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Legendy przechowują historię, tradycję, życiową mądrość. 
Tworzy je każdy naród i każda społeczność.

P
odanie i legenda wpisują się mocno w kontekst kulturowy i geograficzny obszaru, 
którego dotyczą. a czyż może być wdzięczniejszy kontekst dla dzieł artystycz-
nych, niż tajemnicza góra Ślęża, kiełczyńskie wzgórza i pobliskie góry Sowie?  

czyż nie pobudzają wyobraźni ruiny zamku w owieśnie, rotundy w ostroszowicach  
czy uciechowska kapliczka morowego powietrza? architektura, rzeźby plenerowe, zakątki 
tematyczne, artefakty, festiwal regionalnych potraw, kreatywność mieszkańców, czyli kultura 
gmin Ślężańskich warte są uwagi. autorka janina weretka-piechowiak z radością przyjęła 
inicjatywę mieszkańców, by nadać formę literacką przekazywanym z pokolenia na pokolenie 
opowieściom związanym z wydarzeniami historycznymi, życiem codziennym,  
światem wyobraźni i ludzkimi emocjami. Legendy i podania z Gminy Dzierżoniów, tak żywe 
i obecne wśród mieszkańców, są szansą zachowania w zbiorowej pamięci historii materialnej  
i duchowej. 

autorka korzystała z wielu źródeł, w większości niemieckojęzycznych (m. in. Schlesische  
Sagen R. kühnaua, Die Hohe Eule erzählt… B. Lengsfelda, Chronik von Langenbielau  
f. Hoenowa). niektóre z opowieści, z pozoru błahe i pospolite, zyskały atrakcyjną fabułę  
w myśl zasady, że każdy narrator przekazuje zasłyszaną wcześniej historię po swojemu. 

w bogatym zbiorze znalazły się również nowe literackie „perełki”, jak m. in. Rzecz  
o rotundzie…, Baśń o kroplach rosy z jędrzejowickich łąk czy O tym, jak Myśliszów stał  
się podniebną wioską, adresowane przede wszystkim do młodszych mieszkańców gminy.

należy wyrazić nadzieję, że ta wyjątkowa publikacja spotka się z żywym odbiorem  
czytelników, którzy na nowo wejdą w świat legendarnej historii swojej małej ojczyzny.

OOd redakcji
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Niedźwiedź i Panna z rybą  
Ślężańskie rzeźby

Noc. Wodne ptaki niczym rumaki
ciągną za sobą łódź szczerozłotą,
w której podróżny układa do snu 
zmęczone dzienną wędrówką promienie. 

Ś
lęża. 
dziwna i tajemnicza góra. 
przypomina wyspę, która osiadła pośród zalesionych szczytów. 

niczym bóstwo spragnione wody zatrzymuje powiewy wiatru, by z chmur wchłaniać 
z lubością wilgoć, obmywać się w strugach deszczu, wyrzucać potem z siebie to, co nadto, 
i pozwalać rzece Ślęzie płynąć wartko do odry. 

chociaż pradawny świat z czasów, gdy słońce było bogiem, odszedł z tego miejsca, pozo-
stawił nam swoje tajemnice. tryskające święte źródła, kultowe kręgi gdzieś w mrokach lasu 
i gliniane figurki wodnych ptaków. Rzeźbione figury ludzi i zwierząt oznaczone ukośnym 
krzyżem. pamiątki życia i śmierci, ulotności i trwania. „drogę dzikiej Świni”, „pannę z rybą”, 
„niedźwiedzia”… czasem artefakt dla archeologa, a innym razem pole do domysłów dla  
każdego, kto się w te strony zapuści. 

Bolesław, książę wsławiony,
Z daru Boga narodzony…
(„kronika polska”, gall anonim)

– Hej! na łów! na łów już czas! – po okolicy niosły się okrzyki służby myśliwskiej,  
gotowej ruszyć z pomocą udającym się na polowanie. 

jednym z uczestników wyprawy na grubego zwierza był dzielny książę Bolesław iii.  
Ów potomek piastowskiego księcia władysława i Hermana już jako chłopiec zasłynął z miło-
ści do łowów, a pisał o tym sam gall anonim! otóż pewnego razu w lesie, podczas śniada-
nia spożywanego przed polowaniem, młodziutki książę zauważył ogromnego dzika, który 
umykał w leśną gęstwinę. młody książę zerwał się natychmiast od stołu, oszczep pochwycił, 

N
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wymierzył celnie i zwierzę zabił. od tego czasu mówiono o nim „marsowe chłopię”, by oddać 
chwałę jego młodzieńczym czynom. a w wiekach średnich zdobycie sławy w czasie łowów 
równe było tej, jaką można było zyskać podczas wojny. 

wróćmy jednak do naszego wątku. jak powszechnie wiadomo, lasy Ślęży nie tylko 
w zwierzynę łowną obfitowały, ale były nie lada wyzwaniem dla polujących. Spowite mro-
kiem ostępy rozciągały się na wszystkich wzgórzach porozrzucanych wokół góry. tropiący 
zwierzynę musieli trzymać się razem, by nie zaginąć w gęstwinie lub nie paść ofiarą jakiegoś 
dzikiego mieszkańca ślężańskich borów. z tego powodu, ale i przez wzgląd na znamienitego 
gościa, wyprawa, o której mówimy, była nadzwyczaj starannie przygotowana. łowczy i naga-
niacze uważnie doglądali wszystkiego, choć trzymali się w pewnej odległości od myśliwych, 
czekając na wezwanie. 

ale oto już sam książę Bolesław na koń siada, dając przykład innym myśliwym,  
bo nastał czas polowania. wśród zaufanych towarzyszy tej wyprawy znajduje się, wcale nie 
przypadkiem, wielkorządca piotr włostowic – prawa ręka i powiernik księcia. ten sam, który 
zauważy, że Bolesław zbytnio oddali się od swojej drużyny. ten sam, który podąży za swoim 
panem, gdy ten zapuści się w niebezpieczne miejsce. ten sam, który pospieszy na ratunek 
i dobije dzika, ratując władcy życie. 

Boleśnie zraniony w twarz książę Bolesław wyjdzie z tego spotkania z odyńcem cało, 
ale z powodu odniesionych ran zyska przydomek krzywousty. jego wybawca, piotr zwany  
włastem lub piotrem duńczykiem, wzbogaci się o górę Ślężę i okoliczne wsie, tak bowiem 
wielka była wdzięczność księcia za ocalenie życia.

aby upamiętnić owo zdarzenie, nowy pan na Ślęży rozkaże wykuć w kamieniu postać 
dzika ze śladami ciosów noża na brzuchu i ustawić w miejscu, w którym rozegrała się walka. 
nie wie jeszcze, że już niedługo przyjdzie mu uwiecznić jeszcze jedno wydarzenie. 

A wieść gminna zapewnia, że na owej górze,
Był pałac okazały, co dachem tkwił w chmurze.
(„Śląsk”, Bogusz zygmunt Stęczyński) 

     
dopiero co rzecz, o której tu była mowa, się zdarzyła, a już piotr włast, uradowany książę-

cym podarunkiem, powziął decyzję, by klasztor kanoników regularnych postawić na Ślęży. Bar-
dzo mu zależało, aby u miejscowego ludu pogańskie praktyki wyplenić. kiedy po kilkunastu 
latach zakonnicy znajdą nową siedzibę we wrocławiu, piotr postanowi zbudować na Ślęży 
zamek. niedostępna góra rzeczywiście wydała się miejscem idealnym do pomieszkiwania  
na niej z rodziną. 

Żoną piotra była maria, córka ruskiego księcia olega. mieli troje dzieci: wszebora,  
Świętosława oraz agafię. maria słynęła z urody, a do tego miała dobrą i uczciwą duszę. mimo 
iż była wysokiego stanu, słynęła z wyjątkowej łaskawości dla służby, sama też doglądała 
wszystkiego na swoim dworze. i to ona pilnowała, by trzymany w rezydencji oswojony  
niedźwiedź, częsty kompan zabaw jej dzieci, otrzymywał codziennie świeże ryby. 

przynosiła je z pobliskiej osady targowej służąca gertruda. dziewczyna musiała być 
odważna, skoro taki szmat drogi dzień w dzień pokonywała sama, przemierzając las pełen 
zwierza i rozbójników. Służąca była nie tylko pewną siebie, ale i piękną dziewczyną.  
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jej błękitne oczy i jasne włosy, smukła kibić i prosta postawa budziły ogólny zachwyt i na zamku, 
i w nieodległej osadzie. nikt jej w pracowitości i sumienności nie dorównywał. Bardzo  
ją z tego powodu ceniła pani na Ślęży. gertruda zawsze też była na czas przed zamkową bramą 
z koszem pełnym ryb i nigdy nie zawiodła ani pani, ani potężnego brunatnego niedźwiedzia.

tego poranka pani na Ślęży siedziała jak zwykle w swojej izbie i czytała modlitewnik. 
w kącie leżał ponury jak chmura gradowa niedźwiedź. udawał, że śpi, choć w rzeczywistości 
był bardzo głodny i zły. Służba, odprawiona przez panią, udała się do swoich obowiązków. 
kiedy maria uznała, że czas do kuchni pójść i wydać ostatnie dyspozycje dotyczące śniada-
nia, niedźwiedź, pozostawiony w komnacie, niemal w tym samym momencie wymknął się 
do sieni. a z niej prosta już była droga do bramy i do lasu. 

w tym samym czasie gertruda, ryby kupiwszy, opuściła Sobótkę i znalazła się na drodze 
prowadzącej do zamku. trakt, którym szła, wił się niczym wąż, omijając większe głazy i chasz-
cze. dzień był spokojny i nic nie zapowiadało nieszczęścia. dziewczyna, chwaląc pieśnią 
słońce ledwie wyglądające spoza wiszących nad Ślężą chmur, właśnie wychodziła zza zakrętu, 
gdy stanęła oko w oko z dzikim mieszkańcem pałacowych komnat. „co tu robi nasz niedź-
wiedź? – spytała siebie w myślach zdumiona służąca. – czyżby był aż tak głodny?”. i znając 
jego dworskie obyczaje, postanowiła trochę się z nim podroczyć. Schowała kosz za siebie 
i śmiejąc się z własnego konceptu, zawołała:

– nie było dzisiaj na targu ryb! na obiad będziesz jadł trawę!
jeszcze jej głos nie umilkł wśród lasu, gdy zwierzę uniosło się na tylnych łapach i ruszyło 

w jej kierunku. jedyne, co zdążyła biedna dziewczyna uczynić, to wyciągnąć z chusty długą 
szpilę i wbić ją w oko napastnika. na nic się to zdało. cios potężnej łapy oszalałego z bólu 
zwierzęcia powalił dziewczynę. niedźwiedź, mocno ugodzony, zwalił się martwy na ziemię.

 
tymczasem na zamku wszystko toczyło się ustalonym porządkiem. chociaż niezupeł-

nie, bo maria włastowa właśnie wyszła z kuchni i chodząc nerwowo po dziedzińcu, z coraz 
większym niepokojem wypatrywała służki. „cóż to za nowe porządki?” – myślała. – nigdy 
wcześniej się to nie wydarzyło!”.

a jej córka, zaniepokojona brakiem niedźwiedzia w miejscu, gdzie miał prawo przebywać, 
biegała po zamku, pytając służbę:

– gdzie podziało się zwierzę? dlaczego gertruda dotąd nie wróciła? czemu nikt ich  
nie szuka?

ani jedna, ani druga nie wiedziała, że ich niepokoje spotkają się w końcu przy zamkowej 
bramie i podpowiedzą pilne wszczęcie poszukiwań. czym prędzej wysłano do miasteczka goń-
ców, by odszukali dziewczynę. Ruszyli rychło, a kiedy dotarli do miejsca, w którym biedna 
panna spotkała niedźwiedzia, zamarli z przerażenia. nie takiego widoku się spodziewali. 

upamiętniające owo straszliwe zdarzenie kamienne rzeźby znajdują się na Ślęży do dziś. 
podobno o ich wykucie w miejscowym kamieniu poprosiła żona piotra własta – maria. 
przedstawiają gotowego do ataku niedźwiedzia i ludzką postać z rybą. niedźwiedź przypo-
mina nieforemną bryłę, jakby rzeźbiarz celowo chciał zwierzę pozbawić tych cech, dla których 
było pupilem właścicieli – wdzięku, uległości i przywiązania. może pragnął w ten sposób 
ukarać bezlitosną bestię?
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granitowa rzeźba gertrudy nie zachowała się w całości. przedstawiona postać pozbawiona 
jest głowy, prawego ramienia i stóp. ma lekko odchylone do tyłu ciało. odziana jest w długą 
szatę, której dół układa się w wachlarz. obiema dłońmi trzyma ogromną rybę, którą przyciska 
do swojego prawego boku. 

nie wiemy, jakie myśli pojawiły się w głowie nieszczęsnej dziewczyny, gdy już zrozumiała, 
że uciec nie może. może miała nadzieję, że uleci w przestworza? Że pokona swoim spojrze-
niem dziką naturę niedźwiedzia? Że to nieludzkie zginąć w ten sposób? 

nikt już się tego nie dowie. to, co ma nadejść, jest nieuniknione.

Spoglądając na milczącą rzeźbę, chcemy dostrzec w niej pewną zamkniętą historię. 
widzimy dziewczynę, której stopy są uwięzione w ziemi, i mamy wrażenie, że ziemia wciąga 
ją w przepastną otchłań. pomimo oczywistości tej sceny łudzimy się, że niknącej dla świata 
postaci, stojącej przed nami, uda się jednak ocalić życie.
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Legenda o lipie,  
co przed pałacem  
w Dobrocinie wyrosła

D
rzewo laurowe dla zwycięzców, drzewo herbaciane dla zdrowia, dąb dla krzepy... 
a lipa? to długowieczne drzewo z pachnącym w lipcu kwieciem (od czego nazwę 
swą wzięło) skrywa w sobie tajemnice narosłe przez wieki.

według ludowych wierzeń broniło przed czarami, zapobiegało piorunom i wyciągało 
z ludzi choroby. zwykle sadzono je przy studniach i źródłach, bo ponoć dbało o życiodajną 
wodę i troszczyło się, by zawsze było jej pod dostatkiem. może dlatego posadzono drzewo 
lipowe w dobrocińskim parku, by czuwało nad znajdującym się w pobliżu pałacu jeziorem? 
czy historia lipy z dobrocina, wsi z dobrem w nazwie, sięga tak odległych wieków, że przy-
wołuje czasy, w których ta osada przeszła spod kurateli bliżej nieznanego klasztoru pod zarząd 
templariuszy? i jakie ziarnko prawdy kryje się w ludowym podaniu o biednej służce, która  
– niesłusznie przez zakon Świątyni osądzona – dała początek dobrocińskiemu drzewu? 

Był szary, mglisty świt. Brat służebny, niższy rangą od brata-rycerza, więc też inne mający 
obowiązki, wyszedł był z samego rana sprawdzić zasuwy bramy prowadzącej do komandorii, 
czy nietknięte. w oparach mgły mało co było widać, ale zakonnik dobrze znał pokonywaną 
codziennie drogę i mógłby dotrzeć do celu z zamkniętymi oczami. Skradał się tak cicho, 
jakby bał się obudzić słońce, a poły jego brązowego płaszcza ledwie dotykały gałązek krze-
wów rosnących wzdłuż wydeptanej przez minione lata ścieżki. zasuwy były na swoim miej-
scu, więc ruszył po chwili z powrotem, tym razem podążając ku drugiej stronie zabudowań.  
gdy przechodził wzdłuż kamienno-ceglanych murów klasztornego dworu, spostrzegł mimo 
szarości poranka, że na jego drodze, pod oknami pałacu leży coś, co w żaden sposób nie  
przypomina kamienia czy tobołka. pochylił się nad nieoczekiwaną przeszkodą i – przerażony 
tym, co zobaczył – krzyknął:

– Boże w trójcy jedyny! panienko najświętsza! dziecię bez życia tu leży! 
w pierwszym odruchu spojrzał w górę, jakby szukał odpowiedzi w czeluściach okien lub 

w niebiosach. potem szybko podreptał do komnaty, w której spodziewał się zastać koman-
dora, by mu o tym, co zobaczył, opowiedzieć. Szeptem, by nie spłoszyć dnia złą wieścią. 

Rychło zebrali się bracia w wielkiej Sali, by odkryć tajemnicę śmierci maleństwa, a przede 
wszystkim ustalić, gdzie należałoby szukać winowajcy, skoro na miejscu nie zastano niczego, 

L
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co mogłoby światło na sprawę rzucić. czyje to było dziecko i skąd się wzięło w tym miejscu? 
kto opiekę miał nad dzieckiem sprawować i dlaczego nie wywiązał się z tego należycie? 
może osoba opiekująca się niemowlęciem była niewystarczająco staranna? może podrzucono 
dziecko w tym świętym miejscu, by znalazło opiekę braci, a ono nie dożyło poranka? pytania 
padały gęsto, ale nadzieja, że ktoś znajdzie na nie odpowiedź, nikła z kończącym się dniem.

co do jednego templariusze byli zgodni: winnego trzeba znaleźć. 
tylko jak? 
– trzeba się przyjrzeć życiu służących pomagających w kuchni, stajni i owczarni – orzekli. 
podejrzenie od razu też padło na młodą służkę, która pomagała w kuchni przy sporzą-

dzaniu posiłków. i to ją postanowiono postawić przed sądem zakonnym i przesłuchać. jeśli 
przyzna się do zbrodni – ukarać, jeśli nie… templariusze nie dopuszczali do siebie innego 
zakończenia aniżeli szybkie wyjaśnienie sprawy do końca. gdy wezwano biedną dziewczynę 
– jak się można było spodziewać – zaskoczoną pomówieniem, od razu zaczęła się zarzekać 
na wszystkie świętości, że nie było w tym występku jej udziału, że nie wie, kto i dlaczego  
to uczynił:

– dlaczego we mnie szukacie winy? tylko Bóg jeden na wysokim niebie wie, skąd 
dziecko się wzięło w tym świętym miejscu.

ale gdy coraz natarczywiej zaczęto rzucać oskarżenia, nie umiała ukryć rozpaczy:
– Skąd wiecie, że jam to uczyniła? Spałam utrudzona pracą, gdy ta straszna rzecz się stała! 

nie moje to dzieciątko, nie moja to wina! gdzie indziej sprawcy szukajcie!
łzy jak groch płynęły jej po twarzy.
dalsze rozpytywanie wśród innych świeckich przebywających w komandorii nic nie 

dało. dlatego zgromadzenie, choć najmniejszego dowodu przeciw służce nie znalazło, wyrok  
postanowiło wydać i wydało:

– winna!
od tej chwili biedna dziewczyna służebna już wiedziała, że śmierć ją czeka. wiedziała 

też, że życie swoje zakończy nieopodal starej lipy rosnącej w pobliżu kamienia, na którym 
wyroki na zabójcach były wykonywane. modląc się o litość i mądrość sędziów i rozmyślając 
nad swoim losem, przepłakała dzień cały. „dlaczego nie było nikogo, kto by dał wiarę moim 
zaprzeczeniom? – pytała nocy, głuchej na jej rozpacz. – dlaczego nie było nikogo, kto by się 
za mną ujął?!”. 

może dlatego, gdy dzień ostatni dla niej nastał i w skromnej szacie stanęła przed  
strażnikiem, który miał ją odprowadzić na miejsce straceń, z oczu jej żadna już nie spłynęła 
łza. tyle było w owej dzieweczce niedowierzania i gniewu na niesprawiedliwy osąd. a kiedy 
przechodziła obok starej lipy, ułamała małą gałązkę. czyżby w przyrodzie szukała zrozumienia 
i opieki? ale nie, bo oto cisnęła gałązkę lipową tuż obok kamienia i zawołała ku zdumieniu 
zebranych:

– tak jak pewne jest, że z tej gałązeczki wyrośnie po stu latach wielkie drzewo, tak pewne 
jest, że umieram niewinna!

i sto lat później wyrosło z owej gałązeczki dorodne, miododajne drzewo lipowe, które 
do dziś rośnie przed dobrocińskim pałacem jako świadek niegdysiejszych zdarzeń i ludzkiej 
niedoli. jedyne potwierdzenie prawdziwości słów dziewczyny, której nie dane było dowieść 
swojej niewinności.
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Legenda  
o nieoczekiwanym ocaleniu  
mieszkańców Owiesna  
przed Tatarami

B
ył pogodny kwietniowy dzień 1241 roku, gdy od samego rana ludność owiesna 
poczęła ze słowami modlitwy na ustach opuszczać swoje domostwa. duża część 
mieszkańców zamierzała udać się do zamku, gdzie miała nadzieję znaleźć ratunek 

i schronienie. ci, którzy mieszkali w pewnym oddaleniu od warowni, kierowali się do pobli-
skich gęstych lasów. ani jedni, ani drudzy nie mieli czasu, by spakować cały dobytek. zabrali 
ze sobą tylko tłumoczki z jadłem i niezbędne rzeczy. jaka była tej ucieczki przyczyna? 

otóż dnia poprzedniego dotarły do pana na zamku w owieśnie wieści straszne,  
a te rozchodzą się szybko. Hordy mongolskich wojowników już od paru miesięcy parły 
na zachód. przeszedłszy przez Ruś, najeźdźcy dotarli do polski, pozostającej w rodzin-
nych i politycznych koligacjach z madziarami, którzy byli głównym celem nadciągającej 
armii. niechciani przybysze przeszli przez małopolskę i Śląsk niczym orkan. już kraków, 
opole i wrocław zdobyli, a wciąż im było mało. docierali do kolejnych ziem i dopóty nie  
odeszli, dopóki upatrzonych miejsc nie złupili. naprzeciw łupieżcom stanął ze swoimi  
wojskami książę Henryk pobożny. niestety, zginął pod Legnicą a jego śmierć odebrała  
mieszkańcom śląskiej ziemi wszelką nadzieję na ocalenie. 

jakby tego było mało, chodziły słuchy o bezwzględności i ogromnej sile intruzów. Rycerze 
w zamkowej gospodzie opowiadali, że nie w liczbie tatarów kryje się niebezpieczeństwo, jeno 
w ich żołnierskim rzemiośle i ogromnej ilości koni, jakie ze sobą prowadzą. 

– ale bez wątpienia i samych tatarów mrowie, tyle że ich dostrzec trudno, bo chowają się 
w dolinach, by z zaskoczenia napadać.

– ich strzały – dodawał żołnierz z załogi zamkowej – niczym wielka chmura tak słońce 
zasłaniają, że dnia nie widać.

– Świst strzał jest też okrutny. niejeden śmiałek brał nogi za pas, zanim jeszcze naprzeciw 
tatarów stanął.

– każdy z pogan na koniu skulony jedzie, ale dwa konie prowadzi, więc ziemia drży 
pod nimi, jakby koniec świata był bliski!

L
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opowieści te coraz większy budziły w mieszkańcach owiesna strach – przed gwałtem, 
niewolą, rabunkiem i śmiercią. a niewiele zostało czasu, by się do odparcia ataku przygotować. 
jeżeli jeszcze w ogóle ten czas był! dlatego pragnęli wierzyć, że tatarzy w ich strony się nie 
zapuszczą. a i zamek w owieśnie, powiadali, niejedno przetrwał i za twierdzę trudną do zdo-
bycia uchodził.

– Boże wielki na niebie, ocal nas! niech ci wysłannicy piekła nie dotrą do naszych bram. 
a jeśli zniszczenie i śmierć przyjść mają… – szeptali ci, którzy znaleźli w zamku schronienie, 
wypatrując nadciągającego od północy wroga, i nie kończyli myśli, które dzielności i nadziei 
zupełnie by ich pozbawić mogły.

ale stało się.
– tatarzy w owieśnie! – trwożny szept roznosił się po krużgankach zamkowych  

i w zajmowanej przez pospólstwo części warowni. 
na szczęście nikt z mieszkańców owiesna nie pozostał na podzamczu. kiedy więc  

tatarzy wjechali do wsi, ich oczom ukazał się widok, który w żądnych łupów i jeńców 
najeźdźcach mógł wywołać tylko wielką wściekłość: opuszczone chaty, marne sprzęty pozo-
stawione w nieładzie, cisza jak makiem zasiał. i zamek. potężny, murowany, otoczony fosą. 
zwodzony most, który podniesiono o poranku, mówił wrogom, że dla nieproszonych gości 
droga jest zamknięta. uczynili więc tatarzy to, co i tak prędzej czy później nastąpić musiało: 
słupy ognia i dymu uniosły się nad owiesnem. to paliły się pozostawione na łaskę i niełaskę 
wroga chaty. do wieczora z zabudowań pozostał tylko popiół.

ale nie czas było żałować tego, co mogło zostać odbudowane. teraz nastała pora,  
by życie przed okrutnym tatarem uchronić i przygotować się do odparcia oblężenia. Bóg 
jeden wiedział, ile potrwa obrona i na jak długo wystarczy zapasów. wkrótce mieli się też 
mieszkańcy owiesna przekonać, że w pogłoskach o zawziętości i okrucieństwie tatarów nie 
było ani krztyny przesady. najpierw nieprzyjaciel próbował wziąć twierdzę ogniem. płonące 
strzały przeszywające powietrze nad warownią spadały gdzie popadło. przerażenie kazało 
ludziom albo w ukryciu pozostać, albo biec z kubłami wody, by ogień na dziedzińcu zamko-
wym gasić. kiedy się miotaczom ognia atak nie powiódł, zasypano obrońców gradem strzał, 
które niczym kopuła unosiły się nad twierdzą i zasłaniały wiosenne niebo. wydawało się,  
że dziki chichot tatarski mówi obrońcom: 

– gińcie albo uciekajcie! 
przerażający zaiste był widok, gdy któryś z obrońców twierdzy, wyglądając przez małe 

okno w murze, nie zdążył schronić się w porę… 
a każdego kolejnego dnia działy się rzeczy coraz straszniejsze. pod wieczór z bólem 

liczono straty. przybywało rannych, a ci, którzy jeszcze mogli walczyć, tracili nadzieję. 
o wypadzie poza bramy zamku nie było mowy – tatarów było zbyt wielu, by liczyć na cud. 
a jednak pan na owieśnie, widząc, jak z powodu straty w ludziach, braku wody i jedze-
nia ulatują z załogi siły i wola walki, po dwóch tygodniach oblężenia rozmyślał ze złudną 
nadzieją: „jutro lub pojutrze naprzeciw nich staniemy. ale może najpierw trzeba posłów 
słać i prosić, by tatarzy oszczędzili tych, którzy nie stawiali oporu, a jedynie bezpieczeństwa 
w murach zamku szukali?”. 

następnego dnia o świcie dowodzący obroną spotkał się z załogą zamku w sali jadal-
nej. Spojrzał na zgromadzonych. na próżno szukał na ich twarzach determinacji i dzielności, 
dostrzegł jedynie jakąś niemą desperację. i on, i oni wiedzieli, że na nic się zdadzą nego-
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cjacje z wrogiem. mierząc się z potężnym przeciwnikiem, jedynie honor mogliby jeszcze  
uratować. gdy już zasiedli przy wielkim stole i dowódca miał swoją przemowę rozpocząć, jeden  
z rannych wojów znajdujących się w komnacie zawołał słabym głosem:

– pić!
na stole stał ostatni dzban z wodą. obok leżał kawałek chleba i mięsa. wycieńczeni 

i głodni obrońcy nawet nie śmieli spojrzeć na tę resztkę pokarmu. wszystkie oczy zwróciły 
się w stronę, z której dochodził głos. wiedząc o zbliżającym się końcu obrony, ulitowano się. 
jeden z rycerzy wziął dzban i jadło ze stołu, by podać je rannemu.

ale nie tak miał się zakończyć ten akt miłosierdzia. z korytarza prowadzącego do kom-
naty wypadł nagle głodny pies i nie bacząc na okrzyki zebranych, chwycił jadło i pognał przed 
siebie. aby cennej zdobyczy go nie pozbawiono, ruszył najpierw ku bramie, potem pokonał 
fosę i chwilę później znalazł się w samym środku tatarskiego obozu. 

co za szczęśliwy traf! Bardziej udanego emisariusza nie mógł los wysłać z poselstwem 
do wroga! tatarzy tak byli zaskoczeni pojawieniem się przybysza z zamku i tym, co trzymał 
w pysku, że zaniemówili z wrażenia. jakże to? w zamku mają tyle zapasów, że mogą psy 
karmić chlebem i mięsem? jeśli zwierzęta mają jadła pod dostatkiem, to i ludziom pewnie 
na niczym nie zbywa! jaki sens ma oblężenie, które nie wiadomo, ile jeszcze może potrwać? 

nie chciały dłużej pogańskie wojska pod zamkiem koczować. jeszcze tego samego dnia 
obrońcy mogli dostrzec z wieży obronnej, jak skuleni na swoich koniach tatarzy odjeżdżali 
na południe, by przez morawy udać się na węgry.

ocalali mieszkańcy owiesna pokochali ten fragment swojej historii. parę wieków później 
ich potomkowie upamiętnili owe przekazywane w legendzie wydarzenia w wyjątkowy sposób: 
jak wieść niesie, zamówili rzeźbę przedstawiającą psa, który w średniowieczu odmienił los 
osady. element tej rzeźby znaleziono w dwudziestym wieku, ale wkrótce i tę pamiątkę pokrył 
kurz zapomnienia.

pamięć o dawnym przypadkowym bohaterze przetrwała do dziś jedynie w legendzie.
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Legenda o tym,  
jak na Kiełczyńskiej Górce  
kościół budowano

S
ą miejsca mające historię sięgającą bardzo odległych czasów. Świadczą o tym 
choćby określenia, jakimi te miejsca zostały nazwane. Bywa też tak, że w kolejnych  
wiekach nadaje się jakiejś górze lub rzece inne miano. na szczęście zdarza się czasem, 

że imię miejsca powraca do swego źródła. tak właśnie jest z kiełczynem – wioską leżącą 
u stóp wzgórz kiełczyńskich. najwcześniejsze nazwy osady: colcim, kelczchni, költschen 
czy kielczyn swoim brzmieniem niewiele się różnią od nazwy obecnej i są piękną pamiątką 
historii, która pozostawiła swe językowe ślady w rodzimym nazewnictwie. 

dla porządku przypomnijmy, że nazwa kiełczyn ma swoje źródło w wydarzeniu, którego 
bohaterami byli książę Bolesław krzywousty i jego wielkorządca piotr włast. a było to tak. 
pewnego razu władca ruszył na polowanie w ślężańskie lasy. niestety, zdarza się czasami, 
że jakiś myśliwy niefrasobliwie porzuca towarzyszy wyprawy, ryzykując spotkanie z dzikim 
i potężnym mieszkańcem kniei. tak też się stało podczas owej wyprawy. książę na moment 
oddalił się od swojej drużyny, gdyż wydawało mu się, że jakiś zwierz przecina mu drogę. 
czym prędzej ruszył w pościg. intuicja go nie myliła: w pobliżu polujących znalazł się odyniec 
z wielkimi kielcami. księciu, wprawionemu w polowaniach, udało się oszczepem ranić dzika, 
ale nie dosyć skutecznie. Ranne zwierzę ruszyło na Bolesława! wtedy na szczęście pojawił się 
piotr włast i dobił dzika. książę, aby należycie podziękować dzielnemu wybawcy, podarował 
mu Ślężę i jej okolice. Śląski możnowładca wkrótce potem założył wieś, a na pamiątkę szczę-
śliwie zakończonej przygody z dzikiem o wielkich kłach dał jej nazwę kiełczyn. 

w kiełczynie, na niewielkim wzgórzu przy rozwidleniu dróg, znajduje się murowany 
kościół pod wezwaniem narodzenia najświętszej maryi panny. Stoi tam od kilku wieków. 
niektórzy powiadają, że przed piętnastym stuleciem stał tu inny kościół, drewniany. nikt już 
tego nie pamięta, więc musimy uwierzyć na słowo. jedno jest pewne – miejsce, na którym oba 
kościoły stanęły, jest szczególne, bo przez samą Świętą panienkę wybrane. tyle że po drewnia-
nym kościółku pozostało do dziś jedynie ludowe podanie.

Bolko i Surowy był władcą ambitnym, mądrym, ale i żądnym władzy, co prowadziło 
do licznych konfliktów z tymi, którzy mogliby mu w realizacji jego celów przeszkodzić.  

L
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aby móc skuteczniej występować przeciw swoim wrogom, zwrócił się o pomoc do papieża 
Bonifacego Viii. owszem, zyskał poparcie, ale musiał zobowiązać się do większego niż 
dotychczas umacniania wiary wśród swoich poddanych. z tego między innymi powodu 
postanowił książę założyć w książnicy probostwo i zbudować kościół (trzeba tu dodać, 
że książnica leży niedaleko kiełczyna).

Radość zapanowała pośród wiernych z książnicy. Rychło też do prac nad kościołem przy-
stąpiono. najpierw sprowadzono z okolicy kamieniarzy, potem najlepszych drwali i cieśli. 
drzew przecież trzeba było wyciąć tyle, by było z czego zrobić ściany, ławy, a zwłaszcza pale, 
które jako pierwsze w ziemię wbić należało, by budowla przetrwała wieki. potem kamie-
nia nawieźć, by fundamenty były mocne. a i jeszcze miejsca na wejście i okna wyznaczyć, 
by nie były po północnej, czyli pełnej piekielnych sił stronie. całymi tygodniami głowili 
się nad budową wszyscy, a tymczasem stos bali sosnowych i świerkowych rósł do góry jak 
wielkanocna baba, przybyli bowiem do książnicy rzemieślnicy i pomagający im czeladnicy 
pracowali od świtu do nocy. odpoczywali tylko wtedy, gdy ciemna noc nastawała, spali gdzie 
popadnie, a wstawali z pianiem koguta. 

kiedy już zgromadzono wszystko, co było niezbędne, zdarzyła się rzecz niesłychana.  
pewnego ranka, gdy cieśle przyszli na miejsce budowy, aby przyciąć bale drewna według tego, 
co główny cieśla nakazał, ich oczom ukazał się widok, jakiego się nie spodziewali. 

– jakże to? tyle wysiłku i pośpiechu na nic? 
– może w nocy jacyś złodzieje na świętą rzecz się zasadzili i zabrali? 
– a może drewniane kloce stoczyły się nie wiadomo gdzie? 
nikt nie umiał odpowiedzieć, dlaczego nawet najmniejszy kawałek kory po stosie 

drewna nie pozostał! Szkoda było czas tracić na pytania. Rozpierzchli się wszyscy po okolicy,  
aby drewna szukać. trochę te poszukiwania trwały, ale w końcu dziwnym trafem belki się 
znalazły. owe ogromne zguby, równiusieńko ułożone, leżały tam, gdzie leżeć nie powinny! 
a dokładniej na wzniesieniu znajdującym się nieopodal kiełczyńskiej drogi głównej! 

– jakie licho je tu przeniosło? – pytali jeden przez drugiego cieśle. 
– jakiej mocy trzeba, by w jedną noc tego dokonać! – dziwowali się kamieniarze. 
Szybko skrzyknięto chłopów z okolicznych wsi, by przenieśli drewno na miejsce  

właściwe, czyli książęcą ręką wyznaczone. tak też się stało. cały dzień trudzono się,  
by przywrócić rzeczom należny porządek. ale następnego rana cieśle, już pewni, że do roboty 
raz dwa się zabiorą, i tym razem nie zastali na miejscu budowy nawet najmniejszej gałązki. 
wtedy uradzili: 

– trzeba w nocy bali pilnować i złodzieja za rękę złapać. 
jak postanowili, tak zrobili. wieczorem porozsiadali się pod drzewami, na mchu,  

by miękko było, i obiecali sobie całą noc czuwać. a że było ciemno choć oko wykol, roz-
palili ognisko, by się ogrzać i mieć lepsze baczenie na przeznaczony na budowę materiał.  
może i nad ranem posnęli – kto dziś tego dojdzie? dość powiedzieć, że było tak samiuteńko, 
jak poprzedniej nocy: pilnowane drewno zniknęło. 

– to jakby ścigać się z wiatrem – rzekł proboszcz z sąsiedniej parafii, gdy dotarli  
na wspomniany pagórek, gdzie i tym razem spodziewali się zgubę zastać. 

a pewnie! Leżała sobie spokojnie, jakby czekając na nich i na ich zdumienie. 
– nic, ino cud się zdarzył – zawyrokował kapłan. – pewnie matka Boska ma w tym jakiś 

cel, którego nie pojmujemy, ale w który nie uwierzyć nie sposób. kościół w kiełczynie więc 
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zbudujemy, by wolę i chwałę najświętszej panienki głosił. tylko miłościwie panującego nam 
księcia powiadomimy o tym, co się zdarzyło.

i zbudowano kościółek jak z obrazka! o wszystko budowniczowie zadbali. wejście  
zaplanowali od południa, podobnie okna przebili, by oświetlały wnętrze i aby złe moce 
nie miały dostępu do świętego miejsca. drewniany szkielet konstrukcji wypełniono gliną 
wymieszaną i zarobioną z sieczką i trocinami. a jakby tego było mało, ściany bielusieńkiego 
kościółka poprzecinano belkami ciemnymi od dziegciu. a na sam koniec dzwonnicę 
na zewnątrz ustawiono, by zwoływała wiernych na mszę.

obecny kościół, położony wysoko na zboczu góry zwanej górką kiełczyńską, widoczny 
jest z daleka i góruje nad kiełczynem, jakby chciał przypominać wiernym o swojej niezwykłej 
historii. 

gdy nastaje wiosna, okoliczne sady rozpościerają przed kiełczyńskim sanktuarium dywan 
z białego czereśniowego kwiecia. niestety, piękna gotycka figura matki Bożej z dzieciątkiem, 
która dawne czasy dobrze pamiętała, nie przetrwała do dziś. jej wspomnieniem jest herb 
gminy, do której kiełczyn należy. widzimy na nim złotą madonnę wśród dojrzałych kłosów 
zboża, jak uśmiecha się do wiernych, którzy uwierzyli w jej moc sprawiania cudów. 
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Legenda  
o smoku z Owiesna 

S
łyszeliście legendę o strasznym smoku z owiesna? jeśli nie, to posłuchajcie.

dawno temu, w średniowiecznych czasach, między owiesnem a przedborową 
mieszkał smok. i to smok jak się patrzy! mieszkał w jamie wielkiej jak wójtowy  

spichlerz, głowy, co prawda, miał tylko dwie, ale za to łap dwanaście. ogniem zionął jak 
należy, wzniecając pożary w polu i we wsi, ryczał od czasu do czasu i pożerał wszystko, co mu 
w łapy wpadło. oj, martwili się ludzie, jak to w podobnych razach bywało, bo kto wie, jaki 
pomysł jeszcze do głowy mógł gadzinie wpaść. no i wpadł. 

pewnego dnia wieść straszliwa rozniosła się po opłotkach: smok porwał jedyną córkę 
miejscowego rycerza. a że dziewczyna piękna była jak różyczka polna, tym większy lament 
się roznosił od wzgórz Bielawskich aż po niemczańskie. płakał rycerz, wzdychał cały  
rycerski dwór, biadały baby len w polu rwące, ale na nic się to zdało. pozostało więc ogłosić, 
że gdyby jakowyś śmiałek odważył się do smoczej jamy pójść, smoka pokonać i rycerzównę 
całą i zdrową na zamek przyprowadzić, to jaśnie pan odda mu w nagrodę połowę swoich 
włości. 

chętnych do walki z gadziną znalazło się wielu, bo w czasach, o których opowiadamy, 
na całym dolnym Śląsku smoków było tyle co kot napłakał i nie było gdzie męstwem 
i odwagą się wykazać. Ruszył więc kto żyw pod owiesno, szukać rycerskiej sławy. nie 
będziemy tu bez potrzeby opowiadać, co się tam każdemu z dzielnych rycerzy przydarzyło. 
dla porządku jednakowoż trzeba w kronice zapisać, że niewielu śmiałków po spotkaniu ze 
smokiem wróciło, skąd przyszło. nieskuteczność powziętych działań wkrótce się też poza 
gminę rozniosła i po jakimś czasie nikt już spieszyć do walki z bestią nie chciał – ani dla rycer-
skiej sławy, ani dla połowy obiecanych włości. 

ale przecież nie tak legendy się kończą, że zło zwycięża, a ludzie o nim rychło zapomi-
nają. otóż mieszkał w owieśnie młodzian na schwał, który dowiedziawszy się o spustoszeniu, 
jakie siał wśród rycerstwa straszliwy gad, i o porwaniu rycerzowej córki, udał się na zamek. 
kiedy na okrągłym niby młyńskie koło dziedzińcu zamkowym stanął, wszystkich zdumiała 
zuchwałość przybysza.

– jakim prawem człek tak pośledniego stanu ośmielił się wtargnąć do zamku naszego 
pana? – zapytał na jego widok odźwierny. – nie znam prawa, które by pozwalało komukolwiek 
z ludu na taką śmiałość!

L
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– jam jest janko z owiesna – odparł młodzieniec. – moim jak i innych prawem jest  
stanąć do walki ze smokiem w obronie czci jaśnie panienki. i módl się, człowiecze,  
bym zdążył nieszczęściu zapobiec. 

nie było co dłużej gadać po próżnicy, więc janka raz-dwa przed oblicze pana owieśnień-
skiego zamku zaprowadzono.

– a można-li wiedzieć, jakiej to nagrody oczekujesz? – zapytał z przekąsem ojciec  
porwanej panny, gdy janko rzecz całą wyłuszczył. 

– a jużci! piękną macie córkę, panie. moje serce już od dawna do niej należy, tylko 
robota w polu nie pozwoliła mi o jej względy zabiegać. jeśli smoka pokonam i wrócę cały 
i zdrowy, dacie mi ją za żonę, a ziemię zostawicie sobie – rzekł chłopak. 

Rycerz pokręcił głową bez przekonania. dopiero po długiej chwili skinął głową  
przyzwalająco. pewnie z góry przewidywał, czym ta chłopska wyprawa się zakończy. 

tymczasem janko, uradowany zgodą rycerza, opuścił zamek i od razu udał się w okolicę 
smoczej jamy. po drodze odrąbał kawał dębowej gałęzi i ociosał ją z lekka. znając przysło-
wiową przenikliwość smoków, chłopak domyślał się, że gad już na niego czeka. tak też było: 
bystrooki gospodarz siedział na leżącym nieopodal jamy kamieniu i bez emocji spoglądał 
czworgiem oczu na miejsce, skąd mógł nadciągnąć kolejny junak. naturalnie, jak na smoka 
obeznanego z tradycją przystało, spodziewał się jakichś negocjacji, a przynajmniej popisu  
oratorskiego na temat misji, z jaką któryś z rzędu śmiałek przybywa. nie przewidział  
jednego: że nie dla sławy i moralnych pouczeń chłopak się pojawi, jeno by pannę jak  
najprędzej uwolnić. 

nie mogło być inaczej. kiedy już janko stanął oko w oko ze smokiem, zdzielił  
go dębczakiem w jedną z głów, że aż gadzinę zamroczyło. nie było na co czekać, toteż  
rycerzównę, która usłyszawszy te odgłosy, szybko ze smoczej jamy wybiegła, dzielny młodzian 
za rękę chwycił i do ucieczki zachęcił okrzykiem: 

– a teraz – ile sił w nogach! 
Smok, ocknąwszy się, wściekły i zawiedziony, ruszył w pościg. ale bez skutku kamieniami 

za panną i jej wybawcą ciskał, uciekinierzy bowiem, nie oglądając się za siebie i śmiejąc się  
ze smoczej głupoty, prosto na zamek pobiegli. 

Rad nie rad musiał pan na owieśnie pogodzić się z tym, że janko jego zięciem zostanie. 
ale jeszcze tego samego dnia obiecał sobie, że wybawiciela córki rychło na rycerza pasuje – nie 
uchodzi przecież, by ludzie plotkowali po zagrodach, że zięć jest niskiego stanu. 

a smok? gdy miejscowi zaczęli gadać o nim bez szacunku i strachu, ze wstydu przeniósł 
się do innej gminy i słuch po nim zaginął.

i tutaj dopiero kończy się nasza opowieść. choć pewnie chcecie wiedzieć, dlaczego  
ją opowiadam? wiem, wiem. Spieszę więc donieść, że świat tej legendy – jak to zwykle 
bywa – ma swoje odbicie w świecie realnym: polne kamienie rzucane przez gadzinę za panną  
i kawalerem do dziś leżą przy drodze prowadzącej z owiesna do przedborowej, rozdzielająca 
zaś obie wioski granica, kręta niczym wąż, jest odbiciem drogi, jaką smok w pościg za ucieki-
nierami się rzucił. i to te przydrożne kamienie oraz ta pełna zakrętów droga są bezsprzecznym  
potwierdzeniem historii, która wydarzyła się przed wiekami, oraz dowodem niezwykłego 
męstwa pewnego odważnego młodzieńca z owiesna.
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Legenda o tym,  
jak cesarz Karol Luksemburski  
przez Mościsko przejeżdżał

Budujemy mosty dla pana starosty.
Z czego budujecie, z czego je pleciecie?
Z dębowego liścia, z brzozowego kiścia.
Dajcie nam tu, dajcie, stado koni przegnać, 
karetą przejechać!
Tysiąc koni przepuszczamy, a jednego zatrzymamy…
(jaworowi ludzie, znana w polsce od wieków zabawa „rozdzielanka”)

N
a drodze wiodącej ze Świdnicy do dzierżoniowa słychać było skrzypienie  
ciągnących wozów i stukot końskich kopyt. kawalkada ludzi, koni i wozów wlokła 
się leniwie to w górę, to w dół.

– daleko do postoju? 
takie pytanie mógł zadać głośno tylko jeden podróżny. i był to jadący na samym końcu 

orszaku cesarz. widać było, że jest mocno utrudzony podróżą. nawet widok ze wzgórza, 
z którego akurat zjeżdżano, nie wzbudził zachwytu monarchy. a przecież droga wiodła 
przez piękne ziemie: w dole wiła się rzeka niby błękitna wstęga, wkoło rozpościerały się lasy, 
a w oddali niewysokie góry. Średniowieczny zasadźca przed ponad stu laty nie mógł znaleźć 
piękniejszego miejsca dla wsi nazwanej później mościskiem niż północno-zachodnia część 
kotliny dzierżoniowskiej. góra Ślęża z jednej, pas gór Sowich z drugiej strony i do tego 
błyszczące w oddali wieże katedry świdnickiej i dzierżoniowskiej fary. 

zapytany o postój rycerz, znający dobrze owo miejsce, odparł, że wieś widać jak na dłoni 
i za chwilę wjadą na prowadzący przez nią szlak. tak też było, bo droga, którą wracali,  
biegła przez ważne dla kontaktów handlowych i politycznych miasta – kiedy bowiem już się 
Strzegom i Świdnicę minęło, pozostawało albo doliną rzeki Bystrzycy do czech jechać, albo 
mościsko długie jak wąż pokonać i przez dzierżoniów do ząbkowic dotrzeć. a potem już 
tylko granicy z królestwem czech patrzeć. cesarz odetchnął z ulgą. „czyli trzeba nam jeszcze 
tylko przez tutejszą rzekę się przeprawić”– pomyślał. 

L
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– dziwne to miejsce. jak je nazywają? ponte… patridus pons? – spytał półgłosem  
ni to towarzyszącego mu rycerza, ni to siebie. – cóż, nie da się uniknąć trudów, gdy się 
odbywa dalekie podróże w ważnych dla cesarstwa sprawach, i niełatwo spamiętać wszystkie  
te miejsca, w których zdrożeni ludzie i konie odpoczynek znaleźć mogą. 

trudno się dziwić rozważaniom jego cesarskiej mości. i w odległych czasach człek dobrze 
wiedział, że nigdzie nie będzie mu lepiej niż w domu. „cóż jednak czynić, gdy bywają 
potrzeby pilniejsze niż własne wygody i trzeba czasem domostwo opuścić i w podróż się 
udać? – rozmyślał cesarz. – czy to mnich opuszczający klasztor, by udać się z pielgrzymką  
do świętego miejsca, czy to chłop z chaty, by na targ prosię zaprowadzić, czy szlachetnie  
urodzony pan, który z wizytą do krewnych się wybiera, wszyscy wędrują drogami, nie 
bacząc na zbójców kryjących się w lasach. a drogi są niebezpieczne także z innej przyczyny.  
czasami wystarczy ulewa, by trakty zamieniły się w grzęzawiska, czasami zaś susza, by stały się  
wyboiste jak skórka świeżo upieczonego chleba”.

na szczęście karolowi Luksemburskiemu, jak wielu innym wielmożom, towarzyszyła 
podczas podróży liczna służba, dworscy dostojnicy i ochraniający monarchę rycerze. pakun-
kami, skrzyniami, orężem i końmi zajmowali się ci, którzy przodem jechali. zachęceni 
nadzieją szybkiego popasu, znacznie przyspieszyli, by mieć już za sobą niełatwą przeprawę 
przez piławę, albowiem w tamtych czasach pokonanie jakiejkolwiek rzeki wymagało i trudu, 
i czasu. najpierw przejechać musiały kufry z imperatorską odzieżą (codzienną i dla ceremo-
niałów), worki z suszonym mięsem i owocami (gdyby w przydrożnych gospodach nie było 
nic odpowiedniego dla cesarskiego podniebienia) a i księgi w skórę oprawne, żeby prawem 
w nich spisanym mógł cesarz przekonywać nieprzekonanych i zjednywać nieprzejednanych, 
by w końcu osiągnąć to, co zamierzył. następnie przeprawiał się wóz za wozem, konny 
za konnym rycerzem, służebny za sługą… i na końcu, jako się rzekło, cesarz – znużony już 
i zirytowany ciągnącą się podróżą. 

czy przeczucie jego wysokości nie myliło, czy jakieś licho chciało pokrzyżować plany 
podróżnych, dość że gdy cesarz znalazł się na samym środku mostu, rozległ się trzask i stare 
drewniane przęsła pękły! zaiste, było na co patrzeć, gdy cesarz w mgnieniu oka znalazł się 
w rzece!

– faul Brück, zur Hölle! – wrzasnął imperator, spoglądając ze złością w górę, na dworzan 
i sługi.

– cesarz w wodzie! – rozległy się okrzyki. jakby chciano całemu światu ogłosić, że oto on, 
karol iV, z łaski Bożej cesarz rzymski, król czech, hrabia Luksemburga etc., etc. w jednym, 
stał się bohaterem tego niefortunnego zdarzenia! 

– faul Brück! – powtórzył cesarz z jeszcze większą irytacją niż wprzódy, otrzepując lśniące 
jak kryształ krople rzeki piławy ze swojego stroju. 

– faul Brück! – zakrzyknęli wszyscy dokoła, z trudem zachowując powagę, i kto żyw 
pospieszył na ratunek jego cesarskiej mości. 

wszystko skończyło się szczęśliwie. jaśnie pana z rzeki wydobyto i ku zawodowi  
miejscowych kordonem otoczono, by mógł odzienie mokre zdjąć i suche szaty włożyć. 
na szczęście cesarz miał poczucie humoru:

– eh, eine polnische Brücke – mruknął do siebie, siedząc na brzegu i z niedowierzaniem 
kręcąc głową.
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dziś nikt już nie pamięta, jakie sprawy sprowadziły w czternastym wieku karola iV  
Luksemburskiego z pragi do wrocławia i jakie powody zmusiły orszak cesarski do wyboru tej, 
a nie innej drogi powrotnej. jedno jest pewne: jeszcze po drugiej wojnie światowej wieś przez 
krótki czas nosiła nazwę zgniły most, nawiązującą prawdopodobnie do owianego legendą 
cesarskiego okrzyku.

a obecna nazwa wsi mościsko? najpewniej jest to zgrubienie od słowa „most”. a skoro 
zgrubienie, to znaczy, że przetrwała pamięć o tym, że most znajdujący się we wsi dawał 
się kiedyś we znaki mieszkańcom i podróżnym. i jeśli wierzyć legendzie – nawet samemu  
cesarzowi. 

jak wieść gminna niesie, ta przygoda miała jeszcze inne następstwo. podobno, aby sobie 
zrekompensować niespodziewaną kąpiel w przepływającej przez mościsko rzece piławie, cesarz 
karol kazał zbudować na wełtawie piękny most, który do dziś można w pradze podziwiać. 
i tak mościsko zyskało legendę związaną ze swą nazwą, a stolica czech – most karola. 

czy mogło być inaczej? 
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Podanie  
o spróchniałym moście  
i trzech złotych groszach  
z Mościska

P
rzez mościsko płynie rzeka piława, która ma swoje źródło na wzgórzu znajdującym 
się nieopodal wsi kluczowa. osobliwa to rzeka. przypomina niesforny wietrzyk, 
który biegnie raz w jedną, raz w drugą stronę, potem zawraca, robi gładką pętelkę 

i znowu sunie prosto niczym strzała. dobrze to widać z lotu ptaka. z powodu tej rzecznej 
niefrasobliwości w mościsku mostków musiało być co niemiara. niektórym z nich nawet 
nadano nazwy, żeby łatwiej można było wędrowca lub konnego skierować ku właściwemu 
traktowi. 

a skąd te nazwy się brały? z rozsądku i wyobraźni mieszkańców. przecież nikt lepiej 
od miejscowych nie wie, dlaczego ten czy inny most powstał, z jakiego materiału go zbudo-
wano i dokąd prowadzi. z tej przyczyny, znajdował się tutaj – jak prawie w każdej wsi – most 
młyński (a to za sprawą młyna stojącego tuż obok), dziurawy (co było przestrogą jasną jak 
niebo), zielony (bo omszały i zbudowany dawno temu) oraz po prostu mostek (z racji swej  
niepozorności). nawet małą kładkę nazwano „elizabeth”, takie bowiem imię nosiła dziewczyna, 
która pewnej jesieni z owego mostku wpadła do wody i utonęła. Bo trzeba tu wspomnieć, 
że łagodna w porze letniej piława zamienia się w rwący potok, gdy następują zimowe roztopy 
lub nadchodzi jesienna niepogoda.

ktoś zapyta:
– a po co nam tyle wiedzieć o tej rzece i przerzuconych przez nią mostkach? 
otóż był w mościsku most, który od zawsze nie cieszył się dobrą sławą, a to z powodu 

złych przypadków, jakich był przyczyną. nie dziwota więc, że i jego nazwa, ma się rozumieć, 
splendoru mu nie przyczyniała. z powodu tej niesławy wkrótce stał się tak znany, że pierw-
sza nazwa wsi od niego właśnie się wzięła! jakby tego było mało, znajdował się na ważnym 
lokalnym trakcie, więc często nie można było przeprawy przez ów most uniknąć. do jednego 
z niefortunnych wypadków, jakie coraz to się zdarzały na owym moście, nawiązuje nasza 
legenda. 

a było to tak…

P
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tereny wokół mościska były pokryte gęstymi lasami, a w nich – siła zwierzyny. z tego 
powodu udawano się tu często na polowania z nieodległej Świdnicy. czynili to przez wieki 
świdniccy książęta, także mądry książę Bolko ii, zwany z powodu niskiego wzrostu – małym. 
i to on z całą swoją świtą wybrał się pewnego – nieszczęsnego, jak się miało niebawem okazać 
– dnia na polowanie w tutejsze bory.

miłościwy pan nie był tego dnia zbyt kontent, bo znowu trzeba było pokonać rozmokłą 
drogę, jako że w dniu poprzedzającym polowanie lało jak z cebra. jakby tego było mało, 
długo i bez skutku samotnie ścigał rączego jelenia. kiedy więc myśliwi graniem na rogach 
ogłosili koniec polowania, odetchnął z ulgą. pozwolił też łowczym, strzelcom, szczwaczom 
i całej służbie niezbędnej podczas polowania jechać przodem. Sam został w tyle, by rozmyślać 
nad następną wyprawą łowiecką, której celem była przecież nie tylko rozrywka czy nabiera-
nie sprawności w jeździectwie i posługiwaniu się bronią, ale także zapewnienie pożywienia  
sługom i dworzanom. 

powrót odbywał się późnym popołudniem, więc szarówka już zdążyła zasnuć drogę. psy 
myśliwskie szły posłusznie obok swoich opiekunów, a zmęczone polowaniem drapieżne ptaki 
drzemały w bezruchu na ramionach sokolników. gdzieś w lesie zaczął pohukiwać puszczyk, 
wzbudzając w jadących niepokój i przypominając, że trzeba się spieszyć, by do zamku zdążyć 
przed nocą. może dlatego powolny dotąd pochód nagle wyraźnie przyspieszył. można było 
nawet odnieść wrażenie, że zapomniano o jadącym na końcu kawalkady księciu.

gdy Bolko zorientował się, że myśliwi oddalili się znacznie, popędził swojego  
wierzchowca, by przyspieszył biegu. niebawem książę znalazł się na moście oddzielającym 
las od wioski, do której pozostali zdążyli już dotrzeć. niestety, z powodu szarej godziny nie 
dało się dostrzec na moście miejsc, w których dyle były mocno spróchniałe. gdy książę  
znalazł się na środku mostu, przednia noga jego konia utknęła nieszczęśliwie w jednej z dziur.  
w tej samej chwili jeździec stracił równowagę i… wpadł do rzeki. 

– Ratunku! – zakrzyknął, licząc na to, że go zaraz z topieli ktoś ze świty wyciągnie.
Lecz krzyczał na próżno, bo wartki nurt rzeki już niósł nieszczęśnika precz.
– tonę! – krzyczał książę, ale szum wody zagłuszał to wołanie. 
w pewnym momencie tonący znalazł się blisko porosłego trawą brzegu i poczuł, że ktoś 

chwyta go za ramię i próbując wyciągnąć go  z topieli, przekrzykuje szum wzburzonej rzeki:
– podaj mi rękę, człowieku!
„kimkolwiek jest, zaufam mu!” – przemknęło przez książęcą głowę. domyślił się, 

że to nie jego słudzy pospieszyli mu na ratunek. w chwilę później cały i zdrów na most 
powrócił. przypadkowy wybawca bezpiecznie konia ku niemu przyprowadził i wtedy Bolko 
spytał:

– komu mam podziękować za pomoc?
– mam na imię jan i mieszkam w mościsku, panie – odparł zapytany.
– czy wiesz, że to księciu życie uratowałeś?
– nie, możny panie. ale ratowałbym każdego, kto znalazłby się w takim położeniu.
widocznie spodobała się księciu ta odpowiedź, bo bez chwili wahania wyciągnął Bolko 

z mieszka trzy złote grosze i trzymając je na dłoni, powiedział do swego wybawiciela, który 
wzbraniał się przed ich przyjęciem:

– wiem, że nie dla nagrody życie swoje ryzykowałeś, lecz by mnie wybawić z opresji.  
dlatego prawem, jakie posiadam, nakazuję ci jeden grosz przyjąć dla siebie, by ci niczego 
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w życiu nie brakowało. grosz drugi przeznaczysz na budowę nowego mostu, by nikogo 
z podróżnych podobna przygoda nie spotkała. trzeci zaś grosz… – tu książę się zawahał. 

potem spojrzał z mostu na wezbraną piławę i rzucił ów grosz w wodę.
– ten trzeci grosz rzucam pod most, by szczęście przyniósł temu, kto go odnajdzie. 

minęło wiele lat. jan, choć bogatszy o złotą monetę, nadal sumiennie pracował,  
dziękując po cichu losowi, że gdyby chude lata nastały, nie będzie z głodu przymierał. drugi 
grosz przeznaczył na budowę nowego mostu, łaskawość księcia chwaląc, gdy ktoś o fundatora 
pytał. na łożu śmierci wyznał jednak bliskim, że był i trzeci grosz, ale pewnie już dawno rzeka 
go hen, daleko poniosła. 

wieść o złotym groszu, jak można się było spodziewać, szybko rozeszła się po okolicy. 
wkrótce zaczęli do mościska przybywać liczni poszukiwacze skarbów. Szukali, szukali,  
ale niczego nie znaleźli, choć (jak to w takich razach bywa) niektórzy potracili rozum, zdrowie 
i majątek. może nie wiedzieli, że byli szczęśliwi, zanim jeszcze na poszukiwanie tego grosza 
się wybrali? a może ów grosz nie im był pisany i czeka do dziś na szczęśliwca, o którym przed 
kilkoma wiekami myślał świdnicki książę?
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Opowieść  
o Panieńskim Wzgórzu

G
dyby ktoś kiedyś znowu mógł udać się sowiogórską kolejką z dzierżoniowa 
do ostroszowic, według wytyczonej niegdyś trasy, przejeżdżałby obok samotnie sto-
jącego w okolicy jodłownika wzgórza. z tym wzniesieniem wiąże się taka opowieść. 

Był piękny słoneczny poranek. to dobra pora, by pójść w pole lub na łąkę i jakiś pożytek 
z dnia uczynić, dzień więc zapowiadał się pracowity i radosny. pogodny nastrój udzielił się też 
dwóm pannom służebnym z jodłownika, które wybrały się na łąkę, żeby naścinać sierpami 
trawy dla bydła. Szły ręka w rękę, podśpiewując o krzewach jeżyn, które dłonie ranią, o skow-
ronku, który budzi świat z zasłużonego snu, o miłości, która nigdy nie wiadomo, z której 
strony nadejdzie i człowiekowi rozum odbierze. wyśpiewywały polom i lasom swoje troski, 
ale i marzenia, które zawsze były takie same – piękne i nie do spełnienia. 

gdyby wtedy ktoś spojrzał na dziewczęta z daleka, pomyślałby, że to kwiaty po wzgórzu 
wędrują: związane z tyłu głowy chusteczki mieniły się wszystkimi kolorami lata, a w zagnie-
ceniach lnianych koszul malowniczo załamywały się promienie słońca. widok jak z obrazka! 

idącym obok siebie pannom nawet do głowy nie przyszło, że nim słońce sięgnie zenitu, 
już nigdy więcej polną ścieżką iść razem nie będą. nie wiedziały też dziewczyny, że zanim 
pracę zakończą, staną się swoimi najzawziętszymi wrogami. 

ale tymczasem doszły do miejsca, w którym trawa była wyjątkowo soczysta, więc  
ochoczo zabrały się do pracy. aby ścinanie zielska im się nie dłużyło, postanowiły czas gadaniem 
skrócić. i wtedy, jakby czytając w swoich myślach, zaczęły jedna przez drugą opowiadać o tym, 
co nowego się we wsi dzieje i o czym ludzie gadają. a gadali o dopiero co przybyłym do wsi 
młodzieńcu, który wszystkim dziewczętom w głowach zawrócił. obie służące także śniły o tym 
chłopaku, tyle że ani jedna, ani druga nie wiedziała o tym, że ich sny są jednakie jak krople 
wody i że obiektem ich sennych westchnień jest ten sam młodzieniec. dlatego też, kiedy jedna 
z panien służebnych oznajmiła, że chłopiec do niej należy, druga rzuciła się na nią z sierpem. 
wystarczyło zaledwie kilka niepotrzebnych i nieprawdziwych słów, by polała się krew. 

oj, niedobre, bardzo niedobre uczucia targały tymi pannami, skoro wskutek tej niespo-
dziewanej walki obie życie straciły: jedna wyzionęła ducha na polu, a druga, dowlókłszy się 
do wsi, umarła jeszcze tego samego dnia wieczorem. i nikt nigdy się nie dowiedział, z jakiej 
przyczyny doszło między nimi do owej krwawej rozprawy. niektórzy tylko się domyślali,  
że – jak to zwykle bywa – poszło o miłość. 

O
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od tamtego czasu o samotnym wzgórzu okoliczni mieszkańcy zaczęli mówić wzgórze 
dziewczyn. z czasem wszyscy zapomnieli, czemu tak właśnie zostało nazwane to niewielkie 
wzniesienie nieopodal jodłownika. kiedy zaś jakąś nazwę się zapomina, rychło nową  
się nadaje, więc potem to miejsce nazwano czeszką. i może to nawet lepiej?
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Legenda o dolinie  
Czerwonego Potoku 

P
iękna jest dolina czerwonego potoku nieopodal jodłownika! gdy patrzysz na nią 
z góry, przypomina misterną kompozycję z mchu, który otula to, co się tam rozpo-
ściera. dopiero co wzeszłe słońce ślizga się po nierównościach, rozkładając powoli 

dywan utkany z wszelkich odcieni zieloności. potem schodzisz w dół, gdzie słychać szmer 
niewielkiego potoku. czyste powietrze, kryształowa woda, natura gotowa do porannego  
koncertu i… cisza, którą mogą spłoszyć ledwie muśnięte wiatrem gałązki drzew. niewielki 
wąwóz otacza cię zewsząd. i tam, w górze, i tu, na dole, stajesz się nagle maleńkim węzełkiem, 
który podpowie naturze kolejny wzór.

ale tego dnia ktoś nagle zakłóci niespieszny rytm dnia, bo oto rozlega się jeden strzał, 
potem drugi. teraz już cisza jest niepewna i w myślach pojawia się trwoga i pytanie,  
czy przypadkiem nie trzeba uciekać. często jednak ciekawość prowadzi nas do miejsca, 
które powinniśmy ominąć lub przynajmniej w porę się przed nim zatrzymać. Bo oto niemal  
jednocześnie nadchodzą z obu stron potoku sprawcy tego hałasu. ubrani są w myśliwskie 
stroje, miny mają groźne i strzelby myśliwskie gotowe do strzału. a jednak w żaden sposób 
nie przypominają myśliwych, jakich malowali na swoich obrazach średniowieczni mistrzowie. 
aby się do nich upodobnić, musieliby mieć przy sobie półtora funta prochu, kopę kul i rusz-
nicę, a także sakwę z chlebem, wędzonką i wodą. obaj przybysze nie wydają się jednak plano-
wać kopania wilczych dołów bądź innych pułapek na dzikie zwierzęta, ale jest coś, co zgadza 
się z naszymi wyobrażeniami o polowaniu – przy nodze każdego z mężczyzn posłusznie kroczy 
wyćwiczony w łowczej sztuce pies. obydwaj myśliwi sprawiają wrażenie, że mają na głowie 
zupełnie inne sprawy niż łowy. jeden z tych panów to hrabia z ostroszowic, a drugi to hrabia 
z grodziszcza. Są odwiecznymi wrogami, dlatego spotkanie ich razem i w jednym miejscu 
to rzecz niesłychana! wszak od dawna toczą spór o granice swoich posiadłości, granice, 
które kiedyś z powodu jakichś urzędniczych niestaranności nie zostały raz na zawsze usta-
lone. głównym przedmiotem sporu jest las, w którym się właśnie spotkali. Las, dodajmy,  
szczęśliwy, bo od wielu lat wolny od polowań, jako że zakazywali ich sobie nawzajem obaj 
zapamiętali w nienawiści wrogowie.

ale teraz w swoich myśliwskich strojach wyglądają niczym greccy bogowie w wąwozie 
tempe. tylko patrzeć, jak jeden ciśnie gromem, który przeorze góry, a drugi uderzy  
trójzębem, by trysnęła spod niego woda!

L
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– witam, hrabio – głos pana z ostroszowic nie brzmi pojednawczo. – cóż cię w moje 
strony sprowadza?

– twoje? – twarz hrabiego z grodziszcza w jednej chwili czerwienieje z wściekłości.  
– twoje! dobre sobie! a może jednak moje!?

wszyscy wiemy, jak takie spotkanie musi się zakończyć: narosłe latami niesnaski znajdą 
wreszcie upust w miejscu oddalonym od postronnych, którzy starciu temu mogliby zapobiec. 
pan z grodziszcza już nóż myśliwski wyciąga i ku przeciwnikowi bieży, a pan z ostroszowic 
nie czeka i rzuca się w kierunku przeciwnika z takim samym niebezpiecznym nożem. obaj 
spotykają się w połowie drogi – na środku potoku. Stojąc po kolana w wodzie, patrzą  
na siebie z nienawiścią.

psy, zaniepokojone rozwojem wypadków, biegają wzdłuż wody, skomląc niemiłosiernie. 
noże myśliwskie idą w ruch. Raz jeden myśliwiec tnie, raz drugi. Raz jeden pochyla się,  
by krew zmyć z rękawa, raz drugi po wodę sięga, by ochłodzić czoło. Są bezwzględni i zdają 
się nie słyszeć swoich myśli. a przecież, gdyby na moment przestali walczyć, zobaczyliby, 
że woda w potoku czerwienieje od krwi.

– na Boga, panowie! zaprzestańcie! – rozlega się nagle czyjś głos.
to przybyły przypadkiem sąsiad obu hrabiów, nie zważając na to, że dla tych dwóch 

jest to sprawa honorowa, postanawia przerwać walkę, która, zważywszy na zacietrzewienie  
walczących, tylko ich śmiercią może się zakończyć. 

i wtem, usłyszawszy znajomy głos, zapaleńcy się zatrzymują. Hej, czyżby zdrowy  
rozsądek hrabiom wrócił? Bo, jak w prawdziwej baśni, podali sobie dłonie. niespodziewany 
rozjemca z początku nie uwierzył w to, co zobaczył. Stał chwilę jak skamieniały, a oprzytom-
niawszy, rany obu raptusom szybko opatrzył i psy ich uspokoił. a potem we trójkę pospieszyli 
do jodłownickiej gospody, by przypieczętować zgodę. jakby tego było mało, na pamiątkę 
zaciętej walki ustalili granicę między swymi majątkami – grodziszczańskim i ostroszowickim: 
miała ona przebiegać wzdłuż potoku, przy którym doszło do krwawego starcia. 

wieść o niespodziewanym pojednaniu zawziętych do tej pory wrogów rozniosła się lotem 
błyskawicy po ościennych majątkach, a zabarwiony krwią górski strumień poczęto odtąd 
nazywać czerwonym potokiem. 

i tak już zostało.
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JJak miłość  
do jednego chłopca  
dwie siostry z Kiełczyna  
do niezgody przywiodła 

P
rzy drodze prowadzącej z książnicy do kiełczyna znajduje się krzyż pokutny wykuty 
z wielkiego głazu. Stoi tam od tak dawna, że dzisiaj mało komu udaje się dostrzec 
wyryty na nim, mocno spłukany deszczami sierp. a to właśnie owo stare jak świat 

narzędzie żniwne mogłoby opowiedzieć historię, która wydarzyła się tu przed wiekami.
Żyły sobie w kiełczynie dwie siostry. obie piękne jak polne kwiaty, a do tego pracowite 

i obrotne. duma rodziców, gdy spacerowały w niedzielne popołudnie po wsi lub gdy wyprze-
dzały podczas pracy w polu wszystkie inne wiejskie panny. jedyne, co je różniło, to usposo-
bienie. Ludzie we wsi słusznie gadali, że są tak odmienne jak oset i mlecz. tacy też byli ich 
rodzice. nie dziwota więc, że córki po nich wzięły odmienne charaktery – starsza po ojcu, 
a młodsza po matce. Starsza była gwałtowna i nieustępliwa. jej upór znała cała okolica.  
co innego młodsza: wypisz wymaluj – matka. łagodna jak baranek, życzliwa ludziom 
i światu. 

w kiełczynie mieszkał też pewien chłopak. Był urodziwy i radosny, więc trudno się  
dziwić, że na jego widok serca miejscowych dziewcząt mocniej biły. a zalet miał znacznie 
więcej. Był pracowity, uprzejmy dla każdego, a do tego majętny – jednym słowem: dobra 
partia dla niejednej dziewczyny. na wyścigi też miejscowe panny, niby przypadkiem, spieszyły 
do miejsc, w których najpewniej można go było spotkać. a to na leśną drogę, którą zwykł 
wracać z targu do domu, a to na pole do niego należące, gdzie z parobkami pracował. 

czy zaskoczę cię, miły słuchaczu, gdy powiem, że wśród adoratorek młodzieńca znalazły 
się także piękne siostry? czy zdziwisz się, gdy dopowiem, że to młodsza z sióstr wpadła w oko 
temu chłopakowi? wystarczyło, że raz na siebie spojrzeli. doprawdy, mało kto wydawał 
się tak przeznaczony dla siebie, jak tych dwoje. dlatego cieszyły się rodziny młodych  
i mieszkańcy kiełczyna.

ale radość nie wszystkich była udziałem. czarne chmury gromadziły się nad głową 
wybranki.

– nie jestem w niczym gorsza od niej – mówiła do siebie każdego wieczora starsza siostra, gdy 
tylko była pewna, że nikt nie słyszy – więc nie może mi zabrać tego, który do mnie należeć powinien!
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i zasypiała z głową pełną złych myśli. a gdy nastawał dzionek, rozsądnie pytała kwiatów 
w ogrodzie:

– jak mam uciszyć serce, które dla niego bije? 
wieczorem, szukając samotności po wyczerpującym dniu, rozmyślała nad swoją niedolą, 

patrząc w gwiazdy:
– Skoro można cofnąć czas, wspominając to, co minęło, dlaczego nie można cofnąć  

czyjegoś uczucia? 
 wiadomo, że choćby nie wiem, ile pytań zadała światu, nikt nie znał na nie odpowie-

dzi. ale najgorsze dopiero miało nadejść, bo zaczęły się już przygotowania do ślubu i jedyne, 
co było widać jak na dłoni, to rychły koniec nadziei na odwrócenie kolei losu. Starsza 
siostra unikała rozmów z młodszą, by nie zdradzić swojej goryczy. młodsza, przekonana,  
że przyczyną milczenia siostry może być smutek z powodu rychłego rozstania, po cichu jej 
współczuła. i tak, nie wyjawiwszy swoich myśli, trwały w oddaleniu, zamiast w siostrzanej 
bliskości i rozmowie.

tymczasem ostatnie prace w polu były na ukończeniu. ale że życie na wsi toczy się 
według ustalonego porządku, nawet ślub nie był przeszkodą, by w przeddzień weselnych  
uroczystości siostry wybrały się w pole. chciały dokończyć to, co poprzedniego dnia zaczęły. 
podobnie jak przez ostatnie tygodnie, uparcie milczały, pracując w pocie czoła. uwijały 
się żwawo. ich zwinne dłonie jak gdyby spieszyły się ku czemuś, wiążąc snopki skręconym 
ze źdźbeł zboża powrósłem. od czasu do czasu, gdy dziewczyny układały skoszone zboże 
w snopy, pomagały sobie w robocie sierpem. potem tylko pozostało związane snopki ustawić 
w mendle, by schły, i – wrócić do domu.

ale tego dnia wieczór nadszedł tak szybko, jakby południe chciało z nocą się ożenić. 
ani się panny obejrzały, a już zmierzch zaczął ogarniać cały świat. i wtedy starsza z sióstr, 
nie bacząc na niedokończoną pracę, wyrzuciła z siebie żal spowodowany nieodwzajemnioną 
miłością. 

młodsza słuchała opowieści o uczuciu, które zawładnęło sercem siostry, najpierw  
zaskoczona, potem – zdumiona, a na koniec zdecydowana bronić swojego szczęścia: 

– nie oddam ci go! miłość nas połączyła i tylko śmierć nas rozłączy! 
jakże to? ta zwykle potulna panna nie zamierza zerwać zaręczyn, odwołać ślubu i po raz 

pierwszy w życiu nie chce ustąpić? Starsza z sióstr nie wierzyła własnym uszom. chwilę 
trwała w milczeniu, jakby ważyła kotłujące się w jej głowie myśli. nagle w jej dłoni błysnął  
uniesiony w górę sierp i zanim młoda narzeczona zrozumiała, że przeciw niej jest wymierzony,  
jej piękną szyję drasnął śmiertelnie. 

– cóżeś uczyniła? – zawołała nieszczęsna i bez życia padła.
jej siostra, przerażona swoim czynem, uklęknęła na ściernisku i twarz dłońmi zakryła, 

jakby wstydziła się mroku, który w jej sercu się rozlał.

tak to już bywa, że czas wesela niekiedy w czas żałoby się zmienia. pannę młodą  
pochowano, winowajczynię osądzono, młodzieniec zaś, nim jego miłość się spełniła, został  
ze swoim bólem w sercu na zawsze. w odległych czasach pokrzywdzeni mogli dochodzić 
wynagrodzenia materialnego za doznane krzywdy. ale jak tu zadośćuczynić tak wielkiej stracie?  
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jak osuszyć łzy narzeczonego i zbolałych rodziców? jak ocalić duszę zawistnej siostry przed 
potępieniem? jak pochylić się nad dziewczyną, która padła ofiarą zazdrości i nienawiści?

odpowiedzią na te pytania jest przydrożny krzyż pokutny. nie pozwala zapomnieć  
o dramacie, który się nieopodal kiełczyna rozegrał. jest pamiątką skruchy i pojednania  
morderczyni z bliskimi, a także prośbą o modlitwę za dziewczynę, która straciła życie,  
bo nie chciała zrezygnować z odwzajemnionej miłości.
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O uciechowskiej kapliczce,  
którą pobożny baron von Almesloe ufundował 

P
odobno najpierw pewien mieszkaniec dzierżoniowa usłyszał w nocy tajemnicze 
kroki. tajemnicze, bo nawet jasno świecący księżyc nie pozwolił zobaczyć  
spodziewanego przechodnia. ktoś inny zaś opowiadał o tym, że późną nocą słyszał  

niepokojący odgłos końskich kopyt, ale też nie było wiadomo, skąd ten dźwięk się brał. jakiś 
mieszkaniec obrzeży miasta widział na łące gromadę płonących błędnych ogników i słyszał, 
jak ptaki nocne hałasowały w lasach głośniej niż zwykle. pobudzające wyobraźnię opowieści 
nawet w rajcach miejskich wywoływały niepokój, który jednakże szybko gasili szukaniem  
rozsądnych wyjaśnień. Bo po pierwsze: jeśli już ktoś nocą miał po mieście chodzić, 
to na pewno straże miejskie, aby sprawdzić, czy nikt porządku nie zakłóca. po drugie: ludzka 
natura ma skłonność do wyolbrzymiania tego, czego nie rozumie. na wszelki wypadek domy 
zamożnych mieszczan ograniczyły rodzinne spotkania i wyjazdy. nawet gospody zamykano 
wcześniej niż zwykle, a i ludzie woleli znikać w swoich domostwach, nim zmrok zapadnie. 
ale byli i tacy, którzy niepokojącym pogłoskom niezbyt łatwo dawali wiarę.

– złe myśli są jak wiatr, któż je zatrzyma! – zżymał się baron christoph von almesloe, 
pan majątku w uciechowie, człowiek rozsądny i oczytany, będący w odwiedzinach  
u dzierżoniowskich krewnych, gdy go szepty służby o nadchodzącym nieszczęściu coraz moc-
niej irytowały.

na niewiele się zdało rozumne wyjaśnianie tych nagle rodzących się w mieszkańcach miasta 
i okolicznych wsi obaw. ale stało się. wkrótce także w uciechowie we wszystkim, co się 
działo wokół, zaczęto dostrzegać znaki wieszczące zgubę. Bo oto nagle zamilkło najpiękniejsze 
na całym Śląsku echo, które ku uciesze mieszkańców niosło się z winnej góry. piękna 
lipa rosnąca przed bramą cmentarza zrzuciła w ciągu nocy wszystkie swoje młode liście.  
nieoczekiwanie też strumień zaczął płynąć przez uciechów tak leniwie, jakby chciał opóźnić to,  
co miało się wydarzyć. wmurowany w ogrodzenie cmentarne krzyż, który tkwił tam  
od niepamiętnych czasów, przypominając wszystkim, co na tym świecie jest jedynie pewne, 
też budził większą niż zwykle grozę. w ciągu kolejnych dni niepewność i strach tylko  
olbrzymiały. pan na uciechowskich włościach pomyślał nawet, że to z tego oczekiwania 
na nieszczęście może się sama jego zapowiedź przyoblec w realne kształty.

aż pewnego dnia wszystkie okoliczne dzwony kościelne zaczęły bić na trwogę. gdyby 
ktoś spojrzał z góry na świat, zobaczyłby, że ruch na drogach stał się tak wielki, jakby ludzie 

O



zaczęli pospieszną wędrówkę we wszystkie strony świata. jedni chcieli uciekać, inni zamy-
kali drzwi, jakby się obawiali, że gość niepożądany do domu wtargnie, jeszcze inni biegli 
do kościołów, by modlić się gorąco o to, by pan ochronił ich od powietrza, głodu i wojny. 
nadal jednak nikt nie wiedział, jaka jest tego poruszenia przyczyna. 

– morowe powietrze – usłyszała rodzina christopha almesloego, gdy pewnego pięknego 
kwietniowego dnia pan do domu wrócił z dzierżoniowa, gdzie był w interesach. 

cudem udało się baronowi wymknąć z miasta, bo już straże pilnowały, by nikt granic 
dzierżoniowa nie opuszczał. nie mógł jednak swojego domu zostawić na pastwę losu.  
gwarancją ocalenia rodziny, jak myślał, będzie jego, czyli pana domu, spokój i opanowa-
nie. Ledwie więc do swojego dworu przybył, począł szukać sposobów, by bliskich przed 
zarazą uchronić. Rozkazał pałacową bramę zamknąć i zakazał służbie poza majątek wycho-
dzić. przybyły tuż za baronem medyk zbadał wszystkich należycie i przygotował różne  
mikstury – na wypadek, gdyby okazały się potrzebne. powszechnie wiedziano o cierpieniach, 
jakie morowe powietrze może na ludzi sprowadzić, i o metodach, dzięki którym z objawami 
zarazy walczono. Rozgrzana smoła i okłady z ziół przykładane na rany miały być najbardziej 
pomocne – mała to była pociecha, bo pierwsza metoda okazywała się zbyt dotkliwa, a druga – 
nieskuteczna. gdy już doktor, zaopatrzywszy rodzinę w niezbędne instrukcje i lecznicze  
mikstury na zarazę pomocne, wyjechał z uciechowskiego dworu, wydano dyspozycje służbie,  
by zgromadziła zapasy jedzenia i wody, bo nie wiadomo było, jak długo przyjdzie toczyć 
walkę z nadchodzącym wrogiem. 

a potem życie we dworze prawie zamarło, bo każdy z jego mieszkańców oddalił się 
do swoich ograniczonych sytuacją obowiązków albo modlitwie się oddał. Szczelnie zasunięte 
ciężkie aksamitne kotary w pokojach jaśnie państwa zdawały się odcinać od porażonego 
zarazą świata tych, którzy, podobnie jak ci pozostający na zewnątrz, pragnęli ocaleć. 
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musiał baron w końcu przyznać, że nic nie dzieje się bez przyczyny, a intuicja czy też 
dochodzące z odległych miejsc wieści, choć niesprawdzone, mogą prędko zburzyć spokój 
ludzkich umysłów. kiedy tak siedział późną porą w swojej komnacie, wpatrując się w światło 
świec płonących w kilkuramiennym świeczniku i kapiący po nim wosk, próbował przywołać 
słowa modlitwy, jednak nie znajdował spodziewanego pocieszenia. myśli barona wciąż biegły 
ku rodzinie i ludziom pozostającym pod jego opieką. nikt nie potrafił powiedzieć, skąd 
zaraza się wzięła, czy do wsi dotrze i czy powzięte środki czemukolwiek zaradzą… 

– pozostaje nam wierzyć w miłość Stwórcy, który najlepiej wie, gdzie jest ludzkich 
trosk początek i koniec – mówił baron podczas każdej wieczerzy, przyznając się tym samym 
do ludzkiej bezradności, ale i dodając bliskim tak potrzebnej im teraz otuchy. 

pewnego wieczoru stanął w oknie i delikatnie, jakby bał się wpuścić ostatnie promienie 
słońca, odsunął jedną z zasłon. ku swojemu zdumieniu ujrzał chłopca stajennego, który 
wymykał się z pomieszczeń dla służby. „czyż nie wie, że idąc za głosem serca, ku śmierci gna?” 
– pomyślał baron. Ledwie ta myśl przez głowę jego przemknęła, a zadurzony w dziewczynie 
z miasta chłopak przebiegł przez dziedziniec folwarczny i zginął w gęstniejącej ciemności.

nie da się opisać skutków, jakie przyniosło złe powietrze w okolice gór Sowich, tak 
jak nie da się wyrazić smutku i rozpaczy tych, którzy ocaleli i opłakiwali bliskich. a zaraza  
jak przyszła, tak odeszła – nie było zwiastunów, znaków na niebie ani proroctw jej końca. 

Ludzie szybko policzyli straty, okadzili ziołami domy i cieszyli się, że morowe powietrze 
odeszło. oby na zawsze!

najbardziej zadziwiające było to, że zaraza zatrzymała się kilometr przed uciechowem 
i tej przychylności niebios baron christoph von almesloe nie mógł w żaden sposób pojąć. 
Rodzina barona, która na czas zarazy uczyniła z uciechowskiego dworu niemal twierdzę,  
ocalała razem ze wszystkimi mieszkańcami wsi, a on sam przyznać musiał, że są rzeczy  
na niebie i ziemi, których rozumem ogarnąć się nie da.

kiedy w jakiś czas potem wybrał się baron na spacer, by odetchnąć zdrowym zapachem 
wiosny, dostrzegł na krzewie głogu rosnącym przy drodze do dzierżoniowa błękitną wstążkę 
(taką samą, jaką miała we włosach dziewczyna z dzierżoniowskiego przedmieścia, z którą 
wymykający się wieczorem z uciechowskiej posiadłości chłopak spotykał się ukradkiem  
jeszcze przed wybuchem zarazy). i w tym właśnie miejscu, przy drodze wiodącej do uciechow-
skiego majątku, kazał baron wkrótce kapliczkę dziękczynną za uratowanie od zarazy postawić. 

małą uciechowską kaplicę, mimo iż pobielona wapnem, niełatwo dziś wśród pól zoba-
czyć, a droga do niej prowadząca dawno stała się krętą polną dróżką, ustępując miejsca  
pięknej prostej alei kasztanowej. ale kiedy już kapliczkę zobaczysz i do niej się zbliżysz, 
możesz zajrzeć do wnętrza i odczytać inskrypcję: „c. f. aLmeSLoe genant tappe 
Hat zu eHRen gotteS dieSSe kappeL aufRicHten LaSSem. 1700, co się 
tłumaczy: C.F. Almesloe zwany Tappe nakazał wznieść tę kaplicę ku Bożej chwale. 

i nawet jeśli w tym napisie nie odnajdziesz zapisu lokalnych dziejów z końca siedem-
nastego wieku, możesz się zatrzymać na chwilę i pomyśleć o kruchości ludzkiego na ziemi 
przebywania. a także o tym, że to, co jawi się nam jako ślepy traf, jest zazwyczaj splotem 
bezimiennego losu i naszych ludzkich wyborów.
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Legenda  
o krzyżu pojednania  
we Włókach 

N
ikt nie wie, kiedy wieś włóki powstała. kroniki podają za zachowanymi  
dokumentami, że nim włóki zyskały swoje imię i niezależność, były kolonią tuszyna,  
wspominają też nazwy, jakimi wioskę określano w czasach pruskiego panowania 

na Śląsku – dreyssighuben i dreißighuben. nic w tym dziwnego, gdyż zwykle hubami 
lub hufami takie niewielkie wsie określano, a słowo „huba” oznaczało niegdyś łan, włókę. 
z nazwy „dreißighuben” wynika, że na początku wioska liczyła trzydzieści łanowych  
gospodarstw. Ludność, która ją zamieszkiwała, zajmowała się głównie rolnictwem 
i domowym tkactwem. mężczyźni znajdowali też zajęcie w nieodległym kamieniołomie.  
wydobywano w nim gnejs. 

przez wieś przepływała rzeczka – strumień właściwie, który kiedyś nazywano Leniwym 
potokiem. nie można było lepszej nazwy dla niego wymyślić. jego niespieszny bieg, mały  
spadek terenu i niskie brzegi powodowały, że przybrzeżne pola wciąż były zalewane. jakby 
tego było mało, do włók należało kilkanaście stawów rozlokowanych na polach, a także dwa 
we wspomnianym kamieniołomie. ale że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło – 
zyskana w porach deszczowych woda zasilała miejscowe gospodarstwa w okresach suszy.  
jak nietrudno się domyślić, dzięki oczkom wodnym okolica była rajem dla bocianów, kaczeń-
ców i niezapominajek. urody przydawały też włókom domy, przypominające małe dworki,  
co świadczyło o zamożności i zapobiegliwości mieszkańców. wioska ta, oddalona  
od głównych traktów, była urocza, a jej mieszkańcy szczęśliwi.

zrządzeniem dobrego losu włóki nigdy nie stały się areną wielkiej historii. nie rozegrały 
się tu bitwy odwracające bieg wojennych wypraw ani efektownych rozejmów tu nie zawie-
rano, a mimo to stały się świadkiem wypadków, w których jak w soczewce skupiły się wielkie 
sprawy tego świata. Bo w czasach, w których wieś być może dopiero co powstała, rozpoczęła 
się w europie walka o przywództwo i religię. przez Śląsk maszerowały tam i z powrotem 
zbrojne wojska – cesarskie, królewskie i książęce. i nikt na początku wojny nie przewidywał, 
że potrwa ona aż trzydzieści lat! i że – choć nieproszona – zawita do włók. 

a było to tak…

L
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od wielu dni cesarscy żołnierze kwaterowali we włókach. działo się to ku rozpaczy  
miejscowych, bo nie wszystkim mieszkańcom wsi udało się uciec i schronić za dzierżoniow-
skimi murami. w domach tych, którzy pozostali, zakwaterowano żołnierzy, a ci na rozkaz 
dowódcy rekwirowali, co się dało: wozy z końmi, żywność, sprzęty. Stawiane przez cesarskich 
wymagania przekraczały możliwości mieszkańców. 

– Sześć potraw dziennie? – martwiły się kobiety, nie nadążając z kuchennymi obowiązkami.
– i wino lub piwo według potrzeby… – utyskiwano po cichu, by dowódcy stacjonującego 

oddziału nie drażnić. 
wieści, jakie dochodziły ze Świdnicy i dzierżoniowa kazały mieszkańcom włók w pokorze 

znosić poniżenie i gwałt wszelki. nie chcieli, by ich wieś podzieliła los kilku śląskich  
wiosek, które za sprawą czynionego przez armie spustoszenia zniknęły z powierzchni ziemi. 

ale pewnego razu miarka się przebrała, gdy huzarów dwóch dla rozrywki spłazowało 
boleśnie paru wiejskich chłopaków, którzy nie zeszli im z drogi. matki ręce załamały nad 
takim bezprawiem, a mężczyźni natychmiast się zebrali w gospodzie „pod niezapominajką” 
i długą chwilę szeptali między sobą. chyba się naradzali. a potem każdy osobno opuścił  
oberżę, jakby obawiali się, że ktoś ich w gromadzie zobaczy. 

zeszli się dopiero na drodze prowadzącej do dzierżoniowa, skryli się za drzewami i wyraźnie 
na kogoś czekali. przyniesione kije pochowali, by nie budzić niczyich podejrzeń. wkrótce 
nadjechali owi dwaj okrutni huzarzy. niby rój owadów chłopi ich oblegli i zaczęli okładać 
kijami. tak się w dochodzeniu sprawiedliwości zapamiętali, że nie zauważyli, iż napadnięci 
rychło z życiem się rozstali. kiedy chłopi spostrzegli, co się stało, przestraszyli się niezmiernie. 
wiedzieli, co to oznaczało dla wszystkich mieszkańców. i nie mylili się: dowódca oddziału, 
dowiedziawszy się o dokonanym samosądzie, kazał spalić wieś. i byłyby włóki kolejną ofiarą 
wojny, gdyby za winnymi nie wstawili się księża z kościoła św. krzyża we wrocławiu. wieś 
była wtedy własnością wrocławskiej kapituły katedralnej i to jej przedstawiciele podjęli się 
negocjacji. ostateczny wyrok brzmiał:

– wysoka grzywna i wystawienie przez chłopów krzyża pokutnego na miejscu zbrodni. 
i krzyż stanął. 
ale próżno go dziś przy drodze prowadzącej z włók do dzierżoniowa szukać, choć przecież 

stał sobie ów krzyż tak samiuteńko, jak inne krzyże pokutne w okolicy: kiełczyński, uciechowski, 
tuszyński, dobrociński, w piławie dolnej czy mościsku. dlaczego właśnie ten we włókach nie 
zachował się do naszych czasów? nikt nie wie. a szkoda. przypominałby nie tylko o strasznej 
wojnie, ale i o tym, jak ważna jest w ludzkiej naturze piękna chęć pojednania.
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Opowieść  
o tajemnej księdze  
z Dobrocina 

W
szystko na tym świecie dzieje się do czasu. wszystko, co posiadamy, także tylko 
na chwilę jest nam dane. Świadczy o tym historia tajemniczej księgi pozostającej 
niegdyś w rękach pewnego człowieka, który mieszkał w dobrocinie. 

jak ów wspomniany człowiek wszedł w jej posiadanie? nie wiadomo. jak znalazła się 
w tej właśnie wiosce? nikt nie wie. Być może kiedyś ktoś nie docenił wagi pergaminowych 
kart, skoro wyfrunęły poza wielkie stolice tego świata i trafiły na dolnośląską wieś. Być może 
sprawił to przypadek. Skoro jednakże księga ta przebyła w ciągu wieków daleką drogę i nikt 
nie zdradził nieostrożnym słowem jej treści, musiała trafiać w dobre ręce. i to w ręce ludzi, 
którzy chyba przekonani byli, że świat nie jest jeszcze gotowy na jej przyjęcie, skoro chronili 
ją jak największy skarb. 

a jaka to była księga? otóż każdy wierzący i niewierzący wie, że pięcioksiąg mojżeszowy 
to rzecz o przymierzu, jakie Bóg zawarł z ludem izraela uciekającym z niewoli egipskiej. ale 
mało kto wie, że poza księgą Rodzaju czy księgą powtórzonego prawa istniała, jak mówi 
dobrocińska opowieść, jeszcze inna księga. mógł ją posiadać i czytać tylko jeden człowiek 
w każdym kolejnym pokoleniu, któremu dane było wejść w jej posiadanie. to dlatego  
zawartość pergaminowych kart w danym czasie znała tylko jedna osoba. Rytuał przekazania 
wykluczał postronnych. 

i tak trwało to przez pokolenia. ten, któremu przypadały owe skarby słowa w udziale, 
musiał ich strzec nie tylko przez wzgląd na ich tajemny sens. ci, do których docierał rękopis, 
wierzyli, że zagłębianie się w tajemne słowa człekowi niepowołanemu do ich odczytywania 
mogło przynieść szkodę na ciele i umyśle. 

pewnie dlatego posiadacz księgi musiał nie tylko o nią dbać, ale tak do jej lektury  
zasiadać, by nie budzić domownikach lub sąsiadach zbędnej i zgubnej ciekawości. a chowano  
tę księgę głęboko, zazwyczaj w kufrze lub przepastnej dębowej szafie, w izbie mocno  
oddalonej od pomieszczeń, po których krzątała się za dnia rodzina i służba. Bohater 
naszej opowieści zasiadał do czytania bezcennej księgi zwykle w niedzielę, przed mszą.  
najpierw otwierał drzwi szafy, potem długo stał przed półkami ze świeżo wykrochmalonymi  
prześcieradłami i poszwami, a potem wyjmował serwetę haftowaną w przedziwne wzory. 
to w nią owinięty był skarb. 

O
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tego dnia, o którym mówimy, człowiek ów nie zaniedbał żadnej czynności niezbędnej 
do obcowania ze świętą księgą. potem pochylił się nad stronicami, z namaszczeniem wodząc 
palcem po pergaminie, linijka po linijce. wczytywał się w każdy znak, kiedy niekiedy oczy 
wznosząc ku niebu. w ciszy izby tylko szelest pergaminu było słychać. i właśnie w owo  
niedzielne przedpołudnie, gdy już prawie kończył czytać, doleciał go głos żony: 

– jesteś gotów do wyjścia? 
Spytała go przez drzwi, z niecierpliwością, jakby chciała powiedzieć: już czas, 

by do kościoła iść. jak ktoś, kogo przyłapano na gorącym uczynku, mężczyzna od razu  
oderwał wzrok od księgi, wstał gwałtownie i ruszył pospiesznie ku drzwiom. niestety,  
w nieszczęsnej godzinie to się działo! ale widać tak miało się stać i tak się stało. mężczyzna 
księgę otwartą na stole zostawił i zapomniał drzwi do izby zamknąć na klucz. gdy w połowie 
drogi do kościoła przypomniał sobie, czego nie uczynił, wrócił do domu natychmiast.  
ale już było za późno!

to, co w domu zastał, przejęło go grozą. choć dzień był jasny, pokój, w którym znaj-
dowała się księga, pogrążony był w mroku, a siedzący przy stole syn gospodarza, zatopiony 
w lekturze, nawet nie zauważył wejścia ojca. nad głową czytającego krążyło stado kruków, 
trzepocząc głośno skrzydłami. gdy w końcu chłopiec podniósł wzrok znad księgi, słowa 
usprawiedliwienia uwięzły mu w gardle. Stojący w drzwiach ojciec zobaczył, że błękitne oczy 
jego syna poczęły tracić swój blask. wzrok ojca padł na pergamin: ręcznie zapisane litery 
zaczęły niknąć, niczym znaki pisane palcem na piasku obmywanym wodą.

– Biada mi! przeklęta godzina! – zawołał ojciec, który domyślił się wszystkiego. 
i zapłakał nad swoim podwójnym nieszczęściem: jego syn bezpowrotnie utracił wzrok 

i mowę, przepadła też nadzieja na poznanie mądrości tajemnej księgi przez następne pokolenia. 

mądrzy ludzie powiadają, że jeśli masz jakąś rzecz, którą mają wszyscy, powinieneś 
o nią dbać, ale nie troszczyć się nadmiernie. jeżeli masz jednak rzecz, którą mają tylko  
nieliczni, troską ją otaczaj i czuwaj, byś jej nie stracił. ale jeśli posiadasz taką rzecz, której 
inni nie mają, musisz jej strzec jak oka w głowie, by nie wpadła w niepowołane ręce, bo przez  
beztroskę i zaniedbanie bardzo złe rzeczy dzieją się na świecie. chociaż, jak dowodzi dobrocińska  
opowieść, mądrości „ku przestrodze” idą swoją drogą, a ludzka nieostrożność własnymi  
ścieżkami podąża.
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Opowieść  
o nietrwałej miłości  
pewnej panny z Kiełczyna 

W
szystkie historie miłosne mają zawsze jednaki początek. nie mogło też być inaczej 
w opowieści o pewnej pięknej mieszkance kiełczyna i ubogim paniczu, który 
w owej pannie zakochał się na zabój…

oboje byli piękni i młodzi. Spotkali się, a jakże, przypadkiem, ale już wtedy ich 
oczy powiedziały więcej, niż mogłyby wypowiedzieć najkunsztowniejsze słowa. a potem  
za każdym razem ich oczy mówiły więcej i więcej. Bo wciąż, niby przypadkiem, krzyżowały 
się drogi panicza i panny, gdy on biegł z polowania przez wrzosowiska lub gdy ona siedziała 
nad brzegiem ruczaju. wdychali zapach kiełczyńskich pól, zrywali te same kwiaty, znajdowali 
radość pod tym samym słońcem. trudno się więc dziwić, że nadszedł dzień, w którym 
wyznali sobie miłość i złożyli obietnicę, że będą razem na wieki.

ale może zbyt pospiesznie uwierzyli w trwałość swoich uczuć? Bo już kilka miesięcy 
potem, stojąc na jednym z okolicznych pagórków, odwróceni byli plecami do siebie. nieopodal 
czerniały zarysy małej leśniczówki – miejsca ich potajemnych schadzek. czerwone słońce 
gotowało się do snu. ale dwa ludzkie cienie nie dopełniały tego romantycznego krajobrazu, 
stały w bezruchu i prowadziły milczący, bolesny dialog. 

– czyż nie ma już dla nas przyszłości? – pytał bezgłośnie młody szlachcic. – Życie bez 
ciebie to nicość. zabierz mi wszystko, ale nie zabieraj nadziei!

– już cię nie kocham – odpowiadała dziewczyna szeptem, którego nikt nie mógł usłyszeć. 
– mój Boże, nie po to przyszłam, by się usprawiedliwiać! miłość, jak to miłość, przychodzi 
i odchodzi, choć nie do każdego i nie od każdego w jednym czasie. dlaczego ten panicz nie 
chce pojąć, że próżne są jego błagania? niech nie prosi na wszystkie świętości o wzajemność 
i niech już nie pyta o zerwane zaręczyny! 

dlatego osobno nad wzgórze przyszli i samotnie stamtąd odejdą. 
a potem będą mijały bezlitosne dni i czarne noce. od ostatniego spotkania czas biegł 

dla każdego z tych dwojga inaczej: on nie widział bez niej życia, ona zaś, o czym już cała wieś 
mówiła, wybrała innego. konkurent był piękny i bogaty. teraz już wszyscy widzieli, z jakiego 
powodu zakochani się rozstali. może dlatego porzucony młodzieniec, wspomniawszy 
imię tej, która wspólną przysięgę złamała, coraz częściej złorzeczył i błąkał się bez celu  
po wrzosowiskach? 

O
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a dziewczyna? cóż, dziewczyna! Szykowała ślubny welon i wiła wianek z wrzosu. 
Ludzie wiedzieli, że dla każdego z tych dwojga niedobra pora nastała – nie był to czas ani 

na wielki smutek, ani na wielkie wesele. powiadali we wsi, że chociaż chwiejność serca sama 
w sobie zbrodnią nie jest, często nieszczęściu drogę toruje. ale radość zwykle przysłania to,  
co pamięci niewygodne. 

nadszedł dzień zaślubin. orszak weselny gotowy, kościół przystrojony jesiennym  
kwieciem, młodzi – radośni i piękni. i nagle… cóż to za nieproszony gość wjechał na koniu 
po wysokich prowadzących do drzwi kościoła schodach między weselników? dlaczego  
wyciągnął spod peleryny krócicę i strzelił do panny młodej i jej oblubieńca? czyżby to był ten 
pierwszy, nieszczęsny kochanek? zgromadzeni goście próbują go pojmać – za późno! 

tylko tumany kurzu wznoszące się spod końskich kopyt pozostały na wioskowej drodze, 
a na schodach kościoła niedoszli małżonkowie śnili już wieczny sen o swoim niespełnionym 
szczęściu. 

zdradzony kochanek wiedział, że jedynym jego wybawieniem jest śmierć. pognał więc 
tam, gdzie poznał smak miłości i rozpaczy – na kiełczyńskie wzgórza. od tego czasu wszelki 
słuch po nim zaginął. 

niektórzy podobno widywali błądzący po okolicy cień nieszczęśnika. inni dopowiadali, 
że w pobliżu leśniczówki straszy, dlatego przez długi czas nikt nie miał odwagi wybrać się 
w tamte strony. a ja myślę, że nikt nie chciał swą obecnością mącić spokoju nieszczęsnej 
duszy, która ani wybaczyć nie umiała, ani żyć bez miłości nie mogła. 

Bo wszystkie historie miłosne mają zawsze szczęśliwy początek, ale nie wszystkie kończą 
się szczęśliwie.
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Rzecz o rotundzie  
albo  

Jak roku Pańskiego 1794  

z okazji ślubu Leopoldiny von Seherr-Thoss  

odbyła się ostatnia na ostroszowickiej arenie  

gonitwa za pierścieniem

1. 
w przypałacowym ogrodzie chaszcze
przypominają o woli natury, 
która się pleni wbrew chęci człowieka
na lewo i prawo, w dół i do góry.
poniżej, spójrzcie, strumyk nieduży,
który dostarcza roślinom wody,
więc te z rozpędu zarosły wkrótce 
mury rotundy, jej drzwi i schody.

piękne ruiny! Raj dla poetów,
którzy w nich lubią szukać tematu
dla erotyku albo peanu,
drobnej komedii lub poematu.
kiedyś w tym miejscu, w co trudno uwierzyć
(do dzisiaj trwają uczone spory) 
wiosną i latem się odbywały
turnieje – walki na miecze, topory. 

R
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ileż musiało być żartu i śmiechu, 
kiedy w gonitwie dzielni wojownicy
usiłowali przy pomocy kopii
zdjąć pierścień zdobiący górę szubienicy!

ale zostawmy średniowieczną modę. 
owa maniera po latach wróciła
i przez dwa wieki kolejne trzy rody
w rotundzie wiosną i latem bawiła.
Rotunda – o niej wszak jest ten poemat –
zachwyt budziła, i to nie bez racji,
u zapraszanych pałacowych gości,
siedzących na ławach aż dwóch kondygnacji!
gdy zawodnicy zbierali się w dole,
damy rzucały im kwiaty, wachlarze,
a gdy walczyli, rumieńce i zachwyt
zdobiły wszystkich zgromadzonych twarze.

Rotundę dach wieńczył i chronił przed deszczem,
dziś widać w górze sam błękit i chmury.
Resztę dopowie to, co pozostało,
czyli zewnętrzne i wewnętrzne mury.

2. 
wiek oświecony bardzo zmienił modę,
mało kto widział w turniejach zabawę
i łatwiej było pisząc kalendarze,
zyskać oklaski i lokalną sławę.
jak mówią stare parafialne księgi, 
w ostroszowicach rządził człek stąd znany, 
że za zasługi (pomińmy szczegóły)
nawet przez króla polski doceniany. 
miał piękną córkę i to dla jej szczęścia
– mądrej, szlachetnej, cnej Leopoldiny –
wyprawił w parku, w pobliżu rotundy,
dla stu z górą gości cud-zaślubiny.
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dawno nie było tu takiej celebry:
konie, powozy, kwiatów całe pęki,
goście zamorscy, swoi i sąsiedzi –
z gratulacjami dla jaśnie panienki.
a po obiedzie, jako zwyczaj każe,
wszyscy na spacer długi się udają.
pod drzwi rotundy podchodzą i patrzą
zaciekawieni, przed murami stają…
a tam ich wita pan, jego rycerze,
i zapewniają, że w środku bezpiecznie.
wkroczyły najpierw stateczne niewiasty, 
ciotki, kuzynki i babki stryjeczne.
a potem reszta, także państwo młodzi.
Leopoldina jak rusałka iście, 
w sukni różowej niczym te powoje,
które rotundę otulają liściem.
pan z ostroszowic spojrzał na gromadę.
– Szlachetni goście, piękna panno młoda,
zapraszam teraz na rycerski turniej,
nim wieczór przyjdzie, będzie po zawodach!

mało kto nawet domyślać się raczył,
że nowe czasy – a to wszystko zmienia –
przegnały z wiatrem modę na gonitwę
dzielnych rycerzy do serca pierścienia.
w budowli wkrótce len zaczęto zgniatać
i tak rotunda stała się międlarnią.
na koniec podzieliła los tego, co zbędne:
zawarła rozejm z nowym, czyli z bażanciarnią.
kiedy i ptactwo państwu się znudziło,
zamknięto do niej bramę pewnej mroźnej zimy.
na szczęście z romantyzmem wróciły do łaski 
sentymenty, wyznania, miłość i… ruiny. 

ktokolwiek będziesz na drodze, przy której
owa rotunda jest posadowiona,
pomyśl, że dzieje miejsc to taka klechda,
która wydaje się być nieskończona.
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Ballada  
o Jodłowej Karczmie  
i strasznym rozbójniku  
Jungu-Klinnerze

W jodłowej karczmie wielki gwar
i trunek się strumieniem leje,
do domu się nie spieszy nikt,

choć za oknami dnieje.
karczmarz zachęca gości swych:
– wypijmy zdrowie nasze,
Bo jutro już nie będziem pić.
zapewniam, że nie straszę.

czerwony młyn, czerwony młyn,
co miele nasze ziarno,
już wie, że klinner wybrał dziś
drogę żywota marną!

i karczmarz rzecze gościom swym:
– Hej, przy czerwonym młynie
znalazł kryjówkę straszny zbój,
co z rabowania słynie.
za jego sprawą potok nasz
zdrój krwawy przypomina,
więc pijmy zdrowie nasze, nim
nadejdzie marna godzina.

czerwony młyn, czerwony młyn,
co miele nasze ziarno…

Hej, w karczmie jeszcze nie wie nikt,
że zbrojni są na czatach
i śledzą każdy bandy ruch
przy okolicznych chatach.
zbója, co postrach wokół siał,
do twierdzy wnet powiedli.
czerwony młyn pracował wciąż,
by ludzie mąkę mieli.

czerwony młyn, czerwony młyn…

w jodłowej karczmie wielki tłok,
jest coś, co uczcić warto
kielichem wina albo i
piwa rzetelną kwartą.
Hej, góry, jodły, wody szum,
daleko twierdza – daleko jung.
a w garncu zboża złoty plon,
a dla klinnera w piekle tron!

czerwony młyn…

B
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OOpowieść  
o Zgubnej Górze  
koło Dobrocina

K
iedy się to wydarzyło? a kto by tam pamiętał! dość, że się zdarzyło, bo jakby się nie 
wydarzyło, to nie byłoby dziś o czym opowiadać. 

tuż przed dobrocinem, gdy nadjeżdżasz od strony dzierżoniowa, po prawej 
stronie, znajduje się góra nie ciesząca się dobrą sławą wśród miejscowej ludności. co takiego 
dawno temu się wydarzyło, że owa góra legendą obrosła? dlaczego historia tego niepozornego 
wzniesienia, jakich wiele w tej okolicy, wciąż budzi niedowierzanie i grozę? zacznijmy 
od początku.

jak w całej dzierżoniowskiej gminie, tak i w okolicach dobrocina dobrze wiodło się 
owczarzom, dzięki czemu garbarze i kuśnierze też mieli przez długie lata ręce pełne roboty. 
Stada wypasano na obfitujących w trawę łąkach i wzgórzach. na jednej z gór znajdujących się 
tuż koło dobrocina pewien owczarz codziennie wypasał owce. zawsze towarzyszył mu pies, 
który stado zaganiał. 

pewnego razu, a pogoda była piękna i słońce już sięgało zenitu, ów owczarz postanowił 
przeczekać najgorszy upał gdzieś w cieniu i przy okazji się posilić, bo głód mu zaczął doskwierać. 
chociaż był piątek, spodziewał się, że w sakwie znajdzie dobrze omaszczone kromki chleba. 
„zatem wystarczy do tobołka sięgnąć – pomyślał – pajdę chleba wyciągnąć i o całym świe-
cie zapomnieć pod jakimś rozłożystym drzewem”. ale co to? Ręka bez skutku szukała  
obfitego pożywienia w przepastnym worku. Szukała, szukała i – znalazła. jeden, jedyny kawałek  
czarnego chleba! 

– nie wierzę własnym oczom! – zakrzyknął owczarz. – post nie post, gdy człowiek 
do roboty idzie, musi zjeść porządnie! a ja nawet z moim wiernym pomocnikiem nie mam 
czym się podzielić! 

dziwne to było gadanie. przecież nie pierwszy raz pasterz w dzień postny poszedł 
z owcami na wypas. nie pierwszy raz z powodu postu żona zapakowała mu skromniejsze 
pożywienie. co takiego wywołało w owczarzu złość na cały świat i stanęło na przeszkodzie, 
by spożył z pokorą zdrowy, choć skromny posiłek? dlaczego potem owczarz nie tylko chleb 
na ziemię rzucił, ale i podeptał go nogami, i stłukł pasterską laską, jakby ów dar Boży winien 
był czemukolwiek? czy nie lękał się, że to, co czyni, przeciwko niemu się obróci? 
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nikt na te pytania dziś nie odpowie. co gorsza, w swojej zapiekłości owczarz nie zauważył, 
że pogoda niemal w okamgnieniu się zmieniła. Bo oto nadciągnęły ciemnoszare chmury, 
a niebo zrobiło się na moment zielone, co zwykle zwiastowało pioruny i potężną ulewę.  
tak właśnie i tym razem się stało: chmury zakryły słońce, a w następnej sekundzie błyska-
wica rozdarła niebo na pół. mały rów u podnóża góry rychło zamienił się w potok. wichura 
tak wyginała drzewa, że ptaki na próżno szukały schronienia w ich koronach i z głośnym  
krzykiem fruwały, trzepocząc bezradnie skrzydłami. gdyby ktoś przyglądał się temu, co się 
działo dookoła, mógłby pomyśleć, że to koniec świata nastał niespodzianie.

Burza, na szczęście, jak szybko przyszła, tak szybko odeszła gdzieś dalej i nad wzgórzem 
znowu zaświeciło słońce. wszystko było jak pierwej. ale czy aby wszystko? a gdzie podział 
się pasterz? gdzie zapodział się pies? co się stało ze stadem owiec? więc tylko burzy potrzeba,  
by zniknął człek i cały jego dobytek? drzewa płakały jeszcze przez kilka chwil wielkimi  
deszczowymi kroplami nad tym, co się stało. i na ten jeden moment świat w milczeniu 
pochylił się nad porywczym owczarzem. 

od tego czasu mało komu do głowy przyszło, by iść samotnie na górę, którą rychło 
zaczęto nazywać zgubną. tak bardzo się obawiano, co jeszcze tam zdarzyć się może,  
że unikano tego miejsca jak diabeł święconej wody. 

Bardzo też prędko miejscowi podporządkowali się niepisanemu prawu. a mówiło ono, 
że jeśli już ktoś chce wybrać się na zgubną górę po grzyby czy jagody, musi pół dnia odczekać 
i nie wcześniej niż godzinę po południu do lasu się udać. dopiero wtedy można będzie  
znaleźć to, czego się szuka. Była w tym wielka mądrość. przecie nierozważny człek i bez 
działania sił nadprzyrodzonych łatwo może z właściwej ścieżki zboczyć i drogi powrotnej 
do domu nie znaleźć, a co dopiero w miejscu, które komuś zgubę przyniosło! Źle też było 
po nocy wybierać się przez zarośla dróżką w kierunku gilowa lub z powrotem. nikt tam 
wprawdzie nie zaginął, za to niejeden śmiałek opowiadał, jak go coś po manowcach wodziło. 
ale co to być mogło, nie wiedział nikt. kto tam zresztą mroki świata potrafi przeniknąć! 

najgorzej było w piątek, w południe. niedobra to była pora dla tych, którzy nawet 
samego strachu się boją, bo choćby nie wiem jak wielgachne słońce skrzyło się wysoko  
na niebie w piątkowe dni, spod góry wydobywało się pełne żałości beczenie owiec.

nikt nie wie dokładnie, co w tamten pięknie zapowiadający się dzień spotkało owczarza, 
ani ile było w tym niepojętego przypadku, a ile ponurego dzieła natury. a i niewielu dziś 
wierzy w moc legendy. ale może wysłuchawszy tej opowieści, człowiek szacunek dla chleba 
naszego powszedniego już na zawsze zachowa? 



62

O wodnej rusałce  
z Nowizny 

Gdybym ja była jak księżna pani,
nie chodziłabym po rosie bosymi stopami…

D
awno, dawno temu we wsi neudorf, bo tak kiedyś nowiznę nazywano, mieszkał 
graf ferdynand. a skoro był graf, to i pałac być musiał. a skoro pałac, to i kilka  
folwarków, i dwa młyny wodne o sześciu kołach, i prawie kopa warsztatów  

tkackich, i – jakby tego było mało – dwie gorzelnie, trzy gospody i dwie karczmy – ale już 
poza wsią ulokowane.

i staw. w samym środku nowizny.
– Staw? ech! – powiecie. – nie ma w tym nic szczególnego! 
mylicie się. nie był to taki staw, jakich wiele w okolicy. co do jednego rację macie 

na pewno – wyglądał tak samo jak okoliczne stawy. Był zarośnięty sitowiem, z którego dzieci 
robiły latem małe laleczki, i trzciną, którą mieszkańcy poszywali dachy. i pięknie pachniał 
jabłkami, a to za sprawą zapachu otwierających się za dnia kwiatów grążela. do tego, jak inne 
okoliczne akweny, nasz staw podczas pełni przypominał srebrną poduszkę, na której układały 
się do snu złote gwiazdy. 

– a dlaczego miałby być taki wyjątkowy? – spytacie. 
otóż krył w sobie pewną tajemnicę, o której mówi ta akurat legenda. to właśnie do tego 

stawu (w czasach, o których opowiadamy) dzień w dzień chodziła wczesnym rankiem służąca 
z pobliskiego pałacu, by żąć sierpem sitowie na ściółkę dla bydła. choć niełatwa to była praca, 
wykonywała ją z zapałem. nużyła ją co prawda monotonia i zwyczajność każdego poranka, 
ale nauczyła się lubić to, co jej przypadło w udziale. dla takich zwyczajnych ludzi jak ona 
dzień biegnie za dniem, niedziela za niedzielą i rzadko zdarza się coś, co mogłoby koleje losu 
odmienić. 

tego dnia, gdy zaczęła się dziać nasza historia, dziewczyna, jak każdego dzionka, wzięła 
sierp i udała się nad staw. ptaki jeszcze spały i cisza trwała dokoła. nawet jaszczurka nie  
przemknęła po ścieżce, by przestraszyć przybysza, ani ptak nie zatrzepotał skrzydłami,  
by ogłosić nastanie dnia. a jednak, gdy służąca była już blisko wody, dobiegł jej uszu jakiś 
dźwięk. i nie był to pisk spłoszonego ptaka czy niepokojący szmer w trawie. głos wyraźnie 
dochodził od strony stawu i był to płacz dziecka! 

O



63

– niemożliwe – powiedziała do siebie szeptem służka. – nikt prócz mnie tak wcześnie 
nie wstaje, ani do roboty, ani do smutku.

z zaciekawienia przyspieszyła kroku. jakież było jej zaskoczenie, gdy zamiast spodziewanego 
maleństwa, ujrzała nad stawem wielką szarą ropuchę siedzącą na kamieniu.

– a fe! – powiedziało spojrzenie dziewczyny. – co za niemiłe spotkanie! czyżby  
to właśnie z tego okropnego stworzenia wydobywało się kwilenie niemowlęcia?

kiedy zastanawiała się, co zrobić, ropucha przemówiła ludzkim głosem:
– nie bój się, dziewczyno, i podejdź nieco bliżej. daję słowo, nic złego ci się nie stanie.
Serce dziewczyny biło jak szalone, gdy zbliżyła się do kamienia.
– przyjdź jutro w to samo miejsce – poprosiła ropucha, nie wyjaśniając powodu swojej 

prośby i dając do zrozumienia, że to koniec audiencji.
dziewczyna też niczego innego nie pragnęła, jak tylko nażąć sitowia i wracać do pałacu, 

tym bardziej, że poranek powoli zamieniał się w jasny dzień. 
– nie będę się dręczyła tym, czego nie rozumiem – pomyślała w drodze powrotnej 

i zanim doszła do pałacu, pamięć o dziwnym spotkaniu rozwiała się jak dym.
następnego dnia, ale wcześniej niż zwykle, udała się nad staw, bo śniony przez nią sen 

przypomniał dziwny początek dnia poprzedniego. powodowała nią też ciekawość, co też tym 
razem się wydarzy. 

ale nie takiego widoku się spodziewała! to, co zobaczyła, zdziwiło ją jeszcze bardziej 
niż poprzednio: zamiast ropuchy na kamieniu siedziała młoda i piękna panna o ogromnych 
ciemnych oczach, tyle że zamiast nóg miała rybi ogon. „Rusałka!”– przemknęło przez myśl 
zaskoczonej dziewczynie. tymczasem panna wodna najwyraźniej z ulgą najpierw przyjrzała 
się uważnie służce, a potem uderzyła różdżką w taflę stawu. woda się rozstąpiła i mieszkanka 
stawu zachęcającym gestem wskazała wodną toń, mówiąc:

– nie bój się, podążaj za mną.
Biedne dziewczę posłusznie ruszyło za rusałką, brodząc pośród wodorostów, ryb i kijanek. 

głębia stawu zdawała się nieprzenikniona, ale strachu nie wzbudziła w służce ze dworu, 
bo oto przed jej oczami wyrósł jak spod ziemi… kryształowy pałac! ach, jakie piękne pokoje! 
ogromne przeźroczyste drzwi, wielkie okna z falującymi w wodzie firankami i komnata, 
w której czekał na przybyłe prawdziwie królewski poczęstunek. na zamorskich muszlach leżały 
świeże owoce, pieczone warzywa, maślane bułki z masłem, węgorz w sosie musztardowym 
z kaparami i bitki wołowe w żurawinowym sosie – pyszności! Biedne dziewczę pracowało dla 
jaśnie państwa, ale nigdy nawet nie widziało takich smakołyków jak te, którymi ją w podwodnej 
krainie uraczono. zachęcana przez rusałkę dziewczyna skosztowała wszystkiego. 

kiedy nastał czas powrotu, piękna rusałka poprosiła służącą, by ta odwiedziła ją raz  
jeszcze. „no cóż, do trzech razy sztuka…” – pomyślała dziewczyna.

następnego dnia przyszła już nie tylko po sitowie, ale i na spotkanie. Rusałka z radością 
skinęła głową na powitanie i zanim służka zdążyła jej odpowiedzieć uśmiechem, panna wodna 
przemieniła się na jej oczach w prześliczną księżniczkę. 

chyba się domyślacie, że niczego nieświadome dziewczę z pobliskiego dworu uwolniło 
księżniczkę od zaklęcia!

– dziękuję ci, dobra dziewczyno – powiedziała księżniczka. – nikt nie miał odwagi  
przybyć tutaj kolejny i kolejny raz, by mnie od uroku uwolnić. nikt też nie miał odwagi pójść 
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za mną w tę wodną toń. teraz pożegnamy się już na zawsze. muszę wrócić do swoich rodziców, 
na zamek. okrutny wodnik nie ma już nade mną władzy. ale w dowód wdzięczności dam ci to…

nie do wiary! Rusałka obdarowała dziewczynę tym, czego ta miała codziennie aż nadto 
– pękiem świeżo zerwanego sitowia. a mimo to służka wzięła sitowie do fartucha i zaniosła  
je do swojej izby, tyle że wkrótce o dziwacznym podarunku zupełnie zapomniała. 

na pewno jesteście ciekawi, co się z owym sitowiem później stało. nikt nie daje 
tak zwyczajnego i jednocześnie niezwykłego upominku bez przyczyny. a podarowane 
przez uwolnioną od uroku księżniczkę sitowie przez kilka lat leżało gdzieś w kącie izby  
i z upływem czasu zamieniło się w złoto! jakaż była radość dziewczyny, gdy przypadkiem  
tę przemianę odkryła! nareszcie mogła zostawić służbę u obcych! Była przekonana, że teraz 
czekało ją długie i szczęśliwe życie!

a staw? coraz bardziej zarastał. dzieci jak zwykle biegały nad wodę, by zrywać sitowie 
i robić z niego laleczki, a także podziwiać grążele, których kwiaty z coraz większym trudem 
znajdowały miejsce dla siebie. z wycinanej tu łoziny dorośli coraz rzadziej wyplatali kosze 
i robili płoty. w końcu już tylko jedna gwiazdka mogła przejrzeć się w tym, co pozostało 
z wiejskiego stawu. i to właśnie ta gwiazdka każdemu, kto chciał słuchać, opowiadała legendę 
o pięknej wodnej rusałce z nowizny, która ongiś w istniejącym we wsi stawie mieszkała. 
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Legenda o tym,  
jak diabeł  
porwał piękną dziewczynę  
z tuszyńskiej gospody

D
awno, dawno temu, a może nie tak znowu dawno, żyła sobie w tuszynie pewna 
dziewczyna. Śliczna była jak majowy poranek: cerę miała bielszą niż konwalie 
na wiosnę, włosy lśniące jak lipcowe słońce, a głos dźwięczny niby dzwoneczek 

polny. Lubili ją wszyscy tuszynianie za usposobienie żywe i łagodne. chyba nie było w okolicy 
 bardziej uczciwej i życzliwszej światu dziewczyny. dla każdego miała dobre słowo i zawsze 
spieszyła innym z pomocą. 

pewnego razu stary ogrodnik opiekujący się pałacowym parkiem ujrzał ją, gdy zrywała 
kwiaty na pobliskiej łące i układała je najładniej, jak tylko potrafiła. postanowił o niej opowie-
dzieć w pałacu i zapytać, czy jaśnie państwo nie znaleźliby dla niej jakiegoś zajęcia, bo trzeba 
wam wiedzieć, że dziewczyna była sierotą i nie miała nikogo, kto by się o nią zatroszczył. 
może dlatego ulitowali się właściciele majątku i nawet znalazł się dla niej w pałacu własny 
kącik w pokoiku na poddaszu. 

ta dziewczyna stała się prawdziwą pociechą dla dworskiego ogrodnika. nauczył ją sztuki 
ogrodniczej i wkrótce sumiennie plewiła grządki, przycinała róże, a z czasem nawet wybierała 
kwiaty do jadalni i pałacowych komnat i dbała, by zawsze były piękne i świeże. gdy nad-
chodziło lato i pobliskie sady rumieniły się od czereśni, biegła do sadowników po dopiero 
co zerwane owoce, by zanieść je do kuchni i zachwycić jaśnie państwo kolorem, zapachem 
i smakiem zbiorów. dlatego lubił ją za pracowitość starosta, ceniła za dokładność starościna. 
goście zachwycali się kunsztownie układanymi przez nią bukietami i nagradzali ją brawami 
za świąteczne girlandy, którymi oplatała poręcze schodów w bocznej sieni pałacu, a podczas 
poobiednich spacerów po parku dopytywali też często o rzadkie rośliny hodowane  
w pawilonie ogrodowym. dziewczyna uśmiechała się tylko i pokazywała im jedwabne perskie 
drzewo lub dereń kwiecisty, a potem odsyłała ich do ogrodnika, który z racji wieku najwięcej  
wiedział o ogrodzie i o egzotycznych okazach zgromadzonych w oranżerii. w lecie, gdy miała 
wolną chwilę, biegła do ogrodowej altany, by patrzeć z zachwytem na ogród lub siadała pod  

L
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rozłożystą lipą rosnącą przed pałacem, by nacieszyć się cieniem lipowej korony i wonią  
pachnących lipcowym powietrzem kwiatów. 

i tak mijał dzień za dniem. pałacowa ogrodniczka lubiła swoją pracę bez względu na porę 
roku. cieszył ją przedwiosenny czas, gdy zima już na dobre godziła się z wiosną, a przebi-
śniegi i zawilce na wyścigi zakwitały w parku. kochała lato, które malowało świat wszyst-
kimi barwami tęczy, ale najbardziej zachwycał ją początek jesieni, gdy ogród powoli przygo-
towywał się do zimowego snu. Był jeszcze inny powód tego zachwytu jesienią: we wrześniu 
stary ogrodnik brał na siebie większość prac i pozwalał swej pomocniczce iść razem z innymi 
dziewczętami do tuszyńskiej gospody na tańce. 

a tańczyła nasza ogrodniczka tak lekko, że jej buciki prawie nie dotykały podłogi! 
chłopcy patrzyli na nią z podziwem i głośno klaskali do taktu, jakby się bali, że tancerka 
zgubi rytm i tańczyć przestanie. zabawa kończyła się zwykle przed północą i wtedy wszyscy 
gromadnie udawali się do domu.

tak też miało być w pewien wrześniowy wieczór. księżyc akurat świecił jaśniej niż  
kiedykolwiek, bo była pełnia Żniwiarzy. muzyka już z daleka zapraszała mieszkańców tuszyna 
do karczmy, więc i piękna ogrodniczka, zrobiwszy, co do niej należało, założyła błękitną 
sukienkę i na zabawę poszła. nie wiedziała, że kiedy pełen gwaru, tańca i radości wieczór 
będzie się kończył, zdarzy się coś, czego nikt nie mógł przewidzieć.

co się zdarzyło? posłuchajcie. 
zabawa tak zmęczyła zebranych w gospodzie, że kawalerowie usiedli na ławach i przez 

okna poczęli spoglądać w niebo, by sprawdzić, jak wysoko wisi księżyc i czy nie nastała pora, 
by do domu wracać. muzykanci dawno posnęli w kącie. dziewczyny, nucąc jakąś tęskną 
melodię, złapały się za ręce i utworzyły krąg. tańczyły powoli, odwrócone tyłem do siebie... 

nagle okno otworzyło się z trzaskiem. do środka izby wpadła rogata postać. zanim  
ktokolwiek zauważył, co się dzieje, diabeł porwał do tańca najpiękniejszą z tańczących.  
pozostali biesiadnicy trwali w osłupieniu i bezruchu, gdy przerażona panna nadaremnie  
z diabelskich objęć próbowała się uwolnić. po kilku chwilach bies – tak jak przybył – przez 
okno wyleciał, trzymając w ramionach naszą ogrodniczkę. 

i polecieli w rozjaśnioną księżycem noc. chociaż co odważniejsi biesiadnicy rzucili 
się do okna, by dziewczynę ratować, zdołali już tylko dostrzec między gwiazdami błękit  
jej sukienki. 

wielu miejscowych powiadało potem, że kusy przybył po to, by ludzi pozbawić tego,  
co pokochali. Byli też i tacy, którzy wierzyli, że ogrodniczka będzie teraz naprawiać zły świat. 
tak czy inaczej nikt nigdy więcej nie zobaczył biednej dziewczyny i wszelki słuch po niej  
zaginął. Stary ogrodnik wkrótce umarł ze zgryzoty, a ludzie o niepojętej wizycie diabła 
w tuszyńskiej gospodzie zapomnieli. 

po ślicznej i dobrej ogrodniczce z tuszyna pozostała tylko ta ludowa opowieść. 
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Opowieść  
o chłopie z Piławy Dolnej,  
którego złe  
w nocy nawiedzało

Póty dusił i dusił, aż coś warkło w chłopie!
(„dusiołek”, Bolesław Leśmian) 

Z
nacie balladę o dusiołku? jeśli nie, to powinniście ją przeczytać. wtedy nie będzie 
wam do śmiechu podczas słuchania legendy o chłopie z piławy dolnej, którego 
całymi nocami straszna zmora dusiła. 

a niezwyczajna musiała być tego duszenia przyczyna, bo każdy normalny człowiek wie, 
że zmory nie przychodzą ot, tak sobie do pierwszych lepszych ludzi, jeno do tych, którym 
albo zdrowie nie dopisuje, albo jakiś człek im źle życzy, albo – co gorsza – mają coś na sumie-
niu. tymczasem chłop był kryształowy jak łza i do tego pracowity i pobożny, więc nijakiego 
powodu, by go coś po nocach straszyło i napastowało, nie było. utrudzony conocnymi  
wizytami zmory, zmówił się z kumem maciejem, co wszystko wie i chętnie każdemu 
z pomocą spieszy, że do gospody „pod gwiazdą” pójdą, by nadać wagę dręczącej go sprawie. 
wysłuchawszy nawiedzanego, i to lepiej niż niejeden cyrulik, co nie daje wiary sprawom 
spoza ziemskiego padołu, kum zawyrokował:

– nie ma co czekać! przyjdę dzisiaj do twojego domu i całą noc będę czuwał, a jak się  
co niepojętego przydarzy, to ci potem rzetelnie opowiem.

co postanowił, to uczynił i wieczorem udał się do domu swojego przyjaciela. tej pierwszej 
nocy, gdy nadeszła północ, coś go zaniepokoiło w izbie, w której zaczaił się na zmorę.  
w pewnym momencie usłyszał szmer, pisk i szuranie po podłodze, a że księżyc świecił jasno, 
nic nie mogło umknąć jego uwadze. ale gdy postanowił rozprawić się z nocną marą sunącą 
w kierunku łóżka swojego kuma, zrozumiał, że ani nogi, ani ręce nie chcą go słuchać i nie 
pozostaje mu nic innego, jak na zydlu w niepojętym bezruchu pozostać. 

a zmora dusiła już chłopa niemożebnie, że aż stękał i jęczał z bólu na cały głos! jedyne,  
co udało się potem maciejowi przez okno dojrzeć w ciemnościach ogrodu, to droga 
powrotna, którą zmora wracała do siebie, naznęcawszy się pierwej do woli nad swoją ofiarą. 
a biegła do sąsiada, który maciejowego kuma z jakiegoś powodu nie lubił. 

O
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kiedy kum maciej władzę w nogach odzyskał, zadumał się nad tym, co zobaczył. a było 
nad czym rozmyślać. zmora nawiedzająca chłopa nie przypominała tych okropnych stworów, 
które nocą zwykle przychodzą, żeby ludzi dręczyć – piławska zmora była białą myszą!

– o, ty wstrętna paskudo! – zamruczał kum, ale trudno było odgadnąć, czy sąsiada,  
czy mysz miał na myśli. 

z samego rana, nic nie mówiąc chłopu zmordowanemu przez nocną marę, udał się 
do znanej piławskiej znachorki petroneli. ta wysłuchała go uważnie, głową pokręciła  
ze współczuciem i rzekła:

– jedną radę ci dam: idź do domu, zrób z gałganków trzy kukiełki i przybij wszystkie 
do drzwi izby, w której twój druh śpi. a gdyby to nie poskutkowało, dużą miotłę zrób z witek 
brzozowych i postaw przed tymi drzwiami. koniecznie dużą, bo zmory bardzo lubią liczyć 
gałązki w miotle, i to dokładnie, więc naszej zmorze zajmie to sporo czasu, może nawet 
do samego świtu. a kiedy poranny kur zapieje, to zmora pójdzie precz, gdzie oczy poniosą. 
jak to na zmorę nie pomoże, to już nic nie pomoże.

maciej zrobił, jak znachorka petronela kazała, ale niepewny, czy moc szmacianych  
kukiełek wystarczy, postanowił przy łóżku swego udręczonego kuma czuwać. i przeczucie 
go nie myliło. drugiej nocy wszystko się odbyło tak samiuteńko, jak nocy poprzedniej,  
a nawiedzony przez marę biedaczysko wstał rano tak zmęczony, jakby sam całe pole w jeden 
dzień przeorał. maciej i tym razem nie zdradził kumowi, co usłyszał i zobaczył, bo zawsze 
chciał każdą rzecz do końca doprowadzić. Skoro kukiełki do drzwi przybite nie pomogły, 
trzeba było miotłę z brzozowych gałązek sporządzić. cały następny dzień siedział nad tą miotłą, 
równiutko i gęsto witki układając. pod wieczór miotlisko było gotowe. a okazałe było, 
że na dwie zimy mogłoby wystarczyć! cóż jednak z tego, skoro kiedy tylko noc nastała,  
historia ze zmorą znowu powtórzyła się co do joty.

na szczęście w sąsiedniej wsi mieszkała stara kobieta, która też umiała sobie z podobnymi 
sprawami radzić. wziął więc kum ze spiżarni słoik smalcu z dorodnego wieprzka (z cebulką 
ten smalec był, a jakże!), bo nie wypadało z pustymi rękami iść po tak ważną radę. 

kiedy już całą rzecz wyłożył, kobieta spytała:
– jesteście pewni, kumie, że to mysz, a nie ćma czy komar dokuczają waszemu sąsiadowi w nocy? 
w jej głosie nietrudno było wyczuć troskę i chęć pomocy. kiedy usłyszała odpowiedź 

przeczącą, zapytała znienacka:
– a lustro w izbie wisi? 
Lecz widząc minę kuma, z litościwą wyższością zawyrokowała:
– aaa, nie wisi… to trzeba je zawiesić! gdy zmora swoje odbicie w nim zobaczy,  

to ze strachu ucieknie, gdzie pieprz rośnie!
ale trzeciej nocy zmora znowu przyszła, a lustra nawet nie zauważyła! może dlatego, 

że hak do zawieszenia lustra za wysoko wbity został. „Biała mysz jako nocna mara? przecież 
to się w żaden sposób w głowie nie mieści! a może głodna jest?” – gadał maciej sam do siebie, 
klnąc się na wszystkie świętości, że podczas nadchodzącej nocy na pewno dręczycielki swego 
kuma się pozbędzie. zabrał ze sobą kromkę czerstwego chleba i tak przygotowany poszedł 
czatować. 

– do czterech razy sztuka! – postanowił zdesperowany. – albo ty mnie, albo ja ciebie 
pokonam! 



tej czwartej nocy myszowata zmora też nie dała zbyt długo na siebie czekać.  
kum od razu, jeszcze w drzwiach, drogę jej zagrodził i przymilnie zapytał:

– a nie chciałabyś dobrego chlebka zjeść, myszeczko?
nie czekając ani chwili, mysz od razu kromkę w swój pyszczek pochwyciła i przez dziurę 

w dole drzwi na dwór czmychnęła i już nigdy więcej się nie pokazała. chłop w końcu odzyskał 
święty spokój, a o kumie macieju długo potem krążyły coraz to wymyślniejsze historie.  
Bo jak już raz ktoś czymś nadzwyczajnym u ludzi się zasłuży, to nie uniknie sławy i poważania. 

a nawet może się stać bohaterem ludowej opowieści.
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Jak hrabia  
z Zamkowej Góry  
koło Roztocznika  
pakt z diabłem podpisał

S
łusznie się mówi, że wszystko, co na tym świecie mamy, to znikomość i marność. 
jedyne więc, co pozostaje człekowi czynić, to żyć w zgodzie z ludźmi i ze sobą, 
w najlepszej wierze i według boskich przykazań. Bo nie ma gorszej rzeczy, niż 

występne i pozbawione miłości bliźniego życie, które człowieka duszy czystej pozbawia  
i ku zatraceniu prowadzi. 

w dyliżansie zmierzającym do Świdnicy siedziało trzech pasażerów. Byli w różnym 
wieku. po ich odzieniu trudno było domyślać się ich pochodzenia i celu podróży. ten, który 
wypowiedział te słowa, wyglądał jednakowoż na człowieka obytego w świecie i skłonnego  
do przemyśleń. zdziwione spojrzenia towarzyszy podróży – młodszego, który być może 
na nauki jechał, i starszego, który przyciskał do piersi sakwę, jakby obawiał się ją utracić – 
potraktował jako przyzwolenie na to, by uzasadnić swoją wygłoszoną ni stąd, ni zowąd refleksję. 
– jeszcze mil parę i dotrzemy do Roztocznika, a wtedy moja podróż dobiegnie końca. jestem 
radcą i mam w tamtejszej karczmie sprawy sądowe do załatwienia. ilekroć w tych okolicach 
się znajdę, zawsze myślę o zdarzeniach, jakie przed wielu laty miały tu miejsce… 

wyjrzał przez ochlapane błotem okienko dyliżansu, jakby się zawahał, czy swą opowieścią 
nie zanudzi współtowarzyszy podróży. widząc jednak ich przyzwalające spojrzenia, westchnął 
i wrócił do swojego monologu: 

– trzeba bowiem panom wiedzieć, że nieopodal wsi, do której się udaję, znajduje się 
góra zwana zamkową. Straszne to było niegdyś miejsce, bo wiąże się z nim historia, od której 
włosy jeżą się na głowie. 

Słuchacze popatrzyli na radcę z niedowierzaniem – dla nich było to jedynie miejsce,  
które mieli minąć po drodze. 

– zamek na górze należał niegdyś do hrabiego von Spittela – kontynuował radca. – 
Skąd ten hrabia przybył, nikt nie wiedział. jedno jest pewne: jego bogactwo równe było złu, 
jakie wokół siebie czynił. „jak to możliwe – szeptano w okolicy – że tak blisko nieba zro-
dziło się tyle zła i okrucieństwa?”. ale na to pytanie nawet właściciel strasznego zamku nie 

J
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umiał znaleźć odpowiedzi. nie szanował on nikogo, z nikim nie pozostawał w jakiejkolwiek  
zażyłości, nigdy nie prosił, zawsze żądał. ani służba, ani bliscy, którzy z nim w zamku mieszkali,  
nie byli w stanie zaspokoić jego wymagań i oczekiwań. karał służących za najmniejsze przewi-
nienia. chłopca stajennego pokaleczył rózgą za to, że jakoby nie w porę konia wyprowadził. 
na kucharkę krzyczał codziennie, że jadło było zbyt postne, albo zbyt wystawne, co oznaczać 
mogło jeno to, że ona kradnie i nadużywa jego dobroci. nawet pobożna i cierpliwa kuzynka 
hrabiego, wezwana przez niego do pomocy w zarządzaniu jego zamkiem, w końcu do swojego 
skromnego domostwa uciekła, by nie patrzeć na coraz okrutniejsze poczynania bogatego 
krewniaka. wnet i dzierżawcy hrabiowskich folwarków odeszli, bo w żaden sposób nie mogli 
się z właścicielem ziemi dogadać. najgorsze jednak było to, co z ust tego strasznego człowieka 
można było usłyszeć. trudno słowem opisać jad, który każdego dnia sączył się z jego słów.  
ile obrazy, kalumnii, kłamstwa i nienawiści zawierały rodzące się w czarnych zakamarkach złej 
duszy hrabiego okrzyki, wołania i przekleństwa! w końcu został sam, bez bliskich i kiedyś 
nawet życzliwych mu osób. nie mogło być inaczej. nawet ksiądz dobrodziej, na próżno  
próbujący pojednać hrabiego z Bogiem, bezradnie rozkładał ręce, gdy ktoś o von Spittela 
pytał. ale i na takiego bezbożnika jak hrabia von Spittel przyszedł w końcu kres. nieustanna 
złość i nienawiść musiały wreszcie zebrać zatruty nimi plon. Hrabia podupadł na zdrowiu, 
nakazał więc lokajowi wezwać cyrulika. Biedny sługa natychmiast udał się po niego  
do dzierżoniowa. wezwany medyk, znając złą sławę, jaką hrabia zdążył zyskać w powiecie, 
przyjechał zatrwożony najszybciej, jak mógł. tyle że na niewiele się zdały i jego pośpiech, 
i wszelkie starania – więcej wyzwisk pod swoim adresem od hrabiego usłyszał, niż słów  
opisujących jego dolegliwości. wizyta zakończyła się radą cyrulika, by medyka bardziej 
doświadczonego sprowadzić, bo upuszczanie choremu złej krwi na nic się zdało. Hrabia, 
który sobie niczego nie żałował i pieniądze na swoje potrzeby zawsze miał w pogotowiu, 
kazał sprowadzić jak najszybciej dwóch znanych medyków z anglii, by niezależne diagnozy 
postawili. a że przybyli z wyspy doktorzy niczego z wrzasków hrabiego nie zrozumieli,  
zainkasowawszy zapłatę, po paru dniach chyłkiem z zamku się wynieśli. najbardziej  
cieszyli się z tego, że chory hrabia z okrutną złością miotający w nich czym popadnie, krzywdy  
im żadnej na ciele nie uczynił.

tu podróżny snujący opowieść głos zawiesił, jakby wiedząc, do jakiego końca opowiadana 
historia zmierza, rozważał, czy słuchacze powinni poznać finał owej opowieści. 

– a hrabia? – spytał młodszy z podróżnych i szybko spuścił wzrok, jakby przestraszył  
się zadanego przez siebie pytania. 

Radca pogładził swoją krótko przyciętą bródkę.
– no cóż. przeczuwając bliski koniec, począł hrabia rozważać swój przyszły los.  

nietrudno się domyślić, że skupił się na tym, jak nie tylko ratować własne życie, ale i zacho-
wać swój podły charakter. pewnej nocy miał sen, w którym pojawiła się dziwna postać, 
wywijająca zwiniętym w rulon papierem, jakby zachęcała hrabiego do złożenia podpisu.  
„co to by mogło znaczyć?” – zapytał sam siebie obolały von Spittel, wstawszy wczesnym  
rankiem następnego dnia (wierzył bowiem we wszelkie proroctwa, wróżby i zabobony, 
a w snach dostrzegał zapowiedź przyszłości). niewiele myśląc, do mocy piekielnych postanowił 
się zwrócić i diabła przywołać. o północy, w koszuli nocnej i szlafmycy, by nie wzbudzać 
podejrzeń w jedynym (bo tylko jeden mu pozostał) służącym, dowlókł się do wieży zamkowej 
i stojąc w oknie, wygłosił odpowiednie zaklęcie. nie minęły dwie minuty, gdy tak szybko, 
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jakby na hrabiowskie wezwanie czekał, zjawił się kusy. nim hrabia ujrzał pana ciemności, 
usłyszał: 

– Ha, ha! mości hrabio! jestem na twoje wezwanie! mów, czego ci trzeba, bo świat 
wokoło zbyt dobry, by czas tracić na byle pogawędki!

i diabeł już od progu z chichotem za pazuchę sięgał. 
– w księgach tajemnych czytałem, że masz moc, by mi zdrowie i młodość przywrócić. 

uczyń to, a zapiszę piekłu moją duszę – odpowiedział hrabia. – tylko się pośpiesz, bo czuję, 
że czasu pozostało mi niewiele i jeszcze chwila, a nie będziesz miał z kim paktu zawierać. 

diabeł tylko na to czekał! papier wyciągnął i starannie go wygładził, kosmatą łapą inkaust 
i pióro wyczarował z powietrza i zapewnił hrabiego:

– możesz na mnie i na moim słowie polegać. Będzie, jak chcesz. tylko swój podpis  
tu złóż, bym i ja z naszej umowy miał jakąś korzyść. 

Hrabia się zawahał. jakże to? czyż cyrografu krwią własną się nie podpisuje?  
ale pragnienie życia i młodości było w nim tak wielkie, że podpis na umowie prędko złożył, 
a wtedy usłyszał pełen drwiny śmiech diabła i słowa:

– jam posiadł to, co chciałem mieć, a ty straciłeś wszystko!
głos biesa brzmiał głucho jakby się z beczki wydobywał. 
– czyżbym dał się przechytrzyć złemu? – pomyślał hrabia i albo z żalu nad sobą,  

albo z podziwu dla diabelskiej przemyślności zaśmiał się cicho. 
chwilę potem ducha wyzionął. choć grzesznik był z hrabiego wielki, pochowano  

go na przykościelnym wiejskim cmentarzu, bo każda, nawet najbardziej nieludzka dusza 
powinna zaznać spokoju. 

ale ani ten okrutnik, ani mieszkańcy Roztocznika spokoju nie zaznali. o północy duch 
hrabiego spacerował po okolicy, krzycząc wniebogłosy, łańcuchami dzwoniąc, dorosłych i dzieci 
strasząc. aby więc jak najszybciej o niedobrym życiu von Spittela zapomnieć, pochowano 
go raz jeszcze – tym razem pod świerkiem na górze zamkowej. na miejsce pochówku  
wtoczono kamień, by pokryć nim pamięć zła, którego hrabia był przez długie lata ponurym 
odbiciem. i by wszystkim dobrym ludziom łatwiej było prawe życie prowadzić. 

opowiadający historię hrabiego von Spittela pasażer zamilkł. w tej samej chwili dyliżans 
zatrzymał się obok masywnego, podmurowanego budynku. młodszy podróżny wyjrzał  
odruchowo przez okno, dostrzegając wśród szarości wieczoru jedynie wyjątkowo wyraźny 
napis „gerichtskretscham”, a poniżej – „nikolaus gasthof ”. nie było czasu na wylewne  
pożegnanie. można było tylko usłyszeć rzucone przez radcę dość obojętne życzenia dobrej 
drogi dla jego dotychczasowych towarzyszy i ostre jak bicz polecenie woźnicy:

– wio! 
kiedy radca wysiadł, obaj podróżni, nie wiedzieć czemu, w tej samej chwili odetchnęli 

z ulgą, jakby się uradowali, że nie usłyszeli zza okien dyliżansu złowieszczego śmiechu  
von Spittela. a może ucieszyli się po prostu, że kolejny etap podróży mają już za sobą,  
bo pragnęli jak najszybciej dotrzeć do celu?
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Przedziwna opowieść  
o chłopcu z Książnicy,  
który bez przerwy  
kręcił głową 

C
zy zdarzyło wam się kiedyś kręcić głową z zachwytu lub niedowierzania? na pewno 
tak! nasz świat dostarcza wielu powodów do wyrażania swoich uczuć w taki właśnie 
sposób. ale jeśli nie kręciliście nigdy głową z jakiegokolwiek powodu, to spróbujcie 

przynajmniej jeden raz. choćby po to, by zrozumieć, co sto lat temu z okładem przydarzyło się 
pewnemu chłopcu z książnicy. 

ale zacznijmy od początku. 
Był sobie chłopiec. taki sam jak inne dzieci. Szczęśliwy i roześmiany. Bawił się  

w chowanego, biegał po łąkach i kąpał się w pobliskim stawie. pochodził ze skromnej rodziny, 
dlatego jego odzienie codzienne wyglądało, jakby uszyte było z samych łat. dodajmy: naszytych  
pieczołowicie i z miłością. chłopiec ten stale był czymś zajęty. czasem toczył drogą felgę  
od starego roweru, podarowaną mu przez miejscowego doktora. kiedy trzeba było pole zaorać, 
szedł z dorosłymi za pługiem. kiedy trzeba było zbierać dojrzałe kłosy zboża, co po związaniu 
snopków na polu zostały, uwijał się z innymi dziećmi po ściernisku. 

matka i sąsiedzi uważali go za wyjątkowo poczciwe dziecko. nigdy nikomu w niczym  
nie uchybił. wszystkim kłaniał się nisko i wierzył, że świat się mu odwdzięczy taką samą  
życzliwością i dobrocią. i tak było. aż do tamtej pamiętnej niedzieli. 

jak zwykle po wypełnieniu swoich domowych obowiązków, poszedł wtedy do kościoła. 
po skończonym nabożeństwie zauważył, że na sąsiedniej ławce leży sakiewka z pieniędzmi.  
„kto mógł ją pozostawić?” – pomyślał chłopiec i od razu zaczął się rozglądać za właścicielem 
zguby. patrzył i patrzył, ale że nikt, na kogo spojrzał, nie zainteresował się sakiewką, postanowił 
zanieść ją do zakrystii. „za tydzień wszyscy dowiedzą się o znalezionej kiesce” – pomyślał i już 
zamierzał poszukać kapłana, gdy jak spod ziemi wyrósł przed nim obcy mężczyzna, który  
kategorycznie zażądał zwrotu sakiewki:

– na co czekasz? – zapytał obcesowo. – to moje pieniądze, więc zaraz mi je oddaj!
chłopiec, przywykły do podporządkowywania się dorosłym, bez ociągania sakiewkę oddał. kiedy 

wrócił do domu, opowiedział matce, co mu się przydarzyło. kończąc swoją opowieść, dodał z zadumą:

P



– nie wiem, czy dobrze zrobiłem. 
matka spojrzała na niego uważnie. Żal się jej zrobiło dziecka, więc powiedziała z rozwagą:
– mój synku, chyba wiem, co cię trapi. ale pomyśl tak: jeśli kiesa należała do człowieka, 

który się o nią upomniał, dobrze uczyniłeś i nie ma czym się martwić. jeśli jednak nie należała, 
dobry Bóg ukarze go za przywłaszczenie cudzej własności. dlatego nie dręcz się tym więcej.

ale nieprzekonany słowami matki chłopak pokręcił głową, myśląc: „jeśli moja matula  
nie jest pewna, czy dobrze zrobiłem, to ja tym bardziej”. 

czy to już koniec tej historii? otóż nie. Biedny chłopak, nie umiejąc poradzić sobie z tym, 
co w jego umyśle raz się zrodziło, od tego czasu zaczął stale kręcić głową. gdziekolwiek był 
i cokolwiek robił, jego głowa obracała się wte i wewte. wkrótce niektórzy zaczęli wołać na niego 
„kręciołek”. jedni litowali się nad nim, drudzy kiwali głową z politowaniem, a inni po prostu 
go unikali. 

no cóż. niekiedy trudno nam pojąć, że każdy człowiek ma swój wszechświat i może sobie 
po nim spacerować tu i tam. a gdy tak spaceruje, spotyka na swojej drodze troski i radości,  
pewność i łzy, prawdę i wierutne kłamstwo. i czasem może mu się trafić sakiewka…
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Baśń o kroplach rosy  
z jędrzejowickich łąk

J
ak tu pięknie! – westchnęła z zachwytem przybyła tej nocy lśniąca jasnobłękitna  
kropelka rosy. 

to prawda. trudno byłoby jej zachwytowi zaprzeczyć. nawet z miejsca,  
w którym się znalazła, widok zapierał dech w piersiach. pagórki i doliny wypełniała zieleń, 
a w tej zieloności tonęła ledwie widoczna w oparach mgły wioska. Było bardzo cicho, jakby 
świat tylko czekał, by przebudzić się z głębokiego snu. 

– masz rację! – rozległ się obok czyjś słodki głos.
– czyżbym nie była tu sama? – zdziwiła się i uradowała jednocześnie kropelka rosy  

– Będę miała z kim porozmawiać!
– nie jesteś sama! jest nas więcej! 
i jak na komendę rozległy się głosy ze wszystkich stron. zanim jasnobłękitna  

zdążyła się dobrze rozejrzeć, jedna przez drugą wszystkie krople rosy zaczęły jej opowiadać,  
skąd się wzięły, choć nikt ich o to nie pytał. przekrzykiwały się – naturalnie, o ile krople rosy mogą  
się przekrzykiwać. w końcu jednej z nich udało się przebić przez głosy pozostałych:

– dawno, dawno temu – zaczęła powoli, ale słysząc protesty innych mieszkanek łąki, 
powiedziała szybko – to może od razu przejdę do rzeczy!

ale nie zdążyła rozpocząć swej opowieści (która na pewno byłaby niezwykle interesująca), 
spadła bowiem na małego konika polnego, który siedział zziębnięty pod mleczem.

– a ja mieszkałam kiedyś w pałacowej fontannie!
to powiedziała z dumą kropla trzymająca się kurczowo płatków stokrotki. chciała  

wykorzystać tych kilka sekund ciszy dla swoich wspomnień, ale nie pamiętała, gdzie  
wspomniana przez nią fontanna była. 

– Spłynęłam do niej z oczu chłopca, który się nieszczęśliwie zakochał! – krzyknęła 
po chwili zastanowienia, zadowolona, że jednak coś sobie przypomniała. 

zrobiło się pewne zamieszanie i można było odnieść wrażenie, że krople zupełnie  
zapomniały o tej, która głośno zachwyciła się okolicą. Bo oto rozległ się radosny głosik  
spod pożółkłego listka spadłego z drzewa nad ranem:

– pozwólcie, że się przedstawię: jestem kroplą nadziei i życzę wam miłego dnia.
wszystkie krople ucieszyła ta niespodziewana serdeczność, bo dotąd nikt niczego  

im nie życzył.

B
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– a ja, a ja! – przebił się głos kropli rosy na dmuchawcu. – jestem kroplą dostatku!
i rozgadała się na dobre! Rychło jednak innym kroplom rosy znudziło się słuchanie jej 

opowieści o smakołykach, kosztownej porcelanie i balowych sukienkach. Słuchały jeszcze 
przez chwilę, a potem znudzone zaczęły ziewać i wkrótce zapanowała kłopotliwa cisza. 

– jestem kroplą miłości – przedstawiła się niespodzianie kropla uwieszona na złocistej 
słomce. Brzmiała tak słodko, że krople pozwoliły jej opowiedzieć romantyczną opowieść 
o córce właściciela jędrzejowickiego pałacu, która lubiła czytać poważne książki i tak się  
przejmowała przygodami wymyślonymi przez innych, że utonęła w tym smutku na dobre. 

wszystkie słuchaczki ze współczuciem i zrozumieniem pokiwały główkami, bo nic więcej 
zrobić nie mogły.

– a ja jestem kroplą zazdrości! – kropla, która to powiedziała, była nieco zakłopotana, 
szybko wszakże pochwaliła się szerokimi znajomościami w świecie:

– przed laty odwiedził nas słynny baron von münchhausen, krewny właściciela majątku. 
wiem z najpewniejszego źródła, że nasz znakomity gość poleciał kiedyś na księżyc, a nawet 
widział morskiego potwora, który...

ale nikt nie chciał słuchać o zdarzeniach, które tylko do bajek się nadają, bo są zmy-
ślone. a potem przez dłuższą chwilę żadna kropla nie zabrała głosu. może po prostu nie znały  
ciekawszych historii?

to milczenie zostało przerwane pytaniem kropli, która wcześniej opowiadała o panience 
ze dworu:

– kim jest ta samotna kropla rosy na listku koniczyny? 
– ach, to kropla bezsilności! jej opowieści są niezwykle przygnębiające… – odezwała się 

sąsiadka samotnej kropli. 
Żadna z kropel nie chciała słuchać historii o braku nadziei.
– a ta? – starsza kropla, którą wiatr mógł strącić lada chwila z polnego bratka, spojrzała 

na jasnobłękitną kropelkę, bujającą się z wdziękiem na łodyżce trawy jak na huśtawce. 
„nie do wiary! jak można nie pamiętać, że to właśnie ja rozpoczęłam tę rozmowę!” – 

pomyślała zdumiona tym pytaniem lśniąca jasnobłękitnie kropelka.  
– och, jestem przekonana, że to najzwyklejsza kropla na ziemi – powiedziała wyniośle 

największa z kropel rosy, a siedziała na płatku jaskra jak na tronie. – nie mam pojęcia, skąd 
się tu wzięła. może podczas wczorajszej mżawki zaplątała się w trawie? z nikim nie rozmawia, 
bo na pewno nie ma nic do powiedzenia.

jasnobłękitna rozejrzała się wokoło. „och, tak! jestem zwykłą kroplą rosy – pomyślała, 
uśmiechając się wyrozumiale. – i jedyne, za czym tęsknię, to ten wschód słońca, który ma być 
za chwilę! podobno wtedy zwykle ktoś przybiega na łąkę, bose stopy zanurza w mokrej trawie 
i zachwyca się całym światem. może i ja wtedy stanę się na tę jedną krótką chwilę najpiękniej-
szą i najszczęśliwszą kroplą rosy na ziemi?”.
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O tym, jak Myśliszów  
stał się podniebną wioską

Kiedy Bóg stwarzał świat, nie wiedział jeszcze, 
że właśnie w tym miejscu powinien połączyć niebo i ziemię w jedno. 
A może tylko czekał na jakąś sposobność?

P
an Bóg wysłał na ziemię swojego anioła, by sprawdził, czy wszędzie dzieje się tak, 
jak przykazał. anioł latał nad światem już od kilku dni, kiedy dotarł do przysiółka 
sąsiadującego o łokieć z ostroszowicami i owiesnem. otoczona pięknymi lasami 

maleńka wieś wydawała się miejscem godnym anielskiego odpoczynku, usiadł więc sobie  
niebiański wysłannik na jej skraju, otarł pot z anielskiego czoła, wyciągnął pajdę chleba  
zza pazuchy i rozejrzał się po okolicy. 

a ładnie było dokoła. ptaki śpiewały radośnie, sarny snuły się pod lasem, a czujne 
i gotowe do ucieczki szaraki skubały trawę. „ciekawe, co ludzie robią w tak piękny czas?” 
– pomyślał anioł i aby lepiej temu przysiółkowemu światu się przyjrzeć, pofrunął w stronę 
wiejskich chat. 

zatrzymał się koło mizernej chałupy. na zydelku przed domem siedziała kobieta 
z oczami smutnymi jak niebo w deszczowy dzień. „co cię trapi, niewiasto?” – anioł pomyślał  
to pytanie tak cicho, jakby się bał kobiecy smutek odpędzić. 

– jakże mam się nie smucić, skoro nie mam co do garnka włożyć, a synowie, tylko 
patrzeć, z pola przyjdą głodni – odpowiedziała kobieta, jakby się domyślając czyjegoś pytania, 
i weszła do domu, by bodaj mizernej strawy nagotować.

zamyślił się anioł nad jej troską i poleciał dalej. 
kiedy znalazł się na rozstajach, zobaczył chłopa, któremu na drogę siano wysypało się 

z fury. gospodarz był zły okrutnie, bo zmęczony sianokosami, a i od południa o niczym 
innym nie myślał, jak o zsiadłym mleku i kawałku chleba, by mieć siły robotę dokończyć, 
zanim dzień zaśnie.

– panienko najświętsza – chłop zwrócił wzrok ku kapliczce stojącej na skraju drogi.  
– dodaj mi sił, bym swoją pracę rychło i należycie zakończył.

anioł znowu się zamyślił, boć przecie nijak chłopu pomóc nie mógł. poleciał dalej. 
przy kamiennej studni ujrzał dziewczynę. Stała obok pustego cebrzyka i nic, tylko rękawem 

oczy mokre od łez ocierała. „czemu płacze? – zastanowił się anioł. – jest młoda, niebrzydka…”. 

O
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– cóż głowę twą zaprząta, dziewczyno, że łzami rosisz ziemię? – spytał, stając przed nią 
w całej swej anielskiej postawie.

dziewczyna oderwała wzrok od drewnianego cebrzyka, spojrzała najpierw na niezwykłego 
przybysza, a potem w bezkresną dal.

– mój chłopak zaginął bez wieści. czekam już dwie wiosny i powoli tracę nadzieję – 
powiedziała. – a tak mnie kochał! mówił, że nieba by mi przychylił. o, ja nieszczęśliwa! 

i znów zalała się łzami, a potem, łzy otarłszy, zaczęła wodę ze studni wyciągać, jakby nikt 
jej o nic nie pytał.

zobaczywszy to, zamyślił się anioł znowu. ale nie na długo. uleciał w górę, a potem  
jednym ruchem skrzydła uczynił to, co mu jego anielskie serce po ludzku podpowiedziało. 
i oto cała osada nagle się ku górze uniosła niby chmura – akurat na tyle, by dotknąć nieba. 

łąkowe duszki rozpowiadały potem, że od tego czasu myśliszów stał się miejscem  
osobliwym, choć przecież wszystko, co było potem, było dokładnie takie, jak było przedtem. 
ptaki śpiewały według własnych talentów, kwiaty kwitły zgodnie z porami roku, świąteczne 
pierniczki lśniły niczym gwiazdki na niebie, a pieczone ziemniaki smakowały jak trufle 
z pobliskiej dąbrowy. i wiatr, jak zawsze zmyślnie i ku uciesze sąsiadów, roznosił po okolicy 
pierze z wietrzonych na płotach pierzyn. 

może właśnie z takich niezwykłości i zwyczajności zarazem rodzą się legendy o miejscach, 
ludziach i wydarzeniach? 

a jak było naprawdę? nikt już tego nie pamięta.
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Podanie  
o sowiogórskich chruściejkach

Świat jak z bajki — a prawdziwy!
(„na jagody”, maria konopnicka)

N
ie istnieje taki las, który nie miałby żadnych swoich tajemnic. czasami las jest 
mroczny jak mech pod paprocią, a innym razem jaśniejący jak słońce, które 
przebłyskuje przez korony drzew. o jednej z leśnych tajemnic, która nie jest ani 

mroczna, ani jasna, mówi nasze podanie. wiąże się ta historia z owymi białymi dymami, 
które gdy deszcz ustaje, wiszą czasem nad górami Sowimi, od jodłownika po Rościszów. 
a przyczynia się do owych dymów nie kto inny, jak chruściejki. 

mało kto wie, kim są te chruściejki, po co chodzą po świecie i co robią w sowiogórskich 
lasach. wielkością i wyglądem przypominają skrzaty, tym jednak się od nich różnią, 
że boją się ludzkich istot, choć dla miejscowych mają dużo życzliwości – no chyba żeby ktoś 
krzywdę chciał im zrobić, to wtedy… lepiej nie mówić! zobaczyć je bardzo, ale to bardzo 
trudno, bo zawczasu chowają się przed ludźmi, gdy tylko ich spostrzegą, ale usłyszeć,  
gdzie są– łatwo. kiedy się cichutko po lesie wędruje, przecież co i raz jakieś trzaski słychać… 
a to trzaskają gałązki zbierane właśnie przez owe leśne gospodynie! 

całymi dniami po tym lesie wędrują i chrust do swoich płacht zbierają. te płachty 
potem sobie na plecy zarzucają i do swoich ukrytych gdzieś w górach przed ludźmi domostw  
taszczą. tylko nie wolno chruściejek przestraszyć jakimś krzykiem lub nieostrożnym  
stąpnięciem! wtedy cała ich praca pójdzie na marne, bo płachty z zebranym chrustem 
porzucą i w głąb lasu uciekną! 

największy jednak strach je ogarnia, gdy na ich drodze stanie jakiś myśliwy. wtedy  
te niebożęta muszą szybko znaleźć jakiś konar, wypowiedzieć magiczne słowo i obsiąść ową 
grubą gałąź, bo tylko wtedy myśliwy nic złego nie będzie mógł im uczynić. a jakie jest 
to magiczne słowo? tylko niektórzy drwale je znają, ale że żyją z chruściejkami w zgodzie, 
to nikomu go na pewno nie zdradzą. ja też nie powiem, chociaż wiem – bo tu o ich sekret, 
a także o ich bezpieczeństwo idzie. 

za to wszyscy ludzie w górach Sowich wiedzą, że nie godzi się chruściejkom w popołu-
dniowej drzemce przeszkadzać, bo każdy ma prawo po pracy i po obiedzie odpocząć. 

P
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w swoich zbudowanych z mchu i paproci domostwach i chruścianych szałasach śpią 
sobie te chruściejki i – od czasu do czasu – strawę gotują w kociołkach uwieszonych nad 
żarem domowych palenisk. i wtedy białe dymy z tych palenisk nad całymi górami Sowimi 
się unoszą.

a kiedy czasem po deszczu snują się nad lasem białe obłoczki mgły, miejscowi ludzie 
mówią: „chruściejki gotują!”, a to oznacza, że zła pogoda na pewno jeszcze przez jakiś czas  
się utrzyma.
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Objaśnienia 

„Niedźwiedź” i „Panna z rybą”. Ślężańskie rzeźby

Noc. Wodne ptaki niczym rumaki…  – nawiązanie do pradawnego podania, według 
którego zachodzące każdego dnia słońce udaje się na odpoczynek łodzią, ciągniętą przez 
wodne ptaki
Droga Dzikiej Świni – droga, którą, według legendy, piotr włast udawał się na polowania 
artefakt – przedmiot, który jest dziełem ludzkiego umysłu i ludzkiej pracy w odróżnieniu 
od wytworów natury
„Marsowe chłopię” – tu: dzielne chłopię; określenie nawiązuje do marsa, mitologicznego 
boga wojny

Legenda o tym, jak na Górce Kiełczyńskiej kościół budowano

kielce – kły

Legenda o tym, jak cesarz…

zasadźca – pośrednik między panem a ludźmi zamieszkującymi teren lokacji danej  
miejscowości
Ponte, Patridus Pons – ponte – łac. most; patridus pons – prawdopodobnie: mostek 
patrida
Faul Brück, zur Hölle – niem. spróchniały most, do diabła!
eine polnische Brücke – niem. polski most (nawiązanie do popularnego później w europie 
przysłowia: „polski most, niemiecki post, włoskie nabożeństwo – wszystko to błazeństwo”)

Podanie o spróchniałym moście…

łowczy – urzędnik dworski organizujący polowania

O
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szczwacz – opiekun sfory psów myśliwskich na polowaniu
sokolnik – myśliwy, który tresuje ptaki drapieżne i opiekuje się nimi podczas polowania
dyle – drewniane deski używane do budowy mostów

Jak miłość do jednego chłopca…

mendle – snopki zboża ułożone na krzyż lub w krąg kłosami do środka

O uciechowskiej kapliczce…

baron Christoph von Almesloe – postać autentyczna, ówczesny właściciel uciechowa, 
fundator kapliczki

Legenda o krzyżu pojednania we Włókach

łan, włóka – dawne jednostki miary powierzchni
Leniwy Potok – obecnie gniły potok
spłazować – uderzyć płazem szabli, miecza

Rzecz o rotundzie…

Leopoldina von Seherr-Thoss – z okazji jej ślubu odbył się w rotundzie ostatni turniej 
rycerski
pean – utwór pochwalny
człek stąd znany – mowa o Heinrichu Leopoldzie von Seherr-Thossie, który w 1789 r. 
otrzymał od króla polskiego Stanisława augusta poniatowskiego wielki order orła Białego
iście – naprawdę, zaiste
międlarnia – miejsce wyznaczone do międlenia (ugniatania) lnu lub konopi
klechda – podanie ludowe

Ballada o Jodłowej Karczmie…

Jodłowa Karczma – w XiX w. gospoda tannenkretscham (jodłowa karczma), od której 
podobno wzięła się nazwa jodłownika
Jung-Klinner – przywódca bandy, która grasowała w okolicy jodłownika w latach  
1832-1834 i miała kryjówkę nieopodal czerwonego młyna
Czerwony Młyn – Rothe mühle, młyn wodny w jodłowniku, spłonął w 1874 r.



O wodnej rusałce z Nowizny

grążel – bylina wodna kwitnąca na żółto
łozina – wierzbowe zarośla 

Legenda o tym, jak diabeł porwał…

jedwabne perskie drzewo – roślina ozdobna, której kwiaty mają długie, ciemnoróżowe 
pręciki wyglądem przypominające jedwabne nici
dereń kwiecisty – krzew lub drzewko o żółtozielonych kwiatach
Pełnia Żniwiarzy, Księżyc Żniwiarzy – bardzo rzadkie zjawisko; wyjątkowo jasna noc, 
pełnia księżyca we wrześniu, która umożliwia zbieranie plonów przez całą dobę; zwiastuje 
początek jesieni

Jak hrabia z Zamkowej Góry…

Gerichtskretscham – niem. karczma sądowa; siedziba władz, odbywały się w niej  
rozprawy sądowe lub rozstrzygano spory 

Baśń o kroplach rosy…

baron von Münchhausen – niemiecki szlachcic, żołnierz, podróżnik i awanturnik, rozsławiony 
przez Rudolfa ericha Raspe’a w powieści „niezwykłe przygody Barona münchhausena”





Zadanie s� nansowano ze środków unii europejskiej w ramach poddziałania 19.2. 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego 

Stowarzyszenia „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania” pn.: „Legendy Gminy Dzierżoniów”


