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Słowo wstępne 

Dzieje i dorobek dziedzictwa kulturowego regionu poznajemy dzięki licznym 
i różnorodnym źródłom historycznym oraz tradycji ustnej. Z niej wzięły początek 
podania i legendy. Każdy z nas pamięta, że pierwszy kontakt z rodzimą historią 
i literaturą miał właśnie dzięki legendom i podaniom, które opowiadali rodzice 
lub dziadkowie. To z pewnością jedna z form bliższego poznania dziejów swojego 
regionu. 

W niniejszym wydawnictwie zebrano podania związane z różnymi miejscowościami 
gminy Czerwonak. Są to powszechnie znane, tradycyjne legendy regionu oraz nowo 
powstałe, które stanowią przegląd podań przekazywanych z pokolenia na pokolenie, 
dzięki rozmowom oraz zapiskom najstarszych mieszkańców, czasem wyrażanych 
równieżjęzykiem poezji. Aby uatrakcyjnić odbiór zapisanych treści , wzbogaciliśmy je 
ilustracjami, które zobrazują zebrane w publikacji opowieści z dawnych czasów. 

Życzymy ciekawego odbioru zawartych w tym zbiorku utworów, w których wątki 
realistyczne splatają się z legendarnymi. Wszak legenda jest starszą siostrą historii ... 

Renata Laskowska 
dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Czerwonaku 



Czarownice z Łysej Góry 

Każdy z mieszka ńców naszej gminy doskonale wie, gdzie znajduje s ię Łysa Góra. 
Cytując za Wikipedią : "J est to wzgórze morenowe zlokalizowane na poludniowo
wschodnim skraju gminy Czerwonak, w Puszczy Zielonce, w niedużej odległości 

od Dziewiczej Góry. Wysokość 102 m n .p .m. Wierzcho łek i stoki zachod nie pokryte 
zwartym lasem, pozostałe części to użytki rolne. a zachodniej gran icy lasu 
poj edyncze gospodarstwo rolne". 

Tak to wygląda dzisiaj . A jak by ło kilka wieków temu ? 
Nikt wtedy góry nie mierzy ł, ale wydawała s i ę o wiele wyższa. Wierzchołek był goly 
- piasek i niezliczone kamienie. Stąd wzięła s i ę nazwa Łysa Góra. Poj edyncze drzewa 
i kI-zewy porasta ly strome stoki góry. Rosly tu różne gatunki traw i dzikich zbóż, 

poln ych kwiatów i zió ł. Te ostatnie ognewane promieniami słorlca, korzy tając ze 
swobody, ros ł y w zadziwi ającej i l ośc i . Góra spraw ia ła wrażenie dzikiej i n iedostępnej . 

Ma ło kto tu zaglądał. U j <,:i podnóża sta ł a chatka . Stara j u ż by ła , dach przecieka ł , 

ale opiera ł a s ię wiatrom i burzom. Mieszka ł a w niej kobieta. Ziela rka . Wiedzę 

o ziołach przeję ł a od swojej matki, a ta od swoj ej. Okoliczn i mieszkańcy, mimo że 
często korzy lali z jej z ió ł , mikstu r, nalewek i maśc i wszelak iego rodzaj u, nazywali ją 
w iedźmą i czarownicą· Podejrzewali ją o czary, a nawet o kontakty z d iabłem . Bali s i ę 
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j ej, bo skoro umie leczyć, potrafi też pozbawić życi a albo sprowadzi ć na delikwenta, 
który j ej podpadł, chorobę. Kobieta żyła samotnie. Mijały lata pochłonię te pracą 

i walką o przetrwanie. Pewnego j esiennego dnia wia ł silny wiatr i pada ł rzęsisty 

deszcz. Ktoś zapukał do d rzwi. Na progu chaty s ta ła kobieta w podartej odzi eży. Była 

cała przemoczona i do tego w zaawansowanej ci ąży. Była bardzo chora. Zielarka nie 
dowiedziała s i ę, kim chora j est i skąd przybywa. Pomimo troskliwej opieki , kobieta 
zmarła zaraz po porodzie, os ierocając córeczkę· 

Mijały lata. Dziewczyna wyrosła na bardzo piękną kobietę, która nie zdawała sobie 
sprawy ze swej niespotykanej urody. Przybrana matka już od kilku lat nie żyła. Zdążyła 

jednak przed śmiercią przekazać jej całą swoją wiedzę · Teraz dziewczyna sama musiała 

zająć się p rzyrządzaniem leków z ukochanych ziół. Pewnego dnia jeden z okolicznych 
dziedziców zabłądził i przez przypadek trafił do chatki pięknej czarownicy. Uroda 
dziewczyny zachwyciła młodzieó'ca, który znany był z tego, że lubił s ię zabawiać 

z pięknymi dziewczynami, a następnie porzucałj e, kiedy s ię nimi znudził. Nieraz biedne, 
porzucone, często w ciąży, wybierały śmierć niż życie w haó'bie. 

Chłopak chciał od razu zabrać zi elarkę ze sobą, ale ona ubłagała go, żeby pozwo l ił j ej 
zostać w chacie j eszcze jedną noc. Tłumaczy ła, że pragnie s i ę spa kować i pożegnać 
duchy p rzodków. Dziedzic, ob l izując si ę j ak kot na ś mietankę, odjechał , obiecując 

powróc ić rano. Kiedy tylko ucichły koó'skie kopyta, rozpła kała się biedna dziewczyna. 
Wiedz iała, że jeśli zgodzi s ię na propozycję dziedzica, czeka ją życie gorsze od śmierci 

- stanie s ię zabawką w rękach zepsutego młodzie ó' ca . Jeśli odmówi, odrzucony 
i wściekły dziedzic oskarży ją o cza ry. A by ły to czasy, kiedy wystarcza ło zwykłe 

pomówienie, a podobne do niej po długich i c i ężkich torturach kOó'czyly na stosach. 
Tak okrutnej śmierci zielarka pragnęła uniknąć . Pomodliła si ę na grobach swych 
dwóch matek. Obcię ła swe piękne, długie, czarne włosy. Spakowała swój dobytek 
w niewielki węzełek i w przebraniu chłopca opuści ła Łysą Górę - św ia t, j aki tylko 
znała do tej po ry. Nazajutrz, kiedy d ziedzic odkrył , że dziewczyna ucie kła, ze z ł ości 

spalił chatkę i wszystko, czego zielarce nie uda ło si ę zabrać. Słuch po dziewczynie 
zaginął. Z czasem pamięć o d wóch żyjących samotnie "czarownicach" zaczęła blaknąć . 

Tylko Łysa Góra kryj e w sobie tę i j eszcze inne taj emnice. Stoki góry pokrywają 
liczne drzewa i krzewy, ale i d zisiaj można tutaj zna leźć liczne z ioła, którymi z wielką 
miłością zajmowały s ię, lecząc oko liczną ludność, "czarownice". 



Koziegłowy 

Niewielu mieszkaI1ców naszej gminy wie, skąd wzięła się nazwa tej miejscowości. Na 

ten temat krąży wiele opowieści i legend. Prawdopodobnie było to tak. 

Przed wiekami liczne plemiona prowadziły koczowniczy tryb życia. Przenosiły się z miejsca 
na miejsce z całymi rodzinami i z całym swoim dobytkiem. Lata mijały, zanim poszczególne 

klany zaczęly osiedlać się w miejscach, które najbardziej odpowiadały im do życia. Ziemi 
, nie kupowano. Ziemię nałeżało zdobyć i utrzymać, to znaczy obronić przed innymi. asze 

plemię przywędrowało z dałeka. Była to liczna gromada. Dużo mlodych mężczyzn -

zdolnych do wałki, kobiet i dzieci. Do tego zwierzęta, które nauczyli się hodować. Prym w 
hodowli wiodły ukochane przez nich kozy. Nie znali jeszcze koni, tylko nieliczni widzieli 

w SWOinl życiu krowy, świnie według nich trudno było utrzymać - nie wytrzymywały 
u'udów ciągłych wędrówek. A kozy? Kozy - to bylo to! Dawały nie tylko smaczne mleko. 
W tamtych czasach kobiety często umierały w trakcie porodu lub krótko po nim. Niejedno 
niemowlę przeżyło dzięki koziemu mleku. Do tego ciepłe skóry, z których można było 
zrobić posłanie lub uszyć ubrania. I to, co najważniejsze - w razie głodu smaczne mięso. 

Liczba kóz świadczyła o bogactwie poszczególnych członków plemienia. Kiedy w czasie 
wędrówki starszyzna zobaczyła żyzną glebę, liczne zielone pagórki, które swoim wyglądem 
przypominały głowy ukochanych kóz, postanowiła, że tutaj plemię osiądzie na stałe. 
Zajęli ziemię· Pobudowali swoje chaty. Przed każdą na wysokich tykadl zawiesili kozią 
głowę. Był to ich totem. Miał chronić mieszkaI'iców przed złymi duchami i czarami. 

