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Posłuchajcie...
Gdzieś mniej więcej pośrodku Polski, może trochę bardziej na północ, ku morzu bliżej niż górom, stoi na
brzegu Wisły, w jej wodach odbicie swe podziwiając, miasto Toruń. Tam, za murami wysokimi, gotyckimi,
z czerwonej cegły, baśnie i legendy mieszkają. A to o piernikach smakowitości wielkiej i złocistego koloru,
a to o flisaku, co żaby wyprowadził z miasta, o krzywej wieży i złym krzyżackim rycerzu, o smoku-bazyliszku
i wiele, wiele innych…
Myliłby się jednak ten, któremu by się wydawało, że wszystkie te baśnie i żyjące w nich dziwadła tylko
za owym murem czerwonym, wysokim przesiadują. Bo tak nie jest wcale a wcale. Całe okolice tego
magicznego grodu, co się powiatem toruńskim nazywają, pełne są baśni i legend. Bo czy może być tak,
by ruiny zamczysk – czy to krzyżackich, czy polskich – nadjeziorne szuwary, zakola rzeczne, stare
młyny, wiatraki, pałace i dwory, a nawet kamienie, wykroty*, miedze śródpolne i lasy gęste tajemnicy
żadnej nie kryły? Jak choćby nasza średniowieczna Chełmża, dawna biskupów siedziba, którą sam wielki
mistrz krzyżacki na swój wieczny spoczynek obrał… Wiele jest tu czarów i dziwów, oj wiele! Zaklęte złote
karety, tajemne, pełne skarbów podziemia, diabły, co na złą drogę lekkomyślnych ludzi wodzą, utopce
zielone i złotowłose rusałki, żołnierze, co z bitew wracając, do dziś po okolicznych wsiach błądzą, rycerze
w zbrojach żelaznych, piękne panny w wieżach pozamykane…
Kto jednak do teraz jeszcze żadnej z tych postaci nie spotkał, ani nawet – w co aż uwierzyć trudno – słuch
go o nich nie doszedł, ten koniecznie książkę tę przeczytać musi, a potem, czasu dogodnego wyczekawszy,
na ich poszukiwanie wyruszyć…
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Bajka ze Złotorii
Dawno temu, niedaleko ruin starego polskiego zamku w Złotorii, tam, gdzie Drwęca wpada do Wisły,
mieszkała piątka dzieci – dwie małe dziewczynki i trzech niewiele większych chłopców. Dzieci bardzo się
przyjaźniły i sporo czasu spędzały wspólnie na różnych wesołych zabawach.
Czasami wraz z najbliższymi wybierały się na wycieczkę do skąpanych w zieloności zamkowych ruin.
Pokruszone przez czas i wojny fragmenty baszt i murów porośnięte były gęstą, pnącą się ku górze
roślinnością. Dzieci wdrapywały się na szczyt, aby z wysoka patrzeć na majaczący w oddali gotycki Toruń
i na wijącą się u ich stóp Wisłę – w zależności od dnia i pogody raz leniwie, a raz groźnie toczącą swoje fale.
Oczami wyobraźni widziały sceny rozgrywające się tu przed wiekami – rybaków, flisaków spławiających
rzeką drewno, wieśniaków i rzemieślników noszących na zamek produkty na sprzedaż,
a nawet oblężenie warowni przez Krzyżaków. Często, dla zabawy, scenki te rysowały
patykami na żółtym wiślanym piasku. Jakież było ich zdziwienie, gdy pewnego
dnia zobaczyły, że ktoś dorysował obok dalsze obrazy. Od malowideł do Wisły
prowadziły dziwne ślady... Dzieci rozglądały się trochę zaciekawione, a trochę
przestraszone – znały tu w okolicy wszystkich, lecz nie wydawało im się,
by malunki wykonał któryś z sąsiadów...
I słusznie, bo nie ludzką ręką zostały one stworzone. Nikt bowiem nie
wiedział o tym, że w odmętach Wisły mieszkała dziwna para – zielony,
niezbyt przystojny, rozczochrany Utopiec ze śliczną jasnowłosą
Rusałką. Miała ona piękny dźwięczny głos i często nuciła różne
piosenki, których dzieci słuchały jak urzeczone. Nie miały
jednak pojęcia, kto je śpiewa – myślały, że to wiatr gra
w trzcinach i tatarakach rosnących
na wiślanym brzegu.
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Życie Rusałki i Utopca nie było szczęśliwe – nie mieli potomstwa i bardzo nad tym rozpaczali. Dlatego
z ciekawością przyglądali się dzieciom baraszkującym na brzegu. Pewnego dnia uzgodnili, że zwabią je
w głębiny, aby móc się nimi cieszyć już na zawsze. Zaczęli rysować na piasku, chcąc zaciekawić maluchy,
a potem je porwać. Dzieci jednak były grzeczne i posłuszne, słuchały nakazów i przestróg starszych
i nawet wielka ciekawość nie była w stanie skusić ich, by zbliżyły się do rzeki, co miały surowo zakazane
przez rodziców. Widząc, że plan się nie powiódł, Rusałka posmutniała. Przestała śpiewać, rysować, całkiem
straciła apetyt i chęć do żartów. Zmartwiony Utopiec tak bardzo chciał jej pomóc, że postanowił uciec
się do czarów. Jednak okazało się, że aby móc stworzyć dla nich upragnione dziecko, potrzebował kropli
ludzkiej krwi. Niecierpliwie czekał zatem na odpowiednią okazję. Zdarzyła się ona wkrótce.
Dzieci baraszkowały w jeżynach, gdy nagle jedno z nich skaleczyło się w nogę. Ranka krwawiła, więc
skończyły zabawę i pobiegły do domu, aby poprosić mamę o opatrunek. Na to tylko czekał Utopiec. Ociekający
wodą, pokracznie poczłapał do krzaka jeżyn, zdjął ostrożnie z kolca kropelkę krwi i z triumfalną miną
zaniósł Rusałce. Ta, chuchając i dmuchając, z krwi z dodatkiem gliny
i rzecznego mułu zaczęła wyczarowywać dzieciątko.
Niedługo potem, wczesnym rankiem, gdy w zaroślach
ćwierkały wróbelki, kwakały kaczki, gęgały dzikie gęsi,
kumkały żaby, a nad wodą unosiły się kolorowe ważki,
w trzcinach i tataraku dało się słyszeć cichutkie kwilenie.
Dziwne to były odgłosy: ni to płacz, ni śpiew, ni śmiech, ni jęk.
Szczęśliwa Rusałka z miłością pochylała się nad
wyczarowanym maleństwem. Znowu zaczęła nucić,
śpiewać kołysanki i wesołe piosenki.
Oboje z Utopcem bardzo dbali o swojego synka, którego
nazwali Bajduszkiem. Zakazali mu zbliżać się do zamku,
bo bali się, że zechce bawić się z ludzkimi dziećmi i do
nich ucieknie, a oni znów zostaną smutni i samotni.
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Bajduszek jednak często, mimo przestróg rodziców, wymykał się, podpływał do zamku i niezauważony
przysłuchiwał się dzieciom. Od nich dowiedział się, że w podziