza jego granicami ogłosił: „Kto niedźwiedzia
pokona, temu oddam pół królestwa i rękę pięknej księżniczki, córki mojej”.
No i zaczęło się. Oj, ilu to się rycerzy nie przewinęło się przez pałac królewski! Co bardziej wysportowani próbowali zwierza zajść z drzew. Inni z maszynami oblężniczymi na niego ruszali. W zbrojach z mieczami i psami go
atakowano. Wielu swych sił próbowało. Ledwo z życiem uchodzili. Przybył
i Bartek ze Szczepankowa, rycerz nad rycerze!
– Ja zwierza podstępem ubiję – zaparł się. – Smoka pokonałem, co dla mnie
niedźwiedź bury! – zawołał, stając przed królem.
– Idź zatem, niech twoje strzały niezawodne pomogą Ci pozbyć się go raz
na zawsze – pobłogosławił go władca.
Pewny siebie Bartek, rozpoczął przygotowania do walki. Długo zbierał znane
tylko sobie zioła, potem miksturę tworzył.
– Składu tej trucizny tajemnej i niezawodnej nikomu nie zdradzę! Gotowi
żeście uprzedzić mnie w drodze po królestwo i księżniczkę. A pójdźże mi stąd!
– odganiał ciekawskich.
Tygodnia trzeciego skończył przygotowania i śpiewając pod nosem, jakby
na spotkanie z ukochaną się szykował, udał się do lasu. Podszedł do niedźwiedzia.
– O, śpisz draniu! Za chwilę zaśniesz snem wiecznym, niechże napnę łuk! –
zakrzyknął radośnie, pewny rychłego zwycięstwa.
Zajął bezpieczną pozycję. Wycelował w kudłatą bestię. Strzelił.
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– Uuuuaaa! – przeszywający ryk rozległ się nagle! Drzewa natrzęsły się
w swych posadach. Nie w serce, lecz w nogę zwierza trafił! Jak nie pacnął Bartka niedźwiedź! Jak nie runął na ziemię śmiałek. Ani obejrzał się nasz łucznik
hardy, już stał się drugim śniadaniem zwierza!
Zgubiła go pewność zbytnia. Za brak ostrożności najwyższą cenę zapłacił.
Szybko wieść o tym strasznym wydarzeniu się rozniosła.
– O la Boga! Straceni jesteśmy! – rozpaczano w chatach. – Zwinniejszego
rycerza od niego świat nie znał! Dzielny taki! Mężny za dziesięciu był! Szkoda
chłopaka, o szkoda wielka! A nas jeszcze bardziej! Kto da radę temu niedźwiedziowi? – pytano.
Król sam, choć młody, w rozpacz popadł. Posiwiał ze strapienia, jakby lat mu
przybyło za dwadzieścia. Ręce bezradny rozłożył i zapłakał po rycerzu:
– Bliski mego królestwa koniec! Oj, bliski!
Ale wiecie, jak to jest. Czasem, gdy wydaje się, że wszystko już stracone,
przez boczne drzwi wkrada się nadzieja. Cicha, skromna i nienarzucająca się,
zupełnie jak młody drwal, który właśnie przemierzał królewskie włości.
Dobry i prosty chłop z niego był. A przy tym wrażliwy. Nasłuchał się opowieści i o ciężkim losie tutejszych ludzi. Pożałował ich w sercu.
– To ja pójdę do króla – oznajmił. – Rycerzem może nie jestem, ale gadać ze
zwierzętami umiem. Niech i mi pozwoli spróbować.
– Jeszcze i ty chcesz się dać pożreć? Odpuść młodzieńcze – odburknął
władca.
– Rodziny nie mam. Nikt po mnie płakać nie będzie. Nikt nic nie straci, jeśli
mi się nie powiedzie. Już jako mały chłopiec rozmawiałem z ptaszkami, królikami i jeleniami. Może pomocna ta umiejętność się okaże – zaczął przekonywać króla młody drwal.
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– Niech cię więc Bóg strzeże – rzekł w końcu władca, kiwając głową na znak
zgody. – Ale samego cię nie puszczę! Kilkaset metrów za tobą, w zaroślach
niech moi wojowie czekają. Kto chętny z mieszczan, niech rusza z nami. Może
choć życie twe uda się nam ocalić.
O świcie długa kolumna ludu już przez las sunęła. Stanęli przed gawrą ogromną.
– Dalej sam pójdę – wstrzymał pozostałych chłopak i zaczął zbliżać się
do niedźwiedzia.
O, nie podobały się niedźwiedziowi te odwiedziny.
– Uuuuaaaa!!! – rozwarł paszę tak, że ci co bliżej stali, poupadali na ziemię.
– Wracaj chłopcze! Wracaj! – wołali.
Ale drwal nie zawrócił. Mówiąc coś w niezrozumiałym języku, powoli zbliżał
się do potwora. A bestia, zasłuchana w melodie jego słów, stała nieruchomo,
niczym zahipnotyzowana.
– Patrzcie ludzie, już jest przy nim! – krzyczano.
Wielu oczy dłońmi zakryło, by tej strasznej chwili nie widzieć. Kilku tylko
przez palce śledziło wydarzenia. Ale co to! Nic strasznego się nie wydarzyło!
Drwal dotknął niedźwiedzia, a ten… w ogromy drewniany posąg się zamienił!
Lud zamarł! Chwile potem wielkie „Hurrrraaa!” rozległo się po lesie!
– Niech żyje drwal! Niech żyje!
Z tej niezwykłej okazji, wielką ucztę wyprawiono. Cały lud świętował –
młodzi i starzy, biedni i bogaci – wszyscy razem weselili się jak nigdy przedtem
i być może nigdy potem. Królewnie w oko wpadł odważny i skromny drwal,
a ten, widząc jej przychylność, nie odmówił nagrody, bo sam od pierwszego
wejrzenia w królewskiej córze się zakochał.
– Tak szczęśliwy to jam jeszcze nigdy nie był! – zwierzył się król swoim dworzanom.
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Radość jego zdała się promieniować na całą krainę, która
znów stała się żyzna, piękna i spokojna. Wnet kolejną wielką
ucztę wyprawiano – weselną tym razem. Pod mądrymi rządami młodych, zniszczenia, które zasiał straszny zwierz, powoli
odbudowano.
A niedźwiedź? Zapytani o niego miejscowi, wskazują
na drewniany posąg. W lesie pozostał, gdzie jego miejsce.
Pszczelarz ul w nim urządził i tak pozostało po dziś dzień. A turyści, ciekawi tej niezwykłej atrakcji, coraz tłumniej zaczęli
przybywać Swarzędz odwiedzać.
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TR ZCIANK A