Niestety, przez wiele lat plemię musiało stoczyć wiele walk z pojawiającymi się z różnych 
stron najeźdźcami. Ziemie były zadbane, obsiane, dzięki ciężkiej pracy przynosiły duże 
płony. Stanowiły więc nie lada kąsek dła innych. Udawało się przez całe lata wydlodzić 
ze wszystkich wałk i potyczek zwycięsko . Bywało też tak, że gromada wojowników sama 
atakowała inne płemiona i wracała z licznymi lupami. 
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Kozy jeszcze raz odwdzięczyły się za wielką miłość,jaką darzylije mieszkańcy. W czasie 
powodzi, która nawiedziła te ziemie wieki temu, część z kóz, pasących się blisko 
wody, wpadła do niej. Głośnym meczeniem dały znać swoim opieku nom o grożącym 
im niebezp ieczeństwie. Dzięki tem u udało się spakować cały dobytek i przenieść 
na miejsca położone wyżej. Nikt nie ucierp iał. Przez caŁe lata, kiedy z małej osady 
powstawała coraz większa wieś, wielu z jej mieszkańców nadal trzymało w swoich 
domostwach kozy. Przed wojną, w czasie wojny i całe lata po niej często były j edynym 
źródłem dobrego, zdrowego młeka . Hodowano j e nie tylko w Koziegłowach , ale 
także w ościennych miejscowościach . Wtapiały się w tutejszy kraj obraz. Przyj ezdni 
często podziwiali stada kóz pasących się na okolicznych łąkach . I tak oto kozom nasza 
miejscowość zawdzięcza swoją nazwę· 

Małgorzata Abramczyk 

Dlaczego na Dziewiczej Górze 
stoi wieża widokowa 

Działo się to w czasach, które wymykają s i ę wszelkim datom, punktom, konkretnym 
godzinom, gdyż nikt nie lubi być posądzany o zbyt sędziwy wiek, nawet legendy. 
Dzień był szary i mgłisty. Słońce nie próbowało nawet prześw ietlić młecznej kołdry, 

która skrzętnie nakryła ca łą okolicę. Mężczyzna szedł, wspierając s ię na kij u, ale 
zarówno kij, jak i mężczyzna, nie posiadali oczu, które potrafi łyby przebić s i ę przez 
mgłę, tak więc co chwilę upadali - zawsze razem, chociaż nie zawsze synchronicznie. 



Mężczyzna być może miał kiedyś jakieś imię, ale dawno o mm zapomniał, gdyż 
ciągła samotność i wędrówka sprawiły, i ż nie miał go komu wyjawiać . Jedynym 
wiernym jego towarzyszem, do którego w przypływie naglej tęsknoty za mową 
wypowiadał kiłka s łów, był ów kij - solidny, dębowy, z wyrzeźbioną w górnej części 

wieżyczką. Mężczyzna unika ł łudzkich siedzib, ajeżeli kiedyś w lesie napotkał 

przypadkiem cz łow ie ka, zwinnie i bezszelestnie potrafił go ominąć. Dawniej, zan im 
sta ł s i ę samotnym wędrowcem, lubił gwarne karczmy i duże il ości piany unoszące 
się na gładkiej powierzchni ciemnego piwa. Potem jednak jego wioskę nawiedziła 
zaraza. Ludzie umierali przed swoimi chatami, na polnych drogach, w kościo łach , 

karczmadl. Tyłko on j eden , nie wiadomo dłaczego i w jaki sposób, został przy życiu. 
I kiedy tak us iad ł na rozgrzanym słońcem kamieniu, w opustoszałej wiosce, pośród 
owej nieprzyj emnej woni, jaką mogła wypuścić z siebie tyłko odchodząca zaraza, 
zrozumiał, że nigdy nie będz i e potrafił rozmawiać z drugim człow iekiem, że już nigdy 
nie zazna spokoju. Chyba że zniknie, rozpłynie się w szeleśc i e drzew, w strugach 
deszczu, w szmerze, j aki wydaje z siebie ściółka łeśna. Od tej pory wędruje od boru 
do boru, od puszczy do puszczy, nie potrafiąc ani się zatrzymać, an i podejść do ludzi. 
Bywa, że nic nieje przez kiłka dni i żebra zaczynają odciskać s i ę najego skórze, jakby 
były patykami podtrzymującymi szkielet człow ieka. Innym razem udane połowanie 
sp rawia, że ma jadło dła kilku osób, a że może karmić tylko siebie, ub ran ie, które 
wcześniej na nim zwisało , staje s i ę op i ęte. Być może dlatego, ci z łud zi, którym udało 
się podejrzeć go w ł es i e czy puszczy, mówili, że jest on wiełki niczym niedźwiedź, 
innym razem, że tak samo chudy jak patyk, na którym się wspiera. 

Tego dnia, kiedy mgła si ada ła na ramionach i dociskała ciało mężczyzny do ziemi, 
, posłyszał on śp iew. Kobiecy głos przebijał si ę przez młeczną powłokę i docierał do 

uszu mężczyzny, wnikając w nie i łagodnie pieszcząc swoim czystym brzmieniem. 
W pierwszej chwiłi mężczyzna pomyślał, że to jakaś nimfa chce go otumanić, gdyż 
żad na kobieta nie byłaby w stanie wydać z iebie dźwięków tak pięknych , że niemal 
ł śn iących. Potem jednak potrząsnął głową, bo lata samoUlości nie odebrały mu 
j asnego sądu o rzeczach. Ba, być może nawet go pogłębiły. Tak więc wolno, ważąc 
każdy krok, wspinał s i ę mężczyzna w górę, gdyż to ze szczytu, którego nie mógł 
ujrzeć, a łe którego obecność przeczuwał, dobiegał śpiew. 

Połana, któ rą ujrzał , sprawiała wrażen ie niezdarnie nasuniętej na głowę czapki. 
O dziwo, nie było tu mgły, jakby jej palce bały się dosięgnąć zczytu góry, na którym 
s iedz i a ła ubrana na biało kobieta i śpiewa la tak wzniośłe i pięknie, że przez dłuższy 
czas mężczyzna sta ł oszołom iony, zauroczony, nie wydając z siebie żadnego dźwięku 
i nie pamiętając o umowie zawartej z samym sobą, iż już nigdy więcej nie zb łiży się 

do człowieka na od łegłość mniejszą niż pięćdziesiąt kroków. 

Kobieta sko I1czy ł a śp i ewać i odwróciła głowę w stronę mężczyzny. Jej spojrzenie było 
tak samo czyste i błękitnejak pieśI1 , która wcze ' niej płynęła zjej ust. 
- Czekałam na ciebie. Już od wielu ł at czekam tu na ciebie ... Powinnam była jednak 
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s i ę domyś lić, i ż jeżeli przyjdziesz, to właśnie w ten dzień , kiedy chmury szurają 

brzuchami o zie mię . 

- Wybacz mi pani , ale z kimś mus iałaś mnie pomylić - odpa rł mężczyzna zardzew iał ym 

głosem. 

-Ależ skąd. Wiem dobrze, na kogo czekam, Wieżysławie - za ś miała s i ę tak przyj emnie, 
że i mężczyzna ułoży l swoj e usta w przyj azny rogalik . 
- To moj e imię? - powiedzia ł bardziej , niż zapyta ł, bo nagle każd a rzecz w j ego życiu 
zaczyna ła mieć sens, gdyż nagle zaczął pojmować . 

- Wiele to lat wędruj esz , uc i ekaj ąc przed swoim imieniem, jakby ono cię goniło 

i chcia ło do czegoś przymusić. Czy teraz już wiesz? 

Wieżysław kiwnął głową. Tak, te raz rozumiałjuż wszystko. 
- A jakie j est Twoj e imię , pani ? 
Kobieta uśmiechnę ła s ię . 

- Znasz mnie, Wieżys ławie . Może zapomniałeś, a ł e pamięć ma to do siebie, że j est 
j ak sekretarzyk. Czasami zapominasz kluczyka do ja kiejś szufladki , co j ednak nie 
oznacza, i ż j est ona pusta. 
Mężczyzna kiwnął głową i zaczął s ię rozglądać . Polana zdawała s ię mu teraz być 
troch ę mniej roz ległą, niż gdy na nią tra fił. Dookolne drzewa wspinał y s i ę delikatnie 
na palce - małe choinkowe dzieci, które pragną być wyższe. 

- To mój dom - wyszeptał i odwróci l głowę w stronę kobiety, ałe tej już nie bylo. 
Zupełnie jakby odchodząca mgła zabra ła ją ze sobą· Wieżys ław zmarszczył brwi , bo 
nie nawykł do rzeczy tak niezwyklych, potem j ednak zaczął sobie wszystko tłumaczyć 
ta k racjo nalnie i prosto, j ak tylko potra fił , aż w koócu odetchnął z ulgą. - Gad am 
sam ze sobą - stwi erd ził . - Ale może to j est zwy kła potrzeba, by s ię os iedlić . Kośc i 

mam coraz starsze i s ił już nie tak wiele j ak dawniej. Pora wpuścić korzenie w j edno 
miejsce, bo p rzecież tak będzie bezpiecznie, wiatr mnie nie przewróci, wichura nie 
porwie. I j ak postanowił, tak zrobił. J eszcze tego samego d nia zaczął budować sza łas . 

A kiedy mgła zupełnie ustąpiła, ujrzał z wysokości Dziewiczej Góry, bo tak właśnie 
nazywało s i ę wzniesienie, na które s i ę dosta ł , widok na całą Puszczę i uradowal s ię, że 

wokó ł j est tyle d rzew, o które będzie mógł dbać. 

Z biegiem czasu drzewa wokól polany coraz silniej wyciąga ly w górę swoj e szczupłe, 

zielone ramiona. Żeby więc nie stracić widoku na las, mężczyzna zaczął budować 
wieżę . I ś mi ał s ię w duchu , że Wieżysław wieżę buduje, j akby ze zwykłej gry s łów 

wyniknęło to realne znaczenie. Drzewa rosły coraz wyżej i wyżej , aż w końcu sta ły 

s i ę tak wielkie, że ci, którzy mają lęk wysokośc i , nie byliby już w ładni wspiąć s ię na 
nie bez panicznego strachu . Tylko Wieżyslaw nie przejmowa ł si ę tym wca le, gdyż 
w ieża, którą budował , ste rcza la ponad czubkami sosen i świe rków niczym królowa 
z d um nie u n ies ioną głową. 

Pewnego dnia mgła ponownie zawitala na polanie. Tym razem j ednak by ł a 

napastli wa, kłująca i drażniąca. Wieżys ław, który by ł już wówczas bardzo stary, 



starszy niż niej edno drzewo, które dorastało pod j ego okiem, od razu przypomniał 
sobie tę inną mgłę , która go tu sprowadziła. Przypomniał sobie, porównał i wyszło 
mu, że oto przed nim wcale nie ma mgły, a zwykły, potężny dym. Wdrapał się więc 

na swoją wieżę i zatrwożył bardzo, gdyż na horyzoncie, poniżej Dziewiczej Góry, 
ujrzał ogień. Czerwone jęzory lizały las, ale nie były to pieszczotliwe pocałunki 
psiej wierności , a zdradzieckie, niszczycielskie czułości, które przewracały drzewa 
i pożerały wszystko, co znalazło się w ich zasięgu. 