O TRZCIANECKIEJ
SARENCE

K

ojarzycie pomnik ślicznej sarenki w Trzciance? Nie wiecie pewnie jednak,
że wiąże się z nim pewna historia… o krawcu.
Działo się to prawie dwieście lat temu. Żył sobie pewien krawiec, Tomasz mu
było na imię. Dobry i poczciwy człowiek. W całej okolicy co ważniejsze roboty
jemu zlecano, bo jak co uszył to porządnie, długie lata wytrzymywało. Pannom
szył suknie na wielkie okazje, do dworskich salonów poduchy, do kościoła zdobne proporce.
Tamtego dnia siedział jak zwykle przy swojej robocie, gdy drzwi się otworzyły.
– A to ty, Marcysiu, wejdź, wejdź – zaprosił do wnętrza kowalową. – Co cię
do mnie sprowadza?
– Suknie będę potrzebowała dla córki. Za mąż wychodzi. A może przy okazji
i dla mnie coś byś uszył?
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– O, szczęście do waszego domu zawitało! – pogratulował krawiec. – Z pewnością dla obu pań coś odpowiedniego wymyślimy.
– A twojej żonie jak się wiedzie, powiedz no. Markotny jesteś taki – zauważyła
kowalowa.
– A widzisz no, cóż mam ci powiedzieć – ściszając głos, aby żona z drugiej
izby nie słyszała, dodał po cichu. – Jest coraz gorzej. Czas mija, a ona z każdym
dniem ginie w oczach. Sama widzisz, że po kuchni już się nie krząta jak dawniej. Leży cały czas. Z sił opadła zupełnie. Widzieć nikogo nie chce.
– A u lekarzy jakich byliście? No i coś przecież powiedzieli, prawda? – drążyła
kobieta.
– Wołaliśmy medyków i z gminy i z miasta, i nawet z daleka kilku przyjechało. Wszyscy tak samo odpowiadali: „Nie wiem na co choruje, nic niestety nie
mogę pomóc”.
– Eh, trudna sprawa – zamyśliła się Kowalowa. – Ale jakieś rozwiązanie przecie być musi. Już wiem! – podskoczyła w miejscu i podrapała się po głowie. –
Dlaczego ja wcześniej o tym nie pomyślałam, dlaczego?!
– Kowalowa, co ty wygadujesz? – zdziwił się Tomasz.
– A może i wygaduję, ale sam zobaczysz. Jest nadzieja dla twej żony. Ale zrób,
co ci powiem – rzekła doniośle. – Idź głęboko w las, na północ. W odległości
dnia drogi, niedaleko Niekurska znajdziesz jaskinię – tłumaczyła powoli. –
Mieszka w niej pustelnik. Idź o radę go pytaj. Słyszałam, że niejeden raz w tak
zwanym beznadziejnym przypadku ten człowiek miał jakąś cudowną radę.
– Obiecuję się nad tym zastanowić – usłyszała, gdy była już na progu.
„Dzień drogi w jedną stronę. Przecież łącznie dwa dni pracy bym stracił! Cenne dwa dni! W mojej sytuacji nie mogę sobie na to pozwolić” – rozważał w swej
głowie propozycję. I zabrał się krawiec za szycie.
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Nazajutrz wstał jak zawsze, teraz wcześniej niż kiedyś. Poza swoja pracą bowiem, również obowiązki domowe wykonać musiał.
– Małgosiu, Małgosiu! – woła do żony, chcąc ją uściskać na powitanie. Ta jednak lewie co oczy otwiera.
– Tomuś… Kochany mój… Dobrze, że jesteś – mówiła słabym głosem. – Dobrze… – i ze słabości w sen zapadła.
– O, nie! – zawołał strapiony. – Nie stracę cię! Za radą kowalowej pójdę do tego
pustelnika. Czekaj tu na mnie Małgosiu. Zobaczysz, wrócę i wszystko będzie lepiej!
Ucałował żonę na pożegnanie. Spakował nieduży węzełek, polecił sąsiadce,
aby jej doglądała i ruszył w drogę.
Krawiec nigdy nikomu nie wyjawił, co mu pustelnik polecił. Do dziś pozostało to ich świętą tajemnicą. Wiemy za to, że wracając do domu znalazł poranioną, ledwie żywą sarenkę.
– Chodź ze mną malutka. Obiecuję, że będę dbał o ciebie. Mam w domu
żonkę chorą, z która cały dzień nie mogę przesiadywać, bo pracuję. Będziesz
dobrym dla niej towarzystwem. Ufne spojrzenie sarny, przypominało mu oczy
jego Małgosi. Tym chętniej niósł zwierzę całą drogę do domu.
– Tu będziesz spać – wskazał na miejsce koło pieca. – Będzie ci cieplutko
i szybko wydobrzejesz.
Małgosia rano oczy otworzyła i z zaskoczeniem poczuła, że sarna liże ją
po policzku. Chora kobieta pierwszy raz od dawna się uśmiechnęła, pogłaskała
ranne stworzenie i podsunęła miseczkę z wodą.
– Pij, proszę – powiedziała cichutko.
Tomasz dokładnie opatrzył rany zwierzęcia. Od wiejskiego weterynarza
maści specjalne przyniósł. Mlekiem napoił. O, troski mu odmówić nie można.
Z równym zaangażowaniem opiekował się teraz obiema – żoną i sarną.
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Obecność żyjątka sprawiała, że w chacie krawca zaczęło się robić weselej.
Z dnia na dzień sarenka wracała do zdrowia i, co jeszcze bardziej zdumiewające, zdrowiała również Małgosia.
Kiedy sił miała już na tyle, aby z łóżka wstawać, podeszła do męża.
– Kochanie, nie wiem jak to się stało, ale chyba niebiosa same zesłały
pod nasz dach to dobre i urocze zwierzę.
– Kto to wie, kto to wie najdroższa, pewnie i tak jest – uśmiechnął się
tajemniczo. – Rad jestem, że obie coraz więcej sił macie.
Na twarz krawca wrócił dawno niewidziany uśmiech. Widząc żonkę w pełni
sił, w końcu ze spokojnym sercem z domu wychodził, aby swoje sprawunki załatwić. Bo wiecie, krawiec, jak to krawiec – czasem musiał do klienta pojechać,
miarę wziąć, materiał w mieście kupić.
Pewnego dnia chłopina wychodzi z domu, zamyka furtę, patrzy i oczom własnym nie wierzy. Obok niego, na drodze sarenka stoi.
– Pójdź do domu. Nie możesz iść ze mną – odgania zwierzę. Ale co uszedł
kilkaset metrów i odwracał głowę widział idącą za nim sarenkę.
– No dobrze. Idę dziś tylko w jedno miejsce. Jak chcesz, to chodź. Wieczorem
odprowadzę cię do lasu, skąd cię zabrałem.
Cały boży dzień sarenka dreptała za swoim wybawicielem jak wierny pies, krok
w krok. Ludzie dziwili się temu niecodziennemu widokowi. Podchodzili, głaskali
sarnę. A ta – nauczona, że człowiek jej krzywdy nie zrobi – nie bała się ich wcale.
Nadszedł wieczór.
– No dobrze, a teraz pójdziemy do lasu tam, gdzie twój dom – wytłumaczył
zwierzęciu, gdy wchodzili do boru. Uszli z pół godziny drogi, aż dotarli do odpowiedniego miejsca. Stali na pięknej polanie, kolorowej od kwiatów, pachnącej
od ziół. Wokół rozpościerały się drobne zarośla, a za nimi gęstniał las.
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– Zostań tu, proszę. To twój dom – wskazał palcem na okolicę i odszedł.
Wrócił do domu, przekonany, że ostatni raz widział swoją
sarnę. Przez moment nawet smutno mu się zrobiło. Przywiązał
się bowiem to tego stworzenia bożego. Rano wstaje, przed chatę wychodzi. Przeciera oczy ze zdziwienia.
– A co ty tu robisz?! – krzyknął widząc jak sarna spokojnie
skubie trawę. – Widzę że jesteś bardziej uparta, niż przypuszczałem – powiedział z uśmiechem, głaskając ją po grzbiecie.
Tego dnia znów chodziła za krawcem krok w krok, tuliła się
do Małgosi i przesiadywała przy niej w kuchni. I od tej pory powtarzało się to już co dnia. Gdy krawiec gdzie wychodził to już
wszędzie z sarenką i niebawem wszyscy w Trzciance ją znali
i lubili. Gdy wracali do domu, zwierzę siadało przy Małgosi.
Kiedy nadszedł kres życia bożego stworzenia, Tomasz chcąc
uczcić wierną przyjaciółkę rodziny, postawił na jej grobie pomnik. Sarenka wyglądała na nim jak żywa! Gdy zaś i krawiec
swoich dni doczekał, pomnik sarenki postawiono na miejskiej
fontannie. Z czasem zaczęto wierzyć, że każdy kto dotknie
trzcianeckiej sarenki, tego – tak, jak krawca – spotka wyjątkowe szczęście. A czy wy już ją pogłaskaliście?
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8