Ludzie powiadają, że zbudził ich krzyk. Tak doniosły i silny, iż dachy domów s ię 

zatrzęsły. ·Inni z kolei wspominają dziwne szepty, które weszły do ich snów i kazały 
im s ię obudzić. W każdym razie wszyscy, którzy mieszkali w wioskach sąsiadujących 
z Puszczą, obudzili się i wyszli przed swoje domy. Ci, kt ' rzy mogli dostrzec Dziewiczą 
Górę, ujrzeli palącą się na niej wieżę. Uderzyli więc w dzwony i ruszyli z wiadrami 
wody na ratunek. Jak za dawnych czasów podawano sobie wiadra z rąk do rąk 
i gaszono pożar. I czy to odwaga mieszkal1ców Czerwonaka, Janikowa oraz Miękowa 
sprawiła, że pożar został opanowany, czy też pomoc strażaków, którzy przybyli pod 
Dziewiczą Górę i, nie zważając na gryzący dym, kroczyli na przód, zostawiając za sobą 
mokre od wody drzewa, trudno ocen ić . Wiadomo jednak, że ogień nie przedostał 
s i ę do wiosek i nie pochłonął domów, chociaż pozostawił wielkie spustoszenie, czarną 
ranę , która nieprędko mia ła s i ę zago ić. 

A cóż stało s i ę z Wieżysławem? Z ust do ust jak plotka, która bywa bardzo płochliwa 

i lubi kpić sobie z prawdy, podawane są w iadomości o tym, że uciekł jeszcze, zanim 
zaczę lo s i ę palić . Temu j ednak wiary nie należy dawać, gdyż ludzkie języki czasami 

, trawią tak samo brutalnie j ak ogiet'1. Strażacy, którzy pierwsi przybyli na polanę, 
szeptali między sobą, że widzieli jeszcze resztki wieży, która pochylała się ku ziemi, 
zupełnie j ak stary człowiek , aż w końcu upadła i skonała. Ponoć na jej szczycie 
widać było cień człow ieka, który na krańcu swego życia stał s i ę tym, co budował. 
Inni twierdzi li, że z mężczyzną była kobieta, ubrana w świetliste szaty niczym 
Matka Boska. Co do j ednego większość mieszkańców Puszczy jest zgodna - gdyby 
Wieżysław w porę ich nie zaa larmował, gdyby swoim głosem, który nagle stał się tak 
don ios ł y niczym najpotężniejszy dzwon, nie zbudził ludzi, gdyby w cudowny sposób 
nie powchodził do ich snów, nikt by nie zwrócił uwagi na pożar szalejący u stóp 
Dziewiczej Góry i kto wie, czy cały las doszczętnie by wówczas nie spłonął. 

J ak tyłko przyroda zaczęła s i ę dźwigać po pożarze i otrzepywać z resztek pyłu, ludzie 
zaczęli odbudowywać wieżę. Tym razem jednak już nie drewnianą, a solidną, betonową, 
któl"ą ujrzeć można z od ległości wielu kilometrów, jak wystawia woją głowę ponad 
czubki drzew i rozgląda si ę, pilnując bacznie, jak niegdyś Wieżysław, Puszczy. 

Natalia Gilicka 
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Prawie jak u wieszcza 

Był pewien ch łop i ec piękny i młody, 
była też ś Liczna dziewczyna. 
Żyli w krainie, gdzie swoj e wody 
Warta w zako lach wygina. 

Ona mu w oczy patrzyła z wiarą, 
on chciał ją nos i ć na rękach , 

lecz miłość dwojga to jest zbyt mało, 

gdy w boskich p lanach jest męka. 

Bo z ł e to czasy na miłowan i e, 

Polska w okrutnej niewoli . 
iem iec - zaborca przejm uje władzę, 

a brak wolności tak boli ... 

Dziewczyna mieszka w młynie nad Wartą, 
Marcelka - córka młynarza . 

A on jest Niemcem. Ona go kocha ?! 
Tak przec i eż w życiu s i ę zdarza . 

Młodzi, co wieczór w tej samej porze, 
biegną na dróg rozstaje. 
Pod starą gruszą schronić s i ę może 

La czu ł ość, która powstaje. 



Gdy się spotkają, to szepczą słowa 
pełne miłosnych uniesień. 

Ona mu rękę oddać gotowa 
i ślub planują na wrzesień. 

Ojciec Marcelki dać zgody nie chce: 
"Ten ślub się odbyć nie może. 
Gdy go poślubisz, to precz mi z domu. 
Nocować możesz na dworze". 

Młodzi w miłości mają strapienie, 
bo wszyscy patrzą nań srogo. 
Nie mogą liczyć na zrozumienie, 
ludzie traktują ich wrogo. 

Obcy wśród Niemców i wśród Polaków -
wyklęci są z każdej nacji. 
Darmo szukają przyjaznych znaków, 
nikt nie rozumie ich racji. 

Marcel do wojska dostał wezwanie, 
do pruskiej armii go wzięli. 
Marsze, rozkazy, musztra, strzelanie -

, w koszarach chłopca zamknęli. 

Pierwszą przepustkę dostał po roku, 
wrócił do wioski nad Wartą. 
Szukał dziewczyny i wielkim szoku 
uslyszał, że "J uż jest martwą·" 

Poszedł więc Marcel w miejsce spotkania, 
tam, gdzie mogiłka była. 
Wtem coś przerwało mu rozmyślania
Marcelka się objawiła. 

"Leżę w mogile na dróg rozstaju, 
na uroczysku Maruszka. 
Tam, gdzie się drogi dwie spotykają, 

gdzie szumi prastara gruszka. 

Tyś mi obiecał być mężem moim, 
jam tobie wierna była . 
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Miałeś mnie koch ać, w uczuciu twoim 
ogromna miała tkw ić siła. 

Lecz ani listu , lecz ani słowa -
przez rok najmniej szej wieści . 

Tak wyjechałeś ... tak zapomniałeś ... 
W głowie s ię to nie mieści . 

Ludzie szydzili i wytykali , 
ś miała s ię wioska cala: 
Patrzcie, zdraj czyni ! Ta, co ze Szwabem 
w Dąbrówce ślubować chciała. 

Ojciec w ni ełasce wygnał mnie z domu , 
bo ja innego nie ch c i ała m. 

ie da łam swoj ej ręki nikomu , 
bo tobie ją obiecałam . 

Pod naszą gruszą c iągle czeka łam 

na ciebie albo na wieści. 

O tobie ś niłam ... w dziupli mieszkałam , 

w gruszy mój świa t s i ę mieśc ił. 

Lecz zima sroga zdrowie zabrala, 
a j a już żyć nie mam sił y. 

Tyś mnie zapomniał... nic nie zostało, 

żegnaj mi więc mój miły" . 

"Jakże to? Miła! Co dzieó pisa lem, 
codziennie list ru sza ł w drogę. 
Ojca o zgodę na ś lub blaga lem, 
bo żyć bez ciebie nie mogę. 

On mi n apisa ł, że masz innego, 
że nie chcesz Niemca za męża. 

ie uw ierzy łem , dalej pisa lem, 
li cząc, że miłość zwycięża. 

A ty tu w grobie, w zimnej mogile, 
sama przy l eśnej drodze ... 
Już nie opuszczę ... nawet na chwilę, 

i zaw ze będę przy tobie" . 



Chwycił młod zieniec w dło l1 pistolety, 
oddał śmiertelny strzał. 

I na mogile swej ukochanej 
ostatnie tchnienie dał. 

J est w Wielkopolsce mała Werona, 
gdzie dwie kochanków mogiły. 

Julia - Marcelka, Marcel - Romeo, 
jego naj droższa, j ej miły. 

Dwa groby w lesie, na Uroczysku , 
a kiedy wieczór zapada, 
para kochanków Marcel z Marcel ką 

w św ietle ks iężyca zasiada. 

"Ona mu z d zbanka daj e maliny, 
a on jej kwiatki do wianka ... " 

Dorota Garczarek 
(wykorzystano cytat z A. Mickiewicza) 

Las na Dziewiczej Górze 

Jak powszechnie wiadomo, nazwa "Dziewicza Góra" naj pierw by ła "Dz iewczą Górą" , 

która pochodzi od sióstr zakonn ych, cysterek, którym w 1242 roku ks iążę Przemysł 

I nadał ziemie. Tak podają kroniki historyczne. 

A j ak było naprawdę? Może te fa kty mają d rugie dno? A jeś l i "cy terki" nie były 
zakonnicami, a driadami? Nim fa mi leśnymi, które przybierały postać drzewa, 
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by chronić lub strzec czegoś ważnego? Tak ważnego, j ak przejście do Wielkiego 
Królestwa, w któ rym żyły wszystkie driad y. 
Mogło być tak, że driady, duszki drzew, za dnia udawały siostry zakonne, lecz pod 
postacią nocy ukazywały swe prawdziwe oblicze, strzegąc drzwi do Królestwa. J ako 
"słu żebni c Bożych " przecież nikt by ich nie podejrzewał, iż są mistycznymi istotami, 
w które nie wierzy większość ludzi , jeś li nie wszyscy. Mogły więc w spokoju wypelniać 

swoj e zada nie. 
Kiedy w końcu Wielkie Królestwo przes tało być uznawa ne za zagrożone, a ludzie za 
złych , zamknięto przejście , a driady już na zawsze przyjęły postacie drzew, by strzec 
przejścia już na wieki. Tak na wszelki wypadek. 

Szanuj wi ęc każde drzewo, bo nie wiadomo, czy nie było kiedyś driadą. 

Wiktoria Frąckowiak 

Legenda o Czerwonaku 

W czasach, gdy magia była na porządku dziennym, a światem rządzili królowie, w amym 
środku Europy, nad brzegiem rzeki zwanej Wartą, w pięknej leśnej krainie na polowanie 
na dziką zwiel-zynę udali s ię zacni królowie i najdzielniejsi rycerze. Tego dnia w dzikiej 
puszczy po raz pierwszy braludział w połowaniu rycerz o imieniu Gotfryd. Ponieważ wolał 



on podziwiać piękno przyrody, niż polować na zwierzęta, podczas pogoni za zwierzyną 
odłączył się od towarzyszy i zgubił się w lesie. Długo usiłował odnaleźć kompanów, aż 
w końcu zmęczony poszukiwaniami zasnął w trawie. Śniły mu się przeróżne rzeczy, 
a obudził go dziwny dźwięk, przypominający łopot skrzydeł. Gotfryd otworzył oczy i wśród 
zielonych koron drzew ujrzał latające czerwone stworzenie, majestatyczne i dostojne. 
Nigdy wcześniej nie widział tak pięknego zwierzęcia. W pierwszej chwili chwycił za 
miecz, gotów bronić się w obliczu zagrożenia, lecz zaraz zrozumiał, że piękny ptak nie 
ma zamiaru go atakować. Gotfryd przypomniał sobie, że widywał takie stworzenia na 
dworze u swego króla, na rysunkach podróżników powracających z dalekich wypraw. 
Te piękne czerwone ptaki nazywali oni flamingami czerwonakami. Zdumiony 
Gotfryd usiadł na polanie i schował miecz, a flaming, widząc, że rycerz jest spokojny, 
machnął skrzydłem, dając mu do zrozumienia, by podążył on za nim. 
Z początku nieufnie szedł Gotfryd za lecącym ptakiem, przedzierając się przez gęsty, 
mroczny las, aż w oddali między drzewami ujrzał wysoką wieżę . Był to niesamowity 
widok: w wysokiej na dwadzieścia pięter, stojącej na górze wie:zy nie było schodów. 
Gdy rycerz podszedł bliżej, zorientował się, że wieża jest zaczarowana, nie miała 
bowiem żadnego wejścia. Nagle jego oczom w jedynym oknie wieży ukazała się 
piękna dziewczyna, śpiewająca smutną pieśń. Gotfryd okrążył wieżę kilka razy 
i zrezygnowany usiadł na polanie, nie mając pomysłu,jak wydostać z niej dziewczynę. 

W jednej chwili, nie wiadomo skąd, pojawił się jego przewodnik - flaming 
i przemówił: 
- Zacny rycerzu, nie ty pierwszy tu dotarłeś, nie ty jedyny chciałeś uwolnić piękną 
śp iewaczkę . Wielu mężnych i dzielnych rycerzy przed tobą próbowało wydostać 
z wieży dziewczynę. Nikomu się to nie udało. Przepowiednia głosi, że rycerz o czystym 
sercu, który kocha przyrodę i żyje z nią w zgodzie, nie zakłócając życia w świecie 
roślin i zwierząt, uwolni piękną niewiastę, która zostanie jego żoną, a razem założą 
osadę nieopodal magicznego lasu ... Uznałem, że ty jesteś właściwym człowiekiem 
i postanowiłem ci pomóc. 

Po czym rozłożył ptak swoje potężne skrzydła i na swym grzbiecie zaniósł Gotfryda 
na sam szczyt wieży, a gdy rycerz stanął na niej - czar prysnął. Uwolnił Gotfryd 
piękną dziewczynę, a ona zgodziła się zostać jego żoną. Aby spełniły się słowa 

przepowiedni, Gotfryd z żoną założyli osadę, którą na cześć czerwonego flaminga 
nazwali Czerwonakiem. Piękne i gęste lasy wokół osady otrzymały nazwę Puszcza 
Zielonka, a góra, na której stała zaczarowana wieża, nazwana została Dziewiczą Górą. 
W krainie tej, słynącej z pięknej przyrody, ludzie nigdy nie zaznali gniewu i nieszczęść . 

Jedyny spór, jaki trwa, dotyczy prawdziwości tej legendy. Po dziś dzień pojawiają się 
w czerwonackiej krainie posągi flamingów, na pamiątkę dawnego zdarzenia. 

Zuzanna Walaszczyk 
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Polka, co ukochała Niemca ... 

W owińskowym parku, pośród starych grabów, wiązów i klonów, nad brzegiem 
stawu z fontanną stoi, piękny w swej prostocie pałac (zbudowany wg projektu 
Schinkla i Catela). Przez mieszkańców nazywany jest po prostu "pałacem", bardziej 
wtajemniczonym kojarzy s i ę z niemieckim nazwiskiem von Treskow. 
Jak przystało na miejsce takowe, ma ono dobrą, energetyczną moc i ... zapewne 
wiele osobliwych, acz ciekawych historii. Jedną z nich j est historia Polki, co ukochała 
Niemca. A było to tak ... 
Polka Józefina z domu Koperska, córka dzierżawcy z Łagiewnik (majątku 

sąsiadującego z Chludowem), bardzo wcześnie zostala s i erotą· Powierzono ją opiece 
iemca Ottona Zygmunta von Treskowa (najstarszego syna właściciela rozległego 

majątku, liczącego wiele podpoznańskich wsi). J ózefina wychowywała się w zakonie 
cysterek w Owińskach. 
Otton zakochał się w pięknej Polce, a wybranka odwzajemnila tę miłość. Długo 
ukrywali przed światem to naj piękniejsze, nie wszystkim dane przeżyć uczucie. 
Otton, po ukończeniu przez Józefinę nauki u cysterek, wysIał ją w celu dalszego 
kształcenia na pensję do Szwajcarii. Tam zgłębiala tajniki wiedzy i szlifowała ogladę . 

I tak w tajemnicy rozkwita ła miłość przeznaczonym sobie ludziom. 

Dopiero w wieku 41 łat Otton przyznał się swojej rodzinie do milości ku polskiej 
dziewczynie. iestety, zakochani nie zostali życzliwie przyjęci przez członków rodziny 
von Treskow, która zarzuciła dziewczynie brak koneksji oraz majątku. Nalegano, aby 
Józefina przeszła na protestantyzm, ajej polskie imię zmieniono na niemieckie J osephine. 
Polka zostala odrzucona przez wszystkie niemieckie szwagierki, a pikanterii w skandalu 
rodzinnym dodalo urodzenie s ię pierwszego syna jeszcze przed ślubem kościelnym. 
Jednak, mimo tak wielu nieprzychylności, miłość Józefmy i Ottona - Polki i Niemca -
pokazała, że jest tą prawdziwą: jedyną i że wszystko zwycięży! Malżonkowie żyli , prawie jak to 

w bajkach, dlugo i szczęśliw ie, dorabiając się sześciorga dzieci. W owińskowym palacu, mimo 



j ego piękna, nie czuli s ię szczęśliwie z powodu ostracyzmu i nied1ęci niemieckiej rodziny. 
Pałac całymi miesiącami stal pusty, a szczęśliwi małżonkowie mieszkali w karkonoskim 
majątku Ottona w Sadach Dolnych ( ieder-Baumgarten) albo we dworze w Chludowie. 
j ózefina powrócila w końcu do Owińsk (po śmierci męża w 1855 r. ) i mieszkala we wdowim 
palacu (przebudowanym domu zarządcy) aż do swojej śmierci (w 1897 I~). 

j ózefin a von Treskow z domu Koperska - Polka, co ukochała iemca - wychowała 

swoje dzieci w duchu niemieckim, j ednak z szacunkiem d la kul tury i języka 
Polaków. W czasie trwania j ej jakże s zczęś liwego małżeństwa Polakom, tym biednym 
i ci emiężonym , żyło s ię lepiej . j ej małżonek iemiec Otton Zygmunt von Treskow 
deklarowal zaś publicznie (na łamach gazety "Posener Zeitung") swoją przychylność 
do nieza leżności rdzenn ych mieszka ńców polskiej ziemi, krytykował Hakatę oraz 
agresj ę niemieckich działań w Polsce. 

Barbara Staszak 
Materiał źródłowy: Riidiger von Treskow "Pałac w Owińskach k/Poznania" 

Legenda Potaszy 

Zdawałoby się , że każda łegenda zaczyna s ię od słów "dawno temu " tudz ież "pewnego 
razu". Tymczasem historia, którą zamierzam Wam opowiedzieć, nie ma swoj ego 
początku , tak samo j ak nie ma go kij czy sznurowadło . Wszystko bowiem, co s ię 

wydarzyło , mogłoby się wydarzyć jeszcze raz, ale w zupełnie innej ko lejności . a 
dodatek nie ma pewności , czy przytoczona historia ju ż ię za kończy ł a, czy może trwa 
dalej , zawieszona w jakimś innoczasie , wciąż spełniająca s i ę od nowa. 
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jeżelijednak próbować się uprzeć i poszukać jakiegoś początku , z pewnością stanowiłby 
go obraz pewnej kobiety, która kiedyś postanowiła pomodlić się do dębu, a ten 
w podzięce rozpadł się na dwie części, rażony piorunem. Niektórzy mogliby sądzić, że 

kobiecina była zatem czarownicą i sprowadziła swoimi błaganiami diabła . Nic bardziej 
mylnego. Poczciwina po prostu wyszła nie w porę ze swojej chaty, a że nadeszła burza, 
hucząca, potężna, z błyskawicami tak strasznymi, jakby to stado smoków Lizało niebo, 
tworząc na nim złowieszcze, ogniste konstelacje, zaczęła, co zrozumiałe w zaistniałych 
okolicznościach , wznosić bardzo żarliwe i pełne westchnień modły. I wówczas potężny 
i solidny dąb, pod którym zatrzymała się, łudząc się, iż jego szerokie konary niczym 
ramiona dobrego Anioła Stróża roztoczą nad nią pieczę, przełamał się na pół. 

Kobieta uklękła obok drzewa i poczuła, że napływający zapach palonego drewna 
rozp ływa się nie tylko w powietrzu , ale i miękko rozpościera się w jej wnętrzu. 
Wyciągnęła pokrytą siateczką zmarszczek dłoń i zanurzyła ją w popiele. Gorąco 
nie mogło uczyn ić jej niczego złego, gdyż już j ako dziecko wpadła w czasie nocy 
św iętojańsk iej do ogniska i od tego czasu j fij skóra stała się twarda niczym gliniane 
naczynie, a kobieta wciąż przesiadywała w pobliżu ognia, nigdy już nie mogąc zaznać 
s łodyczy gorąca. Tego dnia również nie poczuła, jak popiół wpija s ię jadowicie w j ej 
ręce, chcąc pokryć je pęcherzami (co jednak nie mogło mu się udać), wdychała 

jedynie tę woń wspaniałą, pyszną, niemal piernikową i zastanawiała się, dlaczego 
dopiero teraz, kiedy życie j ej chyliło się ku końcowi, niczym żywot starej jabłoni , 

której spróchnia ły pień wyżerały korniki, drążąc w nim coraz większe i coraz bardziej 
bezczelnie długie korytarze, dłaczego dopiero teraz dane jej było zrozumieć, że 

celem jej życia nie było wcale doglądanie gospodarstwa i opieka, wpierw nad swoimi 
dziećmi, a potem nad dziećmi swoich dzieci, lecz stworzenie czegoś, co sprawi, że 
ludzie zaczną być szczęśliwi . A przynajmniej zadowoleni. 

Ponieważ jednak nie czuła, by śmierć miała nadejść w danej chwili, westchnęła jedynie 
ciężko, tak samo jak wzdychała j ej matka i babka, gdyż było rodzinną tradycją pokazać 
światu, że lekko być nie może, skoro trzeba tyle zrobić, a ręce są tylko dwie, podciągnęła 
grubą spód nicę i wsypała do niej tyle popiołu , iłe zdolna była udźwignąć ... 

Czy burza zakończyła swoje potrząsanie lasem, kiedy kobieta zaczęła wracać do 
domu, czy trochę później , trudno powiedzieć. Z pewnością jednak nadeszła noc, 
a wraz z nią ciemność tak gęsta jak smoła pokryła cały św ia t, kradnąc nie tylko j ego 
kolory, ale i kształty oraz kontury. Nie było więc łatwo trafić do domu. Nie sposób 
było odnaleźć wlaściwą drogę . Błądziła więc kobiecina pośród czerni , myląc prawą 

stronę z lewą, aż w końcu j ej nogi podpowiedziały jej, że zaczęła się wspinać w górę. 

Świt zaczął przecierać swoje zaprószone oczy, kiedy dotarła na szczyt Dziewiczej Góry. 
Stamtąd mogłaby dostrzec w oddali swój dom, a gdyby miała oczy silniejsze niźli sokół , kto 
wie, może i by wypatrzyła powałony dąb, który wciąż lekko s ię tLiJ, jakby wiedział, że nie 
wolno mu się tak szybko wypalić, gdyż porasz nie będzie wówczas tak aromatyczna i wonna. 



Kied y cysterki (hodujące w tych okolicach na zielonych , wiotkich gałązkach , czerwca 
polskiego, owada, z którego później piękny czerwony barwnik pozyskiwały) przyszły 

o poranku na Dziewiczą Górę, by sprawdzić doj rzałość owadów, zdumiały się, widząc 

pośrodku poletka staruszkę, która s i ed ziała z nogami szeroko rozstawionymi, kiwając 
głową ta w przód, to znowu w tyl. 

- Czy potrzebuje pani pomocy? - zapyta ła młoda mniszka, uśmiechając s i ę skromnie, 
jakby nawet uśmiech winien być delikatny i subtelny, bo wszystko, co przesadne 
i szerokie, mogło w jej przekonaniu obrazić Pana Boga. 
- A ta k,-dobra duszyczko, tak, tak, pomoc byłaby potrzebna - odparła kobiecina 
i uśmiechnęła s i ę szeroko, bardzo szeroko , aż widać było puste miejsca po tyłnych 

zębach. - Ale czy umiesz gotować? - doda ła po c! lwili ju ż zupełnie poważnie, 

przewiercając cys terkę swoimi ziełonymi oczyma. 
- Jajestem ogrodniczką, ale w kłasztarze jeslw iele sióstr, które zajmują się pracami 
kuchennymi. 
- Dobrze im ta wychodzi? 
- Kiedy siostra KJarysa gotuje zupy, ta j akby niebo zeszło na zi emię dotknę ło 

podniebienia. 
- A umie ona piec pierniki ? - dopytywa ła dalej kobiecina. 
- Pierniki ? - zdumia ła s ię mniszka, gdyż koja rzyły s i ę jej one j ed ynie z Bożym 

arodzeniem. 
- Tak. Pierniki. 
- Pewnie by potrafiła - odpa rła bez wię kszego przekonania. 
- Więc mnie do niej zaprowadź, bo już wiem, co zrob ić, by piern ik rozpływał s i ę 

w ustach aromatem tak intensywn ym i smacznym, że mu s ię oprzeć nie będzie 
żadnego sposobu . 
- Och - powiedziała tylko mniszka , myś ląc, że kobiecina przesad za. Potem 
j ednak ta "och" wydoby ło s ię z j ej ust, gdy pie rwsze pie rniki wysz ły z pieca. To 
samo "och", mnożąc się niczym odbite echem, krąży ło później po ca łym zakonie 
cyste rek, gd yż kobiecina miała racj ę. Dod anie potaszu do pie rników sp rawiło, że 

sta ły s i ę one tak smakowite, że niej edna mniszka mus i a ł a s i ę potem spowi adać ze 
swego ła kom stwa. 

W miejscu, gdzie dąb upadł powalony piorunem, ludzie zaczęli zakładać domostwa, 
wkrótce więc powstała wioska, której nazwa, jakże by inaczej , zaczepiła swoje korzenie 
w piernikowym składniku , który ta jej mieszkańcy wyrabiali ochoczo i dostarczali do 
kłasztoru . A że, ja k wspomniałam na początku , hi taria ta nie ma wojego zakończenia, 
gdyż i jej początek rozplywa s ię mgli śc ie w czasie, którego nie sposób ująć datą, wioska 
Potasze istnieje po dziś dzień , a j ej mieszkańcy, sami nie wiedząc d laczego, gdyż potaszu 
już nikt z nich nie wyrabia, a cysterek już od dawna w Owińskach nie ma, każdej nocy 
śnią o aromatycznych piernikach. W nocy zaś nad wsią, co niejeden widział na własne 

oczy, w miejscu, gdzie dawniej stal dąb , unosi s ię stróżka dymu ... 
Natalia Gilicka 
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Zapomniany zegar 

Pewien monarcha przyw ióz ł z podróży zega r s ło n eczn y i kaza ł go zamontować 

na wieży kościo ła w Owióskach. Niestety na początku mieszkaócy nie potrafili 
odczytywać godzin i postanowili n auczyć si ę d z i e li ć d zieó w inny sposób. Z radością 

i dumą patrzyli na zegar i odmierzali sobie czas. Dzięki niemu stali s i ę porząd niejsi 

i bardziej punktualni, można bylo po legać na ich słow i e. W efekcie w c iągu kilku lat 
zasłużyli sobie na szacunek i dobrobyt. 

W Wielkim Tygodniu roku 1720, ze ś rody na czwartek, po pólnocy, wybuchł wielki 
pożar w kośc iele owióskowym i przeniós ł s i ę do klasztoru , niszcząc wiele dóbr. Ogieó 
zn iszczył między innymi zegar, który znajdował s ię na dzwonnicy wieży i przez wiele 
lat pokazywał czas we wsi, wybijając godziny we dnie i w nocy. Niektórzy mieszkaócy 
znowu zaczęli być niepunktualni i mało dokładni. 

Na polecenie Kasztelana Biechowskiego zniszczony ogniem zega r zosta ł odwieziony 
do Lwówka. Ślusarz, znający się na zega rach , podjąl s i ę j ego naprawy. Dorobił nowe 
koła i sprężyny, ob ieca ł gruntownie przej rzeć wszystko i dawal roczną gwarancję, 

z której wynikało, że klasztor zgodził s i ę zapłacić 150 zł szelągami w ratach . W maju 
172 1 roku ci erpliwość kasztelana s ię skończyła i śłusarz dostał polecenie u s tawić 

zegar na swoim miej scu , a wtedy otrzyma resztę sum y według umowy. Kontakt 
jednak s ię urwał , a śłusarz z zegarem przepadł. 

Na wieży kościo ła pozostalo puste miej sce i resztki mechanizmu po zegarze . 
Z nieznanych przyczyn zaniechano odbudowy i ustawienia zegara na swoim miej scu. 
Bardzo dużo czasu u p łynęło, zanim w roku 201 4 na d zwonnicy kościoła zegar 
pojawił s ię na swoim miej scu. Legenda głos i , że kiedy zegar na wieży zaczyna raźno 
wybijać godzin y, w naród wstępuje nowy, lepszy d uch , a mieszkaI1com żyje s ię lepiej . 

Renata Laskowska 



o tym, jak pewna kobiecina 
przechytrzyła owińskowego diabła 

Uszy łudzkie bywają łakome, czasami dłatego , że są po prostu głodne, czasami 
z wygody czy też przyzwyczaj enia . Najważniejsze, że wszystkie, nieza leżnie od tego, 
czy przyna leżą do cz łowieka wyso ki ego czy ni skiego, młodego czy starego, uwielbi ają 

slu ch ać . Bywa, że to, co do nich wpadnie, zostaj e połknięte w ca łości , innym razem 
z kolei rozdrobnione na tak niewielkie cząstki , i ż nie sposób byłoby złożyć zjedzo nych 
historii w ca łość. asza opowieść zaczyna si ę w łaśnie od uszu - bardzo wścibskich , 

dość zgrabnych, ale niezbyt gorliwych w słu ch a niu . 

Pod eszła pod bramę kośc io ł a i zsunę ła chu tę z głowy. Chylące s ię ku ziemi słońce 
po łoży ło swoją dłoń na j ej kasztanowych włosach , ta k że przez chwilę zdawa ły s ię 

one płon ąć - może ze wstydu , może z jakiegoś dziwnego rozgo rączkowania. I kiedy 
ręka kobiety szy kowała s i ę, by uczynić znak krzyża, jej uszy wychwyciły za sobą 
delikatn y szelest, ciche skrobanie, za kradanie s i ę zwierzęcia w iększego od kota. Na 
placu j ednak nie by ło nikogo, nawet pies, którego mij ał a przed bramą, gdzieś sobie 
poszedł i ty łko odciski małyc h łape k połys kiwa ły w ś niegu. 

Pokręcił a głową, westchnęła i s ięgnę ła ręką czo ł a . I wówczas szelest wzmógł s ię jeszcze 
bard ziej . Podskoczy ł a zatrwożona, gd yż l ęk ma to do iebie, iż lubi ludzi w pięty 

podgryzać, a potem ruszy ł a w drogę powrotną, przekonana, żejaki ' czart wzbrania j ej 
wejścia do kościo ła . A że grzechów miała tak samo dużo, co warstw ubrań, wolała ze 
Złym nie zadzierać i pójść s ię wyspow iadać za dnia. - Może i to nawet lepiej, bo przez noc 
gorli wiej przemyśłę swoje grzechy - mruknęła, wchodząc do chałupy. Sumienie jednak 
ko łata ło w niej i mutnia ło, gdyż nie był to pierw zy raz, kiedy zawrócila ze swojej drogi. 
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Rankiem ubrała się szybko, ~adła skromny posiłek, a potem popędziła w stronę 
kościoła św. Miko ł aja. I pewnie by doszła do niego, gdyby nie spotkała sąsiadki, która 
jęła wypytywać ją o to i owo, jak to zwykle bywa między sąsiadami. - Jutro pójdę -
szepnęła dziewczyna, strzepując z siebie chęci spowiedzi tak samo jak śn ieg z butów. 
Ale następny dzień nie nadszedł, gdyż w nocy spadło tak dużo śn iegu , iż u gięty 

pod jego ciężarem dach wpierw zaczął jęczeć i zawodzić, a potem z trzaskiem runął 
w dół. Leżała więc przykryta białym puchem, pobladła, zimna niczym kołdra, pod 
którą została tak brutalnie wepchnięta. I wówczas j ej dusza usłyszała znany szelest. 
Przestraszy ła się bardzo i pewnie uciekłaby czym prędzej, ale - j ak to bywa zaraz po 
śmierci - jej kroki były niezdarne jak u nowo narodzonego źrebaka, a myśl o ciele 
zbyt silna, by móc się spod jej wpływu wyswobodzić. 

Tak więc cóż miała czynić? Przysiadła na ramieniu kobiety i tylko jęknęła cicho. 
- Jak mi pomożesz, wrócę ci życie - powiedział szelest, który był bardzo kosmaty, 
m iał rogi na czubku głowy i wyglądał nawet dość śmiesznie jak na diabła. 
- Och - jęk nęła dusza w odpowiedzi . 
- Każdemu za plecy zachodziłem, kiedy szedł do kościoła, ale nikt s ię mnie nie 
przestraszył, jeno ty s ię nieswojo poczułaś, ale i tak pomyślałaś, że ślady na śniegu do 
psa należą, a nie do diabła. 
- Och - jęknęła znowu dusza. 
- Widzisz, jaki jestem mały? Nie mogę urosnąć, bo tylko ludzki strach sprawia, że 
ogromnieję. A kiedy go nie ma, to jak ogon bez psa, jajko bez żółtka, dusza bez ciała. 

W każdym razie jestem tak niepozorny, że ludzie nawet nie pou'afią mnie dostrzec. 
Czasamj poslyszą moje kroki, ałe zawsze sobie tłumaczą, że to tylko wiatr, co najwyżej 
szwendający się kot. Jeżeli złożysz przysięgę, że mi pomożesz, wepchnę cię znowu w ciało 

i będziesz żyć tak długo, póki nje nadejdzie starość, nad którą władzy nie posiadam. 

Dusza kiwnęła główką skwapliwie i uśmiechnęła się, bo bez ciała było jej jakoś dziwnie 
nieswojo i strasznje. Poza tym nie dziwota, że lubiła to przyjemne, deLikawe mrowienie, 
kjedy dotykała, posiadając jeszcze ciało, przedmiotów, zwłaszcza nowych ałbo - przeciwnie 
- starszych od drzew. Niech dziw nie bierze, iż lubowała owo pI-qjemne łaskotanie w nosie, 
gdy wądlała aromatyczne potrawy i wywary z ziół. A trzeba wiedzieć, że dziewczyna znała 
dobrze tajemnice roślin i często skwapliwie korzystała z ich pomocy, chociaż w owych 
czasach tak łatwo ludzie posądzałj o czary kobiety, zwłaszcza cienmowłose i d1Ude. 
D iabe ł pstryknął palcami i nagle dach powędrował w górę, stare belki zask lepiły 

się, a śn i eg opadł po dachówkach w dół, na ziemię, tak j ak powinien by ł to uczynić 
wcześniej . Kobieta otworzyła oczy i wpierw ucieszyła si ę bardzo, potem j ednak 
posmutniała, gdyż nie bardzo chcia ła być na usługi diabła. Długo rozmyśłała nad 
tym, co by tu . uczyn ić, aż w kOllCu do głowy wpad ł jej chytry pomysł. Zarzuciła na 
głowę chustę i pobiegła w stronę kościoła. Tym razem nie zatrzymywała się przed 
jego bramą, lecz szybko weszła do środka, zatrzaskując drzwi tuż przed nosem 
zniecierp liwionego diabła, któremu, jak wiadomo, do kościoła wchodzić nie wołno. 
- Księże drogi, pomóż mi, bom z diabłem pakt zawarła i teraz moja dusza 



w trzęsączkę taką wpada, niczym nogi kurze s iedzące w galarecie, bom przeClez 
nie j est złą dziewczyną. Ot, czasami sobie z iółka warzę, ale tylko w dobrej wierze 
i po to, by innym pomagać - powiedziała i do nóg ubranego w czarną szatę księdza 
padła. Ojczulek głową pokiwał, wysłuchał dziewczyny plan u, pożałował jej duszy, 
bo przecież j eszcze stara nie była i dużo dobrego mogła zdzia łać, a potem klasnął 
w dłonie i wyszeptał, że z Bożą pomocą to i diabła można pokonać. 

Wieczorem, kiedy kobieta kładła s i ę spać, diabeł przysiadł na j ej parapecie i zaczął 
tak głośno w okno stukać, że mus i ała je otworzyć. 
- Coś ty 'u ks iędza robiła? Widzisz moje ręce? Skurczyły się u'ochę, a przecież miałaś 
mi pomóc urosnąć. Wrócę tu za tydzień. Jeże li dalej będę mały, wówczas Śmierć 
wezmę za towarzysza i kary nie unikniesz. 
- O nic s ię nie martw. Za tydzień wszystko się zmieni - rzekła kobieta i, zacierając ręce, 

co diabeł wziął za dobrą monetę, bo był przecież maly i j eszcze niezbyt mądry, dodała: 
- Tymczasem jutro wieczorem idź na cmentarz, gdyż miejsca, które mają w swoje 
naturze coś mrocznego, łatw iej na ludzką wyobraźnię dz iałają i jakby l ęk miały pod 
pazuchą. Poza tym pogrzeb będzie, a ja ci pomogę żałobników wystraszyć. 

Poszedł więc diabeł dnia następnego na cmentarz, a przy tym podskakiwał z radości 
tak intensywnie i mocno, że nawet może z tego wszystk iego i trochę urósł, bo kot, 
który zwykle s ię go nie bał, ba, zerkał nań z pewną pogardą, teraz uciekł i zza drzew 
jedynie swój łebek wychylał. Ujrzał nasz bies księdza w oddali i zdumiał się bardzo, 
gdyż ojczu lek nad pustym grobem stał i coś pod nosem mruczał, a zadowolony był 
przy tym, j akby, s i ę ozorków dobrze wypieczonych najadł. Zakradł s ię w ięc diabeł 

bliżej, oczy przecierając niepewnie, jakby zaspane były, gdyż widok roztoczył się 

przed nimi dość osobliwy - żałob nicy w wybornych humorach śmiali się i rozmawiali 
żywo, jakby nie na pogrzebie byli, jeno na jakiejś biesiadzie wesołej. 

Wyskoczył na ś rodek i uczyn ił groźną minę. Ludzie jednak zamiast się przestraszyć,jeszcze 
silniej śmiać s ię zaczęli . Więc podkurczył ogon, zmalał i zasępił się bardzo, bo drwiny nikt 
nie lubi, a tym bardziej diabel. I wówczas posłyszal głos kobiety, z którą byl pakt zawarł : 

- Patrzcie j ak i mały, j aki bezbronny. Schwytajmy go w sidła, póki ma krótkie nogi 
i uciec szybko nie potrafi. 
Rzucili s ię więc mieszkańcy Owińsk na diabła, pojmali go i związali , a potem do 
trumny wrzucili (choc iaż za duża byla dla niego), a wieko zabili gwoździami. 

- Oto dzisiaj przyszło mi odprawić mszę pogrzebową za diabła - powiedzia ł ksiądz 

i kazal opuści ć trumnę na dno grobu. 

W taki oto sposób dziewczyna przechytrzyła diabła, który po dziś dzień w ziemi siedzi 
i tylko niektórzy powiadają, że w nocy dziwne jęki i skrobania dobiegają z cmentarza 
mieszczącego s i ę obok kości o ła św. Mikolaja . Kto wie, czy to nie przez te jego harce 
ko ' ciól sto i od lat pusty i nikt w nim mszy świętej od dawna nie odprawia. 

Natalia Gilicka 
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Maruszka 

Co to za czasy, że tak łatwo mówi się "kocham", by zaraz zmien ić zdanie? Co to za 

miłość, jeśli nie j est na zawsze? Czy w dzisiej szych czasach pamiętamy, czym j est to 
prawdziwe uczucie? To, którego nie przezwyci ęży nawet śm ierć ... 

Czasem wa rto us i ąść i pomyś l eć o tych, któ rzy zo tawi li na m przy klad ta kiego 
zachowania. A najw ięcej opow iedzą nam o tym ciche mogily, gdz ieś w ś rodku 

najpi ękn iejszych lasów Puszczy Zielonka . To ta m, na skraju dróg zna leźć możn a ich , 
z łączonych na zawsze. Kim byli ? Skąd przyszli? I d laczego los ta m okrutnie z nich 

zadrwił? Posłu chajmy .. . 
Dawno, dawno temu na głównym szlaku p ielgrzymek do Dąbrówki Koście l n ej staja 
ka rczma. Różne rzeczy s i ę w n iej dzia ly, różn i lud zie przybywa li . Wiadomo było, 

że ka rczma rz m a p ię kną córkę, o któ rą bard zo dbal. N iej ede n młod z i eni ec, co s i ę 

ta m zatrzymal, p róbowa ł prze konać do siebie w laści c i ela ka rczmy, któ ry byl j edna k 
nieugi ęty. Wid ać, inne mial za mia ry wobec córk i. 

Cóż można j ednak poradzić na prawdziwą mi lość .. . Pewnego d nia do karczmy p rzybyl 
pątnik . Uj rzawszy Marysię (ta k na i m ię miala córka karczmarza), zakocha I s i ę w niej, 

a ona w n im. Często wędrowa l on tą drogą, by tylko zam ienić z n ią pa rę zdaó i ujrzeć 



ją · J ednak ojciec był nieugięty i sprzeciwiał s ię tej miłości. l adszedł dzieó kolejnej jego 
wędrówki w święte miejsce i Marysia postanowiła uciec razem z nim i oboje poszli na 
odpust do Dąbrówki , z nadzieją, że u Matki Boskiej wybłagają zmianę zdania ojca. 

Niestety, gdy wrócili, byl na nich zly j eszcze bard ziej . Nie wiedział, że w Dąbrówce 
przyrzekli sobie w obecności Boga, że nie opuszczą s i ę aż do śmierci . Gdy nie udało 
im s ię ubłagać u ojca zmiany zdania, postanowili wyruszyć w las i odebrać sobie 
życi e. Najpierw zabił ją, a później siebie. Ojciec nawet pochować ich nie pozwolił 
w jednym grobie. J edynie według zwyczaju pochował ich w miej scu samobójstwa. 
J ednak nie wie, że duchy kochanków krążą tam do dzi ś. A pątnicy wędrujący do 
Dąbrówki pamiętają o nich , dekorują im groby i zapalają świeczki . 

Takiej miłości tylko pozazdrościć . 

Magdalena Wasilewska 

Mieszko I i zbóje 
J ak powiadają ludzie, Mieszko I z rycerzami wrócili zmęczeni po bitwie pod Cedynią. 
Na drugi dzieó książę zarządził łowy w Puszczy Zielonce przy Dziewiczej Górze. Wydał 
rozkaz polowania, a sam poszedł w las, by pomyśleć w samotności o swoich problemach. 
Idąc tak, wpadl na zgraję zbójów. Było ich z sześćdzies ięciu . Hardzi żądali wszystkiego, 
co miał przy sobie. Gdy oddał pas i miecz, przyszła kolej na róg bawoli. 

Mieszko poprosił, by mógł pożegnać s i ę z rogiem i zadął w niego trzy razy. Był to 

znak umowny dla rycerzy. Wnet przybyli Mieszkowi na pomoc i pojmali wszystkich 
opryszków. Przejęci strachem czekali na wyrok, sąd ząc, że na pewno spad ną im głowy. 
A Mieszko tak rozkazał każdemu: w ciągu roku po zukać żony, zbudować domek, 
s todo łę i chlewik dla inwentarza . Dla ks i ęcia rąbać drzewo, palić węgiel drzewny 
oraz pędzić smołę drzewną, a każdego potomka męskiego oddać na s lużbę do grodu. 

Gdy zmarł Mieszko I, kraj em wladał Bolesław Chrobry. Miał dzielną i waleczną 
drużynę, dlatego że były w niej "zbój eckie syn y" . 

Rozalia Zielińska 
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Opowieść o Dębogórze 

Dawno temu, przed wieloma laty, 
Wędrował człow ie k . Nie miał swej chaty, 
Samotnie przemierzał l eśne kniej e, 
Spa ł pośród drzew, wstawa ł , nim zadniej e. 
Szedł ju ż od wiosny, aż przyszła j es ień , 

Zimą nie będ z i e mógł mieszkać w lesie . 
Gdy ta k wędrowa ł, zobaczy l górę, 

Drzewa na niej rosly, z nich niektóre 
Potężn e by ł y, nieba s ięgały. 

Pomyślał człow iek : widok wspania ły, 

Zostanę tu taj , zbuduję chatę . 

Ju ż w jego se rcu myś li skrzydlate 
Miejsce zn a laz ł y. I wiedzia ł człowiek , 

Że szczęś li wy będ zi e. im ktokolwiek 
Tutaj tra fi , on rozpocznie nowy ród , 
Sprowad zi kobie tę, stanie s ię cud. 
To dzi ęki drzewom, dęby to były, 

Szumiały cicho, da ły mu s ił y. 

Zbudował ch a tę i wyposaży ł, 

Dąb dał mu wszystko to, o czym marzy ł : 

Drewno na ch atę, na meble, opa ł , 

By by ło w domu ci epło, gdy s łota, 
Pokarm dawa ły ł eśnej zwie rzynie, 
Dz ięk i dębowi cz łow ie k nie zginie. 

azwy to miej sce jeszcze nie mia ło, 

Dębowa Góra - będ z i e wspa nia łe. 

J ak myśla ł cz łow ie k , tak też uczynił , 



Duszę tchnął w miej sce, w osadę zmienił. 

Ludzie tu chętnie się osiedlali , 
Znaleźl i przysta l1 , nie poszli dalej . 
Lata mijaly, dęby wciąż rosły, 

Przez lato, j esie l1 , zimę i wiosnę. 

I choć kraj obraz trochę się zmienił, 

Znowu j est j esie l1 , a po j esie ni ... 
Czas wciąż ucieka, wciąż inni ludzie, 
Dzisiaj nIe mówi nikt już o cudzie. 
Bo j est po prostu wieś Dębogóra, 

Wy tu mieszkacie. Drzewa niektóre, 
Cicho j ak zawsze, szumią opowieść 

O Dębogórze. S tworzył ją człowiek. 

Alicja Krawiec 

Opowieść o Owińskach i dębie Bartku 

Początków naszej wsi nie s ięgamy pamięcią, 

Choćby się ktoś nawet wykazał szczerą chęcią , 

N ie uczyni tego, gdyż dziej e Owil1skiej wsi 

S ięgają la t daw nych . A jeś li zechcesz ty 
Poznać Owil1sk dzieje, wykaż s i ę cierp liwością, 

Poszperaj w zapiskach , a znaj dziesz coś z pewnością, 
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Co zaciekawi ci ę, zadziwi lub zaskoczy, 
Warto znać historię, może cię zauroczyć. 

Poku s i łam s ię dz iś, wierszem troch ę przedstawić, 

Dawne czasy zb li żyć . Może ch ętn i e zostawisz 
Zaj ęcia domowe, wysup łasz chwi lek parę, 
Us iąd zi esz w fotelu , bo wiersz ten j est na miarę 

Każdego, kto zechce poznać Owińska inne, 
Z od leglej szych czasów, może są wsią rodzin n ą 

Twoją lub najb liżs zych . Dzieciom swoim i wnu kom 
Zbliżysz obraz Owi ń s k. Będzie d la nich na u ką . 

Nad Wartą leżą Owińska , blisko Poznan ia, 
Tam, gdzie plynie "Struga Owir'l ska" od zarania . 
Nie znamy dokładn ie daty wsi założenia , 

Liczy tak oko ło osiemset lat istn ienia . 
Znacznie wcześ n i ej ten te ren też by ł zamieszkany, 
Świadczą znaleziska ki ed yś tu odkopane. 
Zbudowano klasztor w połow ie trzynastego 
Wieku , po konfl ikcie H enryka Brodatego, 
Z Ks ięciem Wielkopolskim, Władysławem Odonicem, 
O miej sca nazwane wie l kopo l s ką dz ie l nicą. 

Gertruda - trzebn icka Ksieni, przyw iodła siostry 
Cysterki do Owir'l sk, tej wielkopolskiej wioski, 
Której nazwa ponoć wywodzi s i ę od owiec 
Tu wypasanych, s tąd Owińska zwano Owiens. 
Przez wszystkie lata do osiemnastego wieku 
M ieszkały cysterki nad Wartą, n aszą rze ką· 

Bo Warta wciąż ply nie, przez stu lecia niezmiennie . 
My, mieszkańcy Owir'l sk, widzimy ją codzienn ie. 

Może ki lka legend z Owińskami zw iąza nych , 

Pozn ali śc i e kiedyś, we wspomnieniach spisanych. 
Z Bartkiem, dębem starym, co rośn ie przez stu lecia, 
Wiąże s i ę opowieść, w tych strofach ją znajdziecie. 
Światowid stał w miej scu, gdzie te raz rośn i e Bartek, 
Chrzest przyjął lud z Owińs k - bożek zn a lazł s i ę w Warcie . 
Mieszko kazał drzewko na miej scu Św ia tow i d a 
Posad zi ć. Dąb to by ł, domyś lac i e s i ę chyba. 
O krutna trąba powietrzna drzewo wyrwała, 

Jagie łło dąb zlecił sad zi ć , mocny j ak skala. 
Rycerz Bartek z p uszczy przy niós l drzewko, posadzi I, 
Imię Bartek mu dano, nasz król tak uradz i ł. 

apoleon wiele lat późn iej tu przebywał, 



Widział stare drzewo, co Bartek się nazywa. 
Do dzisiaj dąb stoi i szumi nam opowieść, 

O prastarych czasach, gdy drzewo sadził człowiek. 