GOST YŃ

O GÓRZE
ZAMKOWEJ

Z

nacie dwie góry nieopodal Gostynia? Opowieści o nich najlepiej opowiadają stare mieszkanki tego miasta. Jedna z nich – Maryjanna, chętnie
udzielała informacji każdemu, kto mijał jej chatę na zboczu góry:
– Zobacz – zaczynała. – Tu bliżej jest Góra Zamkowa, a tam dalej – Święta
Góra. Są jak dwie siostry. Pierwsza przeklęta, druga – święta. Jedna budzi
dreszcz i grozę, podczas gdy druga – nadzieję i miłość. A związane są one ze
sobą nierozłącznie.
– Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze mnie na świecie nie było – zaczyna Maryjanna. – Na Górze Zamkowej wznosiło się zamczysko Przedpełków de Wezenborgów, dumnych panów gostyńskich. Dóbr mieli – oooo! Potąd! – przesunęła
obrazowo ręką w okolicach czoła. – Wsie, miasta – wszystko należało do nich.
Byli to możni panowie.
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– A skąd mieli tyle pieniędzy? – pytali zazwyczaj słuchacze.
– Byli kasztelanami, wojewodami, rycerzami zasłużonymi w bojach. Takie
pozycje gwarantowały spore dochody – tłumaczyła kobieta.
– Kiedyś byli dobrzy – zamyśliła się. – Fundowali klasztory, kościoły i przytułki dla biednych.
– A co? Potem już nie byli? – pytali słuchacze.
Wtedy Maryjanna marszczyła brwi i przybierała groźny ton głosu:
– Nastał czas, kiedy robak pychy i okrucieństwa, graniczący z szaleństwem,
zalągł się w zamczysku na górze podmiejskiej. I siał spustoszenie.
– Niech pani usiądzie – proponowali przechodnie, widząc jak wzbiera w niej
gniew i robi się czerwona.
– Kasztelan Jan Gostyński to był pierwszy tyran! Ludność uciskał, mieszczan
tropił, dobra kościelne grabił. O, heretyk jeden! – wypowiadając to całą się trzęsła. – A jeszcze groszy był jego syn, też Jan, który pojął za żonę, jak głosiła fama
ludowa, córkę z piekła rodem, Annę Zborowską.
– Wiara? Ha, ha! – śmiała się do rozpuku Anna. – Dla ludu jest dobra. Precz
z zacofaną wiarą! Zniszczcie wszystko! – rozkazywała. – Zniszczcie kościoły,
świątynie figury, obrazy! U mnie na zamku będzie nowocześnie!
A ta jej nowoczesność to były orgie rozpustne i bluźniercze. Zlatywały się na nie
stada szatanów z różnych stron świata. Chichoty, świsty i wycia rozlegały się po całych nocach. Od wtedy wszyscy zaczęli się bać Góry Zamkowej. Każdy ją omijał
z daleka. Ale najgorsze… najgorsze miało dopiero nadejść. Pewnej nocy ludzi pobudziły nieludzkie skowyty. Mieszczanie z przestrachem otwierali okiennice:
– Co to za wrzaski dzikie? – mówili jeden do drugiego.
– Hałas w mieście, jakby trąby piekielne grały! – narzekali wybudzeni ze snu
ludzie.
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To pan gostyński Jan z Góry Zamkowej jechał na czele pijanej kompanii.
– Hajda! – krzyczał i wskazywał dłonią kierunek, w którym ma podążać korowód. – Na kościół farny! Świątynię zdobyć, ograbić i znieważyć!
Już, już dojeżdżali do Fary, już rykiem podali sobie hasło do napadu. Wtem
stał się dziw… Jak nie błysnęło światło z wnętrza świątyni! Jak nie rozgorzało
wszystko jasnością! Organy pełnią swego brzmienia grać poczęły, otwarła się
brama kościoła szeroko, a w niej stanął… upiór.
– To duch! Duch w całunie grobowym! – krzyczała przyjezdna zgraja.
– Ducha się boicie, głupcy wy jedni? – zagrzewał ich do walki Jan.
– To nie jest zwykły duch. Janie, to moc święta! – krzyczeli.
Faktycznie, zjawa w lewej ręce dzierżyła krucyfiks, a w prawej błyskający
miecz.
– On nie jest sam! Uciekajcie! – nawoływali się kompani rozbójniczego orszaku. – Za marą tłoczy się gromada duchów, jemu podobnych! Jest ich cała
armia! – przekazywały sobie coraz bardziej przestraszone głosy.
Tylko Jan zachował zimną krew. Ten zatwardziały heretyk nie bał się mocy
świętych. Przetarł tylko oczy ze zdziwienia.
– Toż to mój brat rodzony zza grobu wstał – wyrzekł powoli.
– Owszem. To ja, Mikołaj – wyrzekła zjawa. – Na czele wiernych stanąłem,
aby dobra święte obronić. Zmień swoje postępowanie bracie – namawiał.
Im dalej orszak duchów wysuwał się z kościoła tym większy popłoch zaczynał
panować wśród najeźdźców.
– Aaaaa, w nogi! – wrzeszczeli przerażeni.
– Tędy! – wołał jeden.
– Nie, tamtędy! – kto inny.
Porzucali wozy, pędzili w las, potykając się o siebie nawzajem.
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– Prawdziwe piekło nawiedziło nas tej nocy – mówili rankiem mieszkańcy Gostynia.
Ale szatan nie dawał za wygraną i coraz to nowe pomysły mieszkańcom Zamkowej Góry podsuwał. Innej nocy
powiódł ich na wieżę zamczyska i pokazał im Górę Świętą
z kościołem Matki Bożej.
– To nie jest zwykła góra – mawiał lud. – Tam wysoko, Najświętsza Panienka wiele łask dla swych wiernych wyprosiła,
wielu uzdrowionych z kalectwa zostało, a wszyscy umocnieni duchowo stamtąd wracają.
– Na Górę Świętą! – wołał Jan na czele kolejnego pijackiego korowodu.
Nie lepsza była jego małżonka:
– Ha, ha, ha! Wpuśćcie mnie tam tylko. Sama zajmę miejsce tej Świętej Panienki. Zobaczymy kto do mnie pielgrzymował będzie – naigrywała się Anna.
Podobnie jak ostatnio, ze świstem i wyciem pocwałowali
z Góry Zamkowej na Górę Świętą. Anna pierwsza wtargnęła
do wnętrza. Furią szatańską gnana, zerwała z ołtarza figurkę Matki Boskiej Bolesnej z Jezusem na łonie i rzuciła swym
pachołkom:
– Porąbać ją na sztuki! – rozkazała.
– A masz! A masz! Ja odetnę rękę! A ja głowę! – prześcigali
się w bezlitosnej pomysłowości.
Ale co to? Figura ni drgnie. Drewno zdawałoby się, że kruche, a tu nic.
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– Pani! – wołają po Annę. – Niech pani przyjdzie. Znęcamy się nad tą głupią
figurą, siódme poty wyciskamy, a ona nie chce dać się porąbać!
– Rozniecić przed kościołem wielkie ognisko – poleciła. – Spalić w nim figurę!
I oto nowy dziw uderzył najeźdźców. Zaledwie z ogromnego stosu buchnęły pierwsze płomienie i wzbiły się w powietrze pierwsze kłęby dymu, zaczęło
w ognisku grzmieć i huczeć, jakby pioruny z otwartego nieba biły w ziemię,
a płomyki, jakby ręką niewidzialną rzucane, zaczęły skakać dookoła, gonić,
i prażyć.
– Aj! – wrzeszczeli. – Parzy! Palę się! To miejsce jest święte! – wypluwali ze
swoich ust bluźniercy.
Pouciekali. Podobno długo leczyli się z poparzeń. A figura? Choć z drzewa
pospolitego wyrzeźbiona była ostała się, nietknięta płomieniem.
– Ty kukło drewniana! – zawrzeszczała do cna wściekła Anna, widząc nietkniętą Maryję z dzieciątkiem, leżącą na stosie popiołu.
– Ty mną rządzić nie będziesz! Upokorzę cię, zniszczę raz na zawsze! – i cisnęła posąg Świętej Panienki do pobliskiej studzienki. – Zasyp ją obornikiem
i ziemią! – poleciła towarzyszącej jej służce.
Po tym świętokradztwie jeszcze dziksze na zamku gostyńskim szalały orgie,
jeszcze bardziej opętańcze rozlegały się chichoty i wycia. Przerażeni mieszkańcy Gostynia z trudem to już wytrzymywali. Aż wreszcie jednego dnia, w samo
południe, ciemności nieprzebrane nadciągnęły nad zamczysko. Rozdarło się
niebo i rozbrzmiały gromy straszliwe. We wnętrzu góry powstała ogromna wyrwa. W ciągu kilu chwil nagle wszystko ucichło. Znów zajaśniało słońce, ale…
zamczyska na górze już nie było.
– To góra pochłonęła ten przeklęty zamek i wszystkich jego mieszkańców –
spekulowali mieszkańcy. – Spotkała ich kara boska.
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Niektórzy, co wspinali się na jej szczyt, twierdzą, że z wnętrza skał wydobywają się jęki i szlochy, a nad górą unosi się dym.
– Tymczasem na ziemi gostyńskiej dziwy dziać się zaczęły, na szczęście już
nie straszne – uśmiechnęła się Maryjanna.
– Światło o zmierzchu? – wyszeptał pasterz, widząc nad studzienką jaśniejącą łunę. – Może mi się przewidziało. Przyjdę sprawdzić jutro.
I przychodził tak dzień w dzień, a światło nie znikało. Jaśniało przez całą noc.
– Ludzie, to światło całą noc świeci! – poszedł rozpowiadać. – Jakem podszedł, całe moje bydło przed nim klęczało. Dyć to musi być nie z tego świata!
– Chodźta, odkopmy tę studzienkę – zachęcali się nawzajem ludzie.
I zaczęli kopać. Odwalili piach, przekopali obornik. Aż nagle łopata uderzyła
o coś twardego.
– Patrzcie! – wołają. – Coś tu jest!
Jak ogromne było ich zdziwienie, gdy znaleźli znieważoną przez Anną figurę
Matki Boskiej Bolesnej.
– Nie do wiary! Ani trochę uszkodzona nie jest! W mokrym leżała, a drewno
nietknięte. I kolory żywe jakby dopiero co malowane! – poczęli się zachwycać.
W uroczystej procesji wniesiono figurę cudowną z powrotem do kościoła świętogórskiego. Umieszczono ją w ołtarzu bocznym po lewej stronie ołtarza wielkiego. A na pamiątkę tego zdarzenia wybudowano obok studzienki kapliczkę, która
stoi tam do dziś. Taki był początek cudów w dziejach Świętej Góry. Tak też dwie
góry, połączone wspólną historią, zapisały się w dziejach Gostynia.
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SZ AMOTUŁY

O HALSZCE
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alszka to niezwykłe imię, prawda? Należało ono do pięknej kobiety, której romantyczną, burzliwą i smutną historię pamiętają kamienie szamotulskiej baszty.
Dawno, dawno temu, w zamku w Szamotułach mieszkał książę. Swoich dzieci
nie miał. Był za to jednym z opiekunów Halszki. Nie była to jego prawdziwa córka, ale od tamtych wydarzeń minęło tyle czasu, że mało kto już o tym pamiętał.
Imię jej było Elżbieta, ale wszyscy powszechnie znali ją pod zdrobniałym imieniem Halszka.
Wiedzieć musicie, że ta urodziwa i dobra panienka miała jeszcze jedną zaletę,
dla wielu kandydatów ważniejszą aniżeli dwie poprzednie. Była bogatą wnuczką Zygmunta Starego. Mało kto wiedział, że już od samego najwcześniejszego
dzieciństwa życie nie oszczędzało tej niewinnej istocie trosk i kłopotów. Ojca
swego poznać nie zdążyła.
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– Basiu moja, małżonko najdroższa – prosił żonę na łożu śmierci Elia. –
Weź no pergamin i pisz: „Ja Eliasz, kniaź ostrogski postanawiam następująco:
Gdy dni swoich dopełnię, żona moja Barbara oraz dziecię, które w swym łonie
nosi (była to właśnie Halszka) otrzymać mają połowę mojej fortuny. Dziecko,
które się urodzi ma być uznane za mojego dziedzica bądź dziedziczkę, a opiekę nad nim mają sprawować wyznaczone przeze mnie osoby (tu wymienił
kilka osób) wraz z królem Zygmuntem Augustem, który wszelkie decyzje
dotyczące związku małżeńskiego ma pobłogosławić.”
– Teraz spokojnie umierać mogę. Wiesz Basieńko – mówił czule do żony. –
Do bogactwa zawsze wielu swe ręce klejące wyciąga. O kawałek ziemi i kilka
posiadłości gotowi zabić, a nawet wojnę rozpętać. Dopilnuj, aby wszystkie
postanowienia tu spisane wykonano. A król miłościwy niech będzie gwarantem, że naszemu dziecku z powodu koniugacji politycznych nikt krzywdy nie
wyrządzi.
– Jak sobie życzysz mężu – zapewniała Barbara, trzymając dłoń ukochanego.
Najbogatszy możnowładca w królestwie niebawem zmarł. Od razu po urodzeniu Halszka wraz z matką, na mocy zatwierdzonego przez króla testamentu, stała się dziedziczką ogromnej fortuny swojego zmarłego ojca.
Dziewczynka podrosła w latach i nabrała mądrości, a jej uroda rozkwitła
jeszcze bardziej. W zamku, podzamczu i okolicznych osadach często była
głównym tematem plotek.
– O, Halszka nasza piękna nad piękności! I serce dobre ma – gadano. – Ona
jedna tu do nas zagląda. Patrzy czy komu źle się nie dzieje, czasem groszem
sypnie, słowo dobre powie. O, takiej dziewuchy to ze świecą szukać! Patrzeć
tylko jak kawalerzy zaczną do niej zjeżdżać, o rękę prosić.
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I faktycznie, niebawem do zamku rozpoczęły się pielgrzymki kandydatów, chcących
ubiegać się o rękę pięknej i majętnej panny. Bogaci magnaci, jedni starzy, inni młodzi
– każdy marzył o tym, aby wżenić się do tak bogatej rodziny. Beata, matka Halszki,
odwlekała jednak wydanie córki za mąż, szukając dla niej jak najlepszej partii.
– Przykro mi – odpowiadała wszystkim. – Wdowa nie może bez zezwolenia bliskich krewnych pozwolić na ślub córki. Aby Halszka za mąż pójść mogła zgodzić
się muszą wszyscy jej opiekunowie, łącznie z królem Zygmuntem Augustem.
– Co ona sobie myśli? – rozprawiali rozzłoszczeni możnowładcy, odchodzący
spod bram z kwitkiem. – Że rządzić nami wszystkimi będzie, że my możni nie
dopniemy swego, hę?
– A jakże! Zgodzi się czy nie, sposób na poślubienie panny znajdziemy! – gotowali się do działania.
I rozpoczęły się powinowactwa wymuszone. Jak się pewnie domyślacie, ani
one dobrowolne nie były, ani udane. Mirażami biednej dziewczyny zainteresowani byli wszyscy, ale każdy po swojemu, bo każdemu chętnemu do jej reki co
innego się opłacało.
Razu pewnego jej rękę oddać postanowiono możnemu wojewodzie. To zaaranżowane małżeństwo zupełnie nie było po myśli Halszki i jej matki. Dziwicie
się jej? Starszy o wiele był od niej, przysadzisty i grubiański. Do tego miał opinię rozpustnika.
– Masz go poślubić i basta! – rozkazywali biednej dziewczynie. – W Kórniku
kolegiatę na zbór przemianował. Jeśli go nie poślubisz to samo ze świątynią
w Szamotułach uczyni!
Ale Halszka żadną miarą za pana wojewodę iść nie chciała. Napisała nawet
do niego list, w którym błagała, aby poniechał starań o jej rękę. Wolała gardło
dać, niż zostać jego żoną.
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Radzili się wszyscy co czynić, skoro dziewka nie chce. Ona tymczasem miała
zupełnie inne plany. Serce jej nie było z kamienia. Zakochała się, ale nie w kandydatach, których jej podsuwano.
– Leszku – prosiła swojego wybranka. – Ucieknijmy, proszę. Obrzydzenie
czuję na myśl o tych wszystkich bogatych gburach, których mi prezentują!
Chcę poślubić ciebie. Opiekunowie moi nigdy nie zgodzą się na nasz ślub.
– Ale dokąd uciekniemy, moja miła? – zastanawiał się Leszek. – Szanse
na szczęście mamy marne, ale nawet ułamek szansy lepszy niż jej brak. Spróbujemy! – postanowił.
Gdy noc zapadła i mrok spowił zamkowe mury, wymknęli się strażom.
– Teraz jestem tylko z tobą – cieszyła się Halszka.
– A ja z tobą – odwzajemniał jej uśmiech ukochany.
Szczęście ich miało ciemne strony. Gdy na zamku zauważono brak Halszki,
od razu wyruszył pościg. Zakochani musieli się ukrywać. Mieszkali w lasach,
jaskiniach i opuszczonych chatach. Czasem gościli ich życzliwi ludzie.
– Kiedyś zbudujemy dom, mały z ogródkiem, z dala mojej rodziny – marzyła
Halszka.
– A ja będę pracował, aby niczego ci nie zabrakło – zapewniał ją Leszek.
Tak, można powiedzieć, że byli wówczas szczęśliwi. Niestety w końcu dopadła
ich książęca pogoń. Młodzieniec zginął od strzały, a Halszkę zabrano z powrotem do zamku.
– Błazenady pod moim dachem uprawiacie! – krzyknął rozwścieczony jeden z opiekunów Halszki. – Dość mam waszych podstępów i knowań. Zaraz tu
porządek zaprowadzę. Nie chcesz poślubić kogo ci proponujemy, nie poślubisz
nikogo. Halszka! Niech twej urody już nikt nie ogląda! – wrzasnął na przestraszoną dziewczynę podając jej czarną maskę.
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– Ja już żyć nie chcę. Rób ze mną co chcesz – odparła.
Zrezygnowana zakryła twarz i przyodziała czarne jak
przepełniający ją smutek szaty. Odrętwiała, nie stawiała oporu, gdy zamknięto ją w zamkowej wieży. Przez
wiele lat słyszano jej rozpaczliwy szloch za utraconą
miłością.
Podobno do dziś w księżycowe noce na zamku
w Szamotułach można spotkać zjawę odzianą w czarne
szaty. Najstarsi mieszkańcy mówią, że to właśnie Czarna Księżniczka wraca do miejsca swej udręki. Wieża,
w której zamknięto Halszkę nazywana jest Basztą Halszki lub Wieżą Czarnej Księżniczki.
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WRONKI

SMOK
WE WRONKACH
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erwazemu niczego nie brakowało. Był majętny, nawet bardzo. A że o interesy swoje dobrze dbał, często jeździł po miastach i miasteczkach w poszukiwaniu nowych towarów oraz rynków zbytu dla zboża, którym handlował.
Pewnego razu zawitał do Wronek.
– „O, strasznie dziś gorąco” – pomyślał, spacerując po rozpalonych promieniami słońca uliczkach miasta. – „Przez ostatni tydzień załatwiłem wiele spraw.
Nic się chyba nie stanie, jeśli przerwę na tydzień swoją wyprawę i odpocznę
troszeczkę w tym urokliwym miejscu”.
– Macie tu najlepszy w okolicy miód! Kupię od was połowę – chwalił miejscowego
bartnika. – Tam gdzie mieszkam z pewnością go pokochają. Moje miasteczko oddalone jest od Wronek cały dzień drogi, będzie to z kilkadziesiąt kilometrów. Do tej
pory sprzedawałem głównie zboże i ziemniaki, ale od teraz chyba zacznę handlować miodem – rozmarzył się w rozmowie.
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– A widział Pan ryby w Warcie? – zagadywał go bartnik. – To dopiero są okazy. Nie może wyjechać stąd nikt, kto nie zawitał nad Wartę. Pan się przespaceruje, pooddycha tutejszym świeżym powietrzem, a sam się przekona. Nigdzie
nie ma tak jak u nas – zachwalał.
Gerwazy miał wrodzoną ciekawość odkrywcy i długo go zachęcać nie trzeba
było. Podziękował, po czym ruszył na zwiedzanie okolicy. Wronki go oczarowały. Siedząc nad wodami Warty wpadł mu do głowy szalony pomysł. – Po co będę
woził miód z miasta do miasta – pomyślał. – Przeprowadzę się tutaj. Wybuduję tu
dom, a potem przeniosę swoją działalność nad Wartę, gdzie niczego nie brakuje.
A że nasz Gerwazy był człowiekiem czynu, jak postanowił, tak też zrobił. I już
niedługo można było go spotkać rozpytującego po okolicy:
– Poszukuję cieśli i murarzy! Ale dobrych, którzy fach swój znają i ciężkiej pracy się nie boją. Dom będę stawiał w okolicy. Podjęty trud uczciwie wynagrodzę.
Przez kilka kolejnych dni jeździł tak od domostwa do domostwa, a w każdej
chałupie witały go ciekawskie oczy gospodarzy i roześmiane buzie dzieci. Szybko znalazł robotników. Wkrótce wszyscy też już go znali:
– Dzień dobry! Witamy szanownego Pana! Jak tam idą prace? – słyszał
na każdym kroku.
– A dobrze, dobrze – odpowiadał kupiec. – Nabyłem już kawałek ziemi w sąsiedztwie starego poczciwego małżeństwa Dobromiły i Mieszka. Zacząłem też
już budowę.
– Ma Pan wspaniałych sąsiadów! – odpowiadali napotkani. – Nie ma w miasteczku człowieka, który by nie doświadczył ich dobroduszności.
Gerwazy również bardzo polubił swoich nowych sąsiadów i często korzystał
z ich gościny. Siadał na ich ganku, popijał czarną kawę i patrzył, jak jego nowy
dom rośnie w oczach.
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– O, jak wszystko tu się szybko zmienia – mówiła Dobromiła, niosąc im świeżo zaparzony trunek.
– Ani się obejrzysz Gerwazy, a twój dom stanie obok naszego – podziwiał
szybki postęp prac Mieszko.
– Cóż mam powiedzieć. Dobrze mi tu u was. Ja już czuję się tu jak w domu –
śmiał się gość.
W dobrym towarzystwie czas mijał szybko, a na budowie u Gerwazego cały
czas trwały intensywne prace.
Było wcześnie rano. Pierwsze promienie słońca leniwie przedzierały się przez
chmury. Rześkie powietrze zapowiadało piękną pogodę. Robotnicy Gerwazego
ruszali na budowę.
– Chodź Zbychu – zachęcał kolegę Czech. Zacznijmy pracę teraz, aby gdy
piekący południowy żar będzie nie do wytrzymania, móc zrobić sobie chwilę
zasłużonej przerwy.
– Dobrze prawisz, chodźmy – ochoczo odparł Czechu, klepiąc go po ramieniu.
Takim sposobem, gdy miasto jeszcze spało, dwaj robotnicy, których wynajął
Gerwazy, rozpoczynali już pracę. Pewnego poranka usłyszeli jakiś hałas, który
dobiegał z głębin nieba. Unieśli głowy w górę. Czechu trącił Zbyszka:
– Słyszysz hałas z głębin nieba? – wskazał ręką na chmury.
– Patrz, tam coś jest – podniósł wzrok Zbyszek. – O rany! To jest… smok –
wydusił, wpatrując się w przelatujące nad nim opasłe stworzenie.
Ciekawość nie pozwoliła im spokojnie pracować. Równie rozkojarzeni, jak
podekscytowani, co chwilę spoglądali w niebo. I wiecie co się okazało? Ustalili,
że smok powracał do owego domu jeszcze kilkakrotnie.
– Czy to nie złoto i srebro tak błyszczy się na jego grzbiecie? Cóż to może
być? – zastanawiał się Czechu.
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– Mnie się wydaje, że widziałem na jego grzbiecie złote kielichy, srebrną
michę i chyba jakieś klejnoty – stwierdził Zbyszek. – Patrz – skierował uwagę
kolegi na powracające stworzenie. – Jak opuszcza tę chatę, wydaje się już nic
nie dźwigać. Ciekawe!
Skąd mogli wiedzieć, że Dobromiła sprzedawała kosztowności majętnym
wronczanom, a za zdobyte pieniądze pomagała biednym z całej okolicy.
Niejedno dziecko znalazło w jej ramionach ciepło i schronienie, niejeden
człowiek najadł się w jej kuchni do syta. Prace nad budową domu Gerwazego
trwały, a wizyty smoka wzbudzały wśród robotników coraz większe zaciekawienie.
– Wiesz co, a ja zakradnę się do ich domu – oznajmił koledze Zbyszek.
– Ja tam się boję. Ale ty, jak chcesz to idź. Kto wie co tam znajdziesz. Może
w końcu rozwikłasz zagadkę tego potwora – zachęcał go Czesław.
Skradał się na paluszkach. Podszedł pod płot, potem dalej. Przez uchylone
drzwi w komórce zajrzał do izby.
– Nie do wiary – szepnął sam do siebie, widząc ogromny stół z trzema kopami ziarna (gryki, pszenicy i żyta) a na środku dębowego stołu złoty kielich,
wypełniony suchymi kłosami. – To pewnie obiad albo jakaś danina dla smoczyska.
– Au – jęknął i zmrużył oczy jak przysypiający w kącie stary kocur. Jego
wzrok nie był w stanie znieść blasku poświaty, bijącej od naczynia. Patrzył i patrzył na kielich, otwierając ze zdumienia usta.
– A co to?! – krzyknęła Dobromiła, widząc oczarowaną widokiem kielicha
twarz robotnika.
Kobieta akurat wyciągała z rozgrzanego do czerwoności pieca ogromne bochenki chleba.
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– Oj! – zachwiała się, przerażona całym zajściem. Upuściła na ziemię chleb,
aż chrupiąca skórka pieczywa zagruchotała o posadzkę jak grzmot wiosennej
burzy. – Ładnie to tak bez pytania po cudzych chatach węszyć, co? A idźże
gdzie pieprz rośnie! Sio,sio! – przepędziła szybko mężczyznę.
Otarła z czoła pot, zaryglowała drzwi na wszystkie spusty i pobiegła do Mieszka, by poinformować go o całym zdarzeniu.
– Ludzie o wszystkim się dowiedzą i będą wytykali nas palcami, a Gerwazy pomyśli, że bratamy się ze złymi mocami – lamentowała wniebogłosy,
a jej ciało podrygiwało rytmicznie w takt szlochu. – Smok też nie będzie
nam już więcej pomagał. Zawsze stronił od ludzi i rozgłosu – biadoliła Dobromiła.
– Podejdź tu. Wszystko będzie dobrze, moja droga. Robotnik na pewno ze
strachu nikomu nie powie ani słówka – uspokajał zrozpaczoną żonę, tuląc
ją w swoich wielkich jak skrzydła orła ramionach. – Będziemy żyć tak, jak
dotąd.
Niestety, wkrótce obawy kobiety sprawdziły się i wieść o smoku szybko się
rozniosła.
– O Mieszko! – wróciła z miasta zapłakana Dobromiła. – Ludzie na mieście
mnie omijają, w sklepie odsuwają się ode mnie. Patrzą spod oka, gadają coś
o klątwie, i że niby nasz dom przeklęty. Co ja im zrobiłam, no powiedz? Tylu
pomogłam, a teraz wszyscy nas omijają.
Mieszkańcy miasta tymczasem bardzo bali się… smoka. Był on dla ludzi
istotą zbyt niepojętą i tajemniczą. Nawet nie przeszło im przez myśl, że istnieje
smok, który jest dobry.
Pewnego dna Dobromiła i jej mąż zmęczeni życiem wśród podejrzeń zaryglowali drzwi chaty i gdzieś odeszli.
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– „O szkoda mi tych staruszków” – rozmyślał Gerwazy
paląc fajkę! – „Gdzie oni się teraz podzieją. Fakt faktem,
że ostatnimi czas ludzie nie byli im łaskawi. Straciłem
sąsiadów i przyjaciół, a wszyscy w miasteczku – dwie
pomocne dusze”.
Dom Dobromiły i Mieszka od tej pory świecił pustkami,
a smok już nigdy się w nim nie pojawił.