Mówią ludzie we wsi, że przy dębie wiekowym 
Pokutują dusze. O strachu nie ma mowy. 
Proszą o modlitwę, dusze praprzodków naszych. 
Podziwiajcie Bartka. Byłam tam. Nic n ie straszy. 

Alicja Krawiec 

Skrzydlaty rycerz w Owińskach 

Nie wiem dokładnie, kiedy to się działo . .. Jak powiadają ludzie - dawno temu, za 
panowania Mieszka I. W Owińskach , przy kęp ie drzew rosnących na łące, stał wielki 
gród. Rządził w nim okrutny rycerz. Miał swoich kamratów, którzy, tak j ak on, byli 
zbójami. Był tutaj trakt, którym jeździły wozy kupieckie z towarami. Ciągnęły od 
morza do Poznania, a tam na południe i dalej. 

Rycerz ów ze swoimi zbirami napadał, rabował i mordował kupców. Kto s ię 

sprzeciwiał , był szczególnie okru tnie traktowany. Drogi zaczęły pustoszeć, ludzie 
bali s ię tędy przejeżdżać . Wieść ta doszła do Mieszka I. Zdenerwował się okrutnie 
i rozkazał swoim wojom przyprowadzić tego zbója nad zbóje pod sąd. Rycerz wałczył 
ze swoimi kamratami zażarcie, nie chcąc si ę poddać. Spalono więc cały gród razem 
z lud źmi j eszcze żyjącymi . Nie udało się zniszczyć zbira, który z płomieni wyleciał 

na skrzydlatym, czarn ym koniu jako duch. Rzekomo do dziś można zobaczyć go 
la tającego w dniu święta zmarłych . 

Rozalia Zielińska 
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Stary dąb w Owińskach 

Zac i sn ęła dłoń na małym zawiniątku , które delikatnie rozgrzewałojej dłoń. Rozejrzała 

s i ę wokó ł , schowała swój skarb do kieszeni, którą zrobiła wcześ niej w spódnicy 
i zaczę ła kopać. Rozpulchniona deszczem ziemia z łatwością ulega ła dotykowi j ej 
rąk. Czerń lepila s ię do j asnych dłoni, wd ziera ła pod paznokcie, j akby pragnęła 

zostać j ak naj bliżej kobiety, która nie zważając na wszelkie niedogodności , kopa ła 

coraz głęb i ej i glębi ej. adszedł wieczór, kiedy us iadła zmęczona i przymknę ła oczy. 
Obok niej kuca la dziura. Głęboka, ciemna, milcząca . Kobieta westchnęła, wyrzucając 

z siebie ca łe zmęczenie, strach i zniechęcenie, które zwykle dopadają człowieka 

w ty m ważn ym momencie, w którym nie ma na nie miej sca. Zaci snęła wargi, a potem 
u k l ę kla przed dolkiem. J ej dłoń powędrowa la do kieszeni, która by ła teraz dzi wnie 
c i ęż ka i cias na, j akby chc i ała stan ąć w obronie ja kiegoś skarbu . Al kobieta tylko 
pokręc i la glową i silniej zac i s nę ła dłoń na zawiniątku , a potem ostrożnie, niemal 
z namaszczeniem zaczęla rozpakowywać szmatki, w których ukryty byl brązowy, 
l ś ni ący żo lądź. Spojrza ła n ań i zmruży la oczy. Zdawalo j ej s i ę bowiem, i ż od orzecha 
lego bije sil ny i oś lep iający blas k. Z namaszczeniem, szepcząc jak ie ' tajemnicze slowa, 



których znaczenia zwykły śmiertelnik nie mógłby zrozumieć ani wyjaśnić, uniosła 

żo łądź w górę. Okolica zajaśniała niczym w bezchmurną, ks iężycową noc, a potem 
nagle wszystko zgasło. Kobieta cisnęła swój skarb w dołek i tak samo j ak wcześniej 
odkopywała, tak teraz namiętnie jęla go zakopywać. 

Kiedy rankiem pasterz, mieszkający nieopodal w d rewnianej chatce, wyszedł, by 
paść swoje barany na nadwarciańsk ich łąkach , ujrzał leżącą na ziemi kob ietę . Usta 
staruszki ułożone były w delikatny uśmiech , kiedy j ednak pasterz podszedł do niej 
bliżej , zrozumiał, że jest to uśmiech przedawniony, wczorajszy, gdyż kobieta musiała 

umrzeć j eszcze w nocy. "Widać nie cierp ia ła" - pomyślał i pognał swoj e baranki dalej , 
gdyż śmierć ma to do siebie, że już nie uciekn ie i zwyczajnie może poczekać . Wrócił 

w ięc dopiero pod wieczór, by pochować kobiecinę, ale ciala staruszki nie odnalazł. 

Za to w miej scu, gdzie leżała, ujrzał zalążek dębu. Zdziwienie jego było wielkie, gdyż 
znal każde drzewo w tej okolicy, nawet to najmniej sze, i mógłby przysiąc, że wcześniej 

polana była wolna, gładka, porośnięta jedynie gdzieniegdzie kępkami traw. "Pewnie 
moj e oczy już nie tak dobre jak dawniej" - pomyś lał i więcej sobie głowy drzewkiem 
nie zaprzątał. Kilka tygodni później pasterz zobaczył, że dąb zaczyna wyciągać swoje 
ramiona coraz wyżej i wyżej , j akby chciał dotknąć czegoś, co j est poza chmurami. 
Zdumienie pasterza było tak ogromne, j ak wielkie tylko może być zdumienie, a może 
i nawet j eszcze większe, gdyż oto ujrzał przed sobą kilka wozów, na których dobytek 
ich właścicieli kolebał s ię na boki, j akby kiwał głową potakująco i z aprobatą, gdyż 

teren, na który zaczęli zjeżdżać osadnicy, był doprawdy p iękny, a co ważniejsze, gleba 
żyzna i jakby drżąca z chęci , by zatop ić w niej łopaty. 

Im bardziej rozrastał s ię dąb , tym więcej ludzi w okolicy znajdowało schronienie 
i dopiero, kiedy również zaczęli zapuszczać swoj e korzenie, tworząc niewielką wieś 
wokół dębu , ten spowolnił swój wzrost, ale tego pasterz nie mógł już zobaczyć, gdyż 

dawno był zmarł , zaznawszy dość szczęśliwej starości . 

A dąb ? Stoi w Owińskach po dziś dz ień . Przytulony do murów klasztoru nasłuchuje , 

szumi , ogrom niej e, j akby chci a ł swoją koronę rozwinąć nad głowami wszystkich 
mieszkańców, a korzeniami podtrzymać każdy fundament wybudowanego we wsi 
domu. Nikt j ednak ju ż nie pamięta, skąd się wziąl i dlaczego jest tak potężny (nikt też 
nie ma pojęcia o j ego podziemnych rozgałęzien iach, poza oczywiście dżdżownicami 

i kretami, ale te mówić nie potrafią). "To za jakiegoś króla go posadzono" - szepczą 

ludzie, bo Czas lubi robić różne psikusy i Prawda dość często chowa s ię za nim niczym 
mysz w norce, szczególnie ta naznaczona niezwykłością. I tylko niekiedy jakieś dziecko 
opowiada, że widzi dziwną staru szkę w długiej do ziemi spódnicy, która przechadza 
s ię kolo dębu , j akby ten był jej najlepszym przyj acielem. Ale któż da wiarę młodym 

głowom tak s kłonnym do fa ntazj i? Tak więc dąb rośn ie , pęczn ieje , a wieś wokół niego 
trwa tak samo jak on, niewzruszona, spora, z ulicami rozgałęziającymi s ię niczym 
konary .. . 

Natalia Gilicka 
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Baśń o Dziewiczej Górze 

Dawno tem u, nikt nie pamięta dokładn i e, kiedy to s i ę działo, na Dziewiczą Górę 
najechali Brandenburczycy. Polacy pod wodzą ks ięci a dzielnie s i ę bronili. Były to 
czasy, gdy mnóstwo było magów i czarodziejów. Wśród wrogów był jeden, który 
wiedząc, że polski książę wygrać może, z!,!mienił go w olbrzymiego niedźw iedzia . Na 
domiar złego strzałą przebił mu prawą łapę . Zamiast walczyć, oszukany mlodzian 
z rykiem bólu uciekł, chron iąc s i ę w borze. 
Ów czarodziej ogłosił, że księcia tylko dziewica uratować może. Jednak do tak gęstego 
lasu mało kto s ię zapuszczał ze strachu' przed zwierzętami i zbój am i. N iedźwiedź 
cierp iał, łapę li zał, ale strza ły wyjąć nie mógl. Trwało to wszystko kilka miesięcy. 
W lipcu, kiedy dojrzaly j agody, wysłała matka swą córkę Jagnę do lasu po te owoce. 
Dziewczyna byla bardzo piękna, zab rała wiaderko, zawola ła psa Burka i poszła. 
Zb i erając jagody, zasz ła dość da leko, gdy u s l yszała ryk zwie rza. Nie w iedzia ła, co to 
było. Wystraszona, oglądając s i ę za sieb ie, zobaczyła ranne zw ierzę, które jakby ją 
błagało o pomoc. Podbiegła , złamała strzałę, obmyła mu łapę i chustą zawinęła. Miała 

już odejść , gdy niedźwiedź zmien ił s ię w rycerza. Opowiedział jej swą historię i O rękę 

poprosił. Po hucznym weselu ży li długo i szczęśliwie. 

Rozalia Zielińska 
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