67

11

WR ZEŚNIA

O K LASZTORZE
W LIPÓWCE

Z

nacie mały drewniany kościółek na Lipówce? A dacie wiarę, że na jego
miejscu był kiedyś klasztor? To najprawdziwsza prawda. A zaczęło się
wszystko, jak to często bywa, od wielkiej i tragicznej miłości.
Tego roku równonocy wiosennej oczekiwano bardziej niż zazwyczaj. Sroga
zima dała się we znaki. Okolice skuła lodem i uszczupliła spiżarnie tak, że ledwo co jeszcze w nich pozostało. Zaczęły zaglądać w okna dające nadzieję,
cieplejsze promyki słońca. Zaczynała się wiosna. Na tę okazję od kilku dni przygotowywano wielką zabawę. Ciągnął na nią lud z całej Wrześni i okolicznych
wsi. Pod karczmę zajeżdżały wozy pełne ludzi. Ci co bliżej mieli, szli pieszo.
Panny strojne w piękne wstążki i koronki, kawalerowie uśmiechnięci, grajkowie, lutniści… Oj, kogo tam nie było.
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– Andrzej – zawołał Bartek. – Chodź no rozejrzymy się za jakimi pannami!
– ciągnął go za rękaw, bo ten wcale nie miał zamiaru ruszyć się z miejsca. – Stoisz pod ścianą jak kołek! – skarżył się na kompana. Podszedł bliżej, pomachał
mu ręką przed oczyma – żadnej reakcji.
Andrzej jak zahipnotyzowany wpatrywał się w jeden punkt. Bartek próbował
złapać ten sam punkt widzenia. – Hola hola! Co ja tu widzę!? – śmiał się Bartek.
– Dobry masz gust bracie!
Okazało się, że Andrzej stał pod ściana tylko dlatego, że stamtąd najlepszy
miał widok do obserwacji pięknej Jadwigi.
– Ona jest jak anioł – wskazywał Andrzej na Jadwigę. – A jak się uśmiecha, to
jakby niebo się otwierało – mówił, cały czas wpatrując się w dziewczę o dwóch
złotych warkoczach i rumianych policzkach.
– No idź do niej – namawiał Andrzeja Bartek.
– E, gdzie tam ja do niej! – prychnął Andrzej. – Ja biedny szlachcic, ona starościanka. To nie miałoby szans.
– Jak nie pójdziesz, to się nie przekonasz – wyszeptał do ucha brata Bartek
i wypchnął go na środek izby tak, że znalazł się tuż przed Jadwigą.
Jak zaczęli rozmawiać, tańczyć, żartować – świata poza sobą nie wdzieli.
Okazało się, że i Andrzej jest miły Jadwidze. Młodzi zapałali do siebie wielką
i szczerą miłością. Ich tajemne spotkania zawsze jednak kończyły się tak samo.
Gdy tylko Jadwiga przekraczała próg domu, od razu wzywał ją ojciec:
– Znowuż się włóczyła z tym swoim szlachcicem, co? – atakował ją ojciec.
– Nie twoja to sprawa, tatku – odwracała hardo głowę.
– Ano moja, moja. Za kasztelanica masz iść! Ustalone to przecie od dawna.
On ma majątek i przyszłość ci zapewni godną. Niczego nie będzie wam brakować. A ten szlachcic ubogi jak mysz kościelna. Wybij sobie go z głowy!
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– Córciu – błagała matka. – Nie widzisz, że to dla twojego dobra? Zaniechajcie tych spotkań, bo ludzie niepotrzebnie o was gadają. Jeszcze
do uszu kasztelana dojdzie i gotów ze swoich planów względem ciebie zrezygnować.
– A niech dojdzie!!! Tym lepiej dla niego i dla mnie! On stary i obleśny. Nie
chcę takiego męża! – wrzasnęła i odeszła.
Następnego razu, gdy spotykali się potajemnie, pocieszał ją kochanek:
– Nie martw się ukochana, pójdę do twych rodziców. Może ich ubłagam.
Wystroił się jak na wesele. Zabrał ze sobą swata i poszli o rękę Jadwigi
prosić.
– Andrzejku, trzęsiesz się jak galareta – upomniał go swat po drodze. Nerwy nic nie pomogą. Obaczym co wskóramy.
Starosta opinię miał surowego, ale niekulturalny być nie chciał. Wpuścił
ich. Wysłuchał i nawet był życzliwy, co zdarzało mu się nieczęsto.
– Znajcie moją gościnność panowie, zasiądźcie do stołu – zaprosił przybyłych. Ci patrzyli po sobie niespokojnie. Wiedzieli bowiem co to oznacza.
Wniesiono zupę. Andrzej patrzy i momentalnie gniew w nim wzbiera:
– Ładna mi gościnność! Czarną polewkę nam podałeś! Litości dla swego
własnego dziecka nie masz! – wyrzucił z siebie Andrzej i wybiegł z chaty.
Swat dogonił go dopiero po chwili.
– Zrobiłem, co mogłem – tłumaczył. – Co teraz zamierzasz?
– Bez niej żyć nie chcę. Do klasztoru wstąpię. Za wysokimi murami może
zapomnę albo przynajmniej nie będę musiał oglądać jej z tym kasztelanem.
Jak postanowił, tak zrobił. W klasztorze przybrał imię brata Konrada. Ze
wszystkich sił próbował nie myśleć o ukochanej, gdy pewnego dnia gajowy
wręczył mu liścik takie treści:
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„Najdroższy! Życie me bez ciebie straciło wszelki smak. Łzy rzewne ronię
każdej nocy. Płaczę jeszcze więcej, gdy przypominam sobie nasze wspólne
chwile. Od tygodnia nic nie jem, a na myśl o ślubie z kimś innym niż ty, robi
mi się słabo. Muszę cię zobaczyć choć na chwilę. W innym wypadku umrę ze
zgryzoty”.
Andrzejowi oczy zabłyszczały. Musiał Jadwigę jeszcze raz zobaczyć. Przekazał gajowemu liścik ze swoim planem na schadzkę. Pewnej nocy więc, młodzi
spotkali się w ogrodzie klasztornym, do którego można było wejść przez wyrwę w murze. Ich rozmowę podejrzał jednak brat Anzelm i powiadomił o tym
przeora.
– Zamurujcie natychmiast tę wyrwę. Oby pierwszy i ostatni raz coś takiego
miało miejsce w naszych murach! – polecił przełożony. Czerwony ze złości
wstał i wypowiedział straszliwe słowa: – Niechaj raczej klasztor zapadnie się
pod ziemię, niż w jego murach zaistniałaby miłość inna jak do Boga.
Nikt wtedy nie przypuszczał nawet, że straszna ta przepowiednia ziścić się
może.
Tymczasem nastał dzień ślubu starościanki. W kościele farnym zebrali się
wszyscy zaproszeni goście. Wkrótce przybyła Jadwiga, cała w bieli, prowadzona do ołtarza przez ojca. Gdy już stała sama na środku kościoła, nagle padła
zemdlona.
– Ludzie ratujcie ją! – wołał ojciec.
Próbowali polać wodą, napoić, tętno sprawdzali, nacierali skronie. Nic nie
pomogło. Wtem z tłumu wybiegł zakapturzony mnich.
– Przepuście mnie, przepuście, ludzie! – krzyczał dobiegając do dziewczyny.
Obejrzał omdlałą. – Tylko klasztorne receptury coś tu zdziałać mogą – orzekł
stanowczo.
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– Zanieście pannę do mieszkania kościelnego i poczekajcie – polecił.
Wszyscy czekali cierpliwie na zewnątrz. Nagle z podwórza, pełnym galopem, wypadła na drogę kareta. Pan młody,
widząc w karecie swą niedoszłą żonę i mnicha w mig zrozumiał co się stało.
– Ścigać ich! Nikt nie będzie wystawiał mnie na pośmiewisko! – rozkazał i puścił się w pościg za uciekającymi.
Kochankowie dojechali już do bramy klasztoru i zaczęli
dobijać do furty.
– Przez wyłom w murze dostaniemy się do lasu, tam się
ukryjemy i dalej swobodniej uciekać będziemy mogli – tłumaczył Andrzej.
– O, nie! Straceni jesteśmy – zasmuciła się Jadwiga widząc, że wyrwa, w której taką nadzieję pokładali… jest
zamurowana.
Padli sobie w ramiona, stali tak wtuleni w siebie, czekając na zemstę kasztelana biegnącego w ich stronę z szablą
w ręku. Nagle straszny błysk rozdarł niebo, zerwał się wicher. Klasztor ciemność okryła taka, że na metr nic widać
nie było. Po dłuższej chwili wszystko wróciło do normy,
ale… jednak nie wszystko. Nie było już klasztoru i nie było
ludzi. Wszystko zapadło się pod ziemię. W ten sposób spełniły się groźne słowa przeora. Po wielu, wielu latach w miejscu tym wybudowano mały, drewniany kościółek.
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ZŁOTÓW

O ZŁOTOWSKIM
JELENIU

D

ziało się to dawno, dawno temu Tak dawno, że pamięć o tych wydarzeniach prawie się już zatarła. Okolice dzisiejszego Złotowa otaczały wspaniałe lasy – bory,
bogate w zwierza wszelakiego. Ale najważniejsze jest to, że prowadził tędy ważny handlowy trakt, którym kupieckie karawany zmierzały nad Bałtyk po drogocenny bursztyn.
Niewielka osada była w tej okolicy. Mówiono na nią Błękwit, a zamieszkiwali
ją w większości rybacy. Pewnego razu, wieczorną porą, wóz kupiecki pędem zajechał pod pierwszą przy trakcie chatę. Terkotał i klekotał głośno. Aż dziw brał,
że mu koła nie poodpadały.
– Ludzie, ratujcie! – wołał kupiec ledwo schodząc z kozła. Dwa siniaki na twarzy, z nosa krew się leje, szaty podarte i kulał, jakby kto obił go porządnie. –
Mój towarzysz pokiereszowany. Pomóżcie mi go ratować! – wołał nieszczęśnik,
pokazując na wóz, gdzie leżał jego kompan.
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Rybacy wynieśli rannego. Ułożyli w chacie. Znachora miejscowego zawołali.
I poczęli wypytywać kupca:
– Napadli was? Gdzie jedziecie i czemu wieczorem zapuszczacie się w te strony?
– Z Gdańska wracamy. Miód i futra żeśmy wieźli na statek. Przeładunek tyle czasu
zajął, żeśmy późno w podróż powrotną wyruszyli. Te zbiry wyszły z lasu, z drzew zeszli,
zza krzaków powyłazili. Nagle cała gromada ich się pojawiła! Wszyscy uzbrojeni. Szans
nie mieliśmy. Tak się bałem, że omal ze strachu nie zemdlałem. Ten co tu leży, próbował
urobek nasz ratować. Walczył z tymi rzezimieszkami, ale szans nie miał. Dlatego tak go
pocięli. Za towar kilka worków monet zarobiliśmy. Na miesiąc miało nam wystarczyć,
wszystko przepadło – opowiadał kupiec, rozkładając bezradnie ręce.
– Panie, ciesz się, że z życiem uszedłeś – pocieszał go Mirosław, najstarszy
rybak we wsi. – Wielu takich jak ty straciło tu więcej niż dobytek. Ci, co was
napadli nikogo się nie boją, o nic nie dbają. Grozę i spustoszenie sieją! Zdarzało
się, że całe karawany w pień wycięli.
– To czarty jakieś! – wtrąciła Bogna. – Nie raz przejeżdżali tędy misjonarze,
co o jednym Bogu nauczają. Z Niemiec do starego klasztoru w Oliwie jechali.
O, niejeden z nich do Oliwy nie dojechał.
Takich kupców i podróżnych, którzy ledwo co z życiem uszli zjeżdżało
do Błękwitu wielu. Wielu też znajdowano ledwo żywych po lasach i na drogach.
Jak rozgromić zgraję okrutnych zbójców, nikt nie wiedział. Miejscowym krzywdy, póki co nie robili, tylko postrach siali i daniny ściągali z nich srogie: – To,
za opiekę przed niebezpieczeństwem – mówili.
Mieszkańcy puszczy składali swym bogom ofiary, błagając, aby ulżyli ich doli
i uwolnili od tego jarzma. Bogowie pozostawali głusi na te błagania do czasu,
kiedy z prośbą do dalekiego chramu udały się dzieci, niosąc własnoręcznie wykonane przepiękne rzeźby. Wydaje się, że to wydarzenie wzruszyło bóstwa lasu.
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I pewnego poranka, ledwie co słońce wzeszło… Bogna leci do sąsiadki swojej,
wali w drzwi i woła:
– Rycerze, rycerze! Pomogą nam! Widziała no tych rycerzy co do lasu wjechali? – zagadała sąsiadkę. – Hałasu narobili, jakby cała armia się przetaczała! Kilka
chorągwi żem widziała. Cały hufiec był chyba!
– A jakże! – odpowiedziała Marychna. – Zbrojni na koniach to nie mysz. Cicho
się przez wieś nie przemkną! Te zbroje błyszczące, miecze, włócznie. Ach, ja to
bym kawalera takiego chciała – wzdychała rozmarzona.
– A tobie jedno tylko we łbie: amory i flirty. Oni nietutejsi. Ścieżki do zamczyska
rozbójników szukali – łajała starsza i mądrzejsza Bogna. Pytali, czy wiemy w którą
stronę jechać.
– I co im powiedziałaś? Uwolnią nas w końcu od tych ciemiężycieli? Wszystkie kosztowności rodzinne mi już zabrali i krowę musiałam sprzedać. O la Boga! Przecież te
dranie litości nie mają! Przychodzą, łupią wszystko i uciekają do tego swojego zamku.
– A cóżem powiedzieć mogła? Do lasu rycerzy wysłałam. Niech tam zamczyska
na wyspie szukają.
Rycerze tymczasem zagłębili się w knieję, rozglądając się na boki. Konie z trudem,
wolno posuwały się naprzód. Wiele rycerskich oczu czujnie wypatrywało ścieżki
do zamczyska rozbójników.
– Toć w tej gęstwinie leśnej nic nie widać! – narzekał pierwszy w szyku Zygfryd. –
Możemy tu i tydzień jeździć, ale bez żadnych konkretnych wskazówek nie damy rady.
– Prawdę rzeczesz – przytaknął Jakub. – Rzezimieszki dobrze schowali ten swój
zamek. Chyba cud musiałby się stać żebyśmy go znaleźli.
Wtem jak konie nie stanęły dęba. Jak nie zarżały. Aż przestraszyli się dzielni
wojacy. Nagle przed nimi pojawił się jeleń z pięknym rozłożystym porożem.
Jego płowa sierść w zachodzącym słońcu przybrała niemal czerwoną barwę.
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Ten król lasu, nie czując najmniejszego lęku przed obcymi przybyszami, podszedł dostojnym krokiem do jeźdźców. Stanął przed orszakiem. Pochylił głowę
i znaczącym ruchem łba wezwał rycerzy, aby podążali za nim.
– Idziemy! – rozkazał dowódca. – Spróbujmy. I tak kręcimy się w kółko.
Rycerze ze zdumieniem przyglądali się niezwykłej sytuacji. Wbrew zdrowemu rozsądkowi ruszyli za jeleniem, a ten co jakiś czas zatrzymywał się, jakby
sprawdzając, czy orszak podąża za nim.
– To droga do jeziora, dostrzegam w oddali taflę wody – przekazał jadący
na przedzie rycerz.
– Patrzajcie, a tam na wyspie jest zamek, tylko mostu już nie ma. Ale się urządzili rabusie – zauważył Jakub.
Główkować począł cały hufiec.
– Może tratwę zbudować? – rzekł jeden.
– A może poczekać, aż tutaj na ląd zbójcy przypłyną? – zaproponował kto inny.
I tak prześcigali się w różnych pomysłach, że niemal uszło ich uwadze jak
dookoła nich zaczęły gromadzić się bobry.
– Rycerze, mamy chyba kolejnych małych pomocników – uśmiechnął się
dowódca widząc jak ogromne stado gryzoni szybko ścięło kilka drzew. Rycerze
rychło je powiązali, tworząc most na wyspę.
– No to ruszamy! – rozległ się okrzyk, gdy tylko skończyli pracę.
– Ruszamy! Ruszamy! Na rzezimieszków! – zawtórował mu chór głosów.
I uderzyli na niespodziewających się niczego łotrów. Wytracili ich co do jednego. A cała ta potyczka skończyła się niespodziewanie szybko. Wiecie dlaczego? Mali przyjaciele na swój cichy sposób nadal pomagali orszakowi. Chwilę
przed szturmem na zbójnicki zamek, na wyspie pojawiły się myszy, które poprzegryzały rozbójnikom łuki i cięciwy.
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– Zwycięstwo! Zamek zdobyty! – wołali wojacy. I już chwilę potem w twierdzy
wisiały ich chorągwie.
– Patrzcie, ile złota! Na wielu ja wyprawach byłem, ale tyle kosztowności żem
jeszcze nie widział! – wytrzeszczył zdziwione oczy dowódca chorągwi.
– Srebra całe wozy, wory bursztynu, wisiory i skrzynie pełne monet. Tyle
tego, że człowiek nie wie, gdzie ma patrzeć – zakrzyknął Mietek.
– Niech dobra te wszystkim ludziom służą. Zbudujmy w tym miejscu zamek
i osadę – polecił miejscowy książę, widząc ogromną ilość kosztowności.
Po pewnym czasie tak się stało. W pięknej osadzie żyło się dobrze i spokojnie.
Żaden z rzezimieszków nie ośmieliłby się niepokoić miejsca, w którego obronie
nawet zwierzęta stają. Osada rozrastała się, tworząc gród, a potem miasto. To
właśnie był Złotów.
A co ze złoczyńcami? Schwytani zostali i powieszeni na pobliskim wzniesieniu, które z czasem stało się miejscem straceń przestępców, dlatego przez lata
zwane było Szubieniczną Górą.
Wieki mijały, a Złotów cały czas pozostawał pełen uroku, czystości i świeżości. Tylko puszcza z biegiem czasu stopniowo się kurczyła, ale nie zniknęła. Ludzie nie zapomnieli o przysłudze oddanej przez leśne zwierzęta. Pozostawiono
piękny las zwany Zwierzyńcem, a jeleń, który doprowadził rycerzy do zbójnickiego zamku, widnieje do dziś w herbie miasta. Jeśli traficie do Złotowa, znajdziecie jelenia w wielu miejscach. Najbardziej okazały stoi na rondzie nieopodal
ratusza, skąd codziennie w południe ryczy i obraca się wokół własnej osi.
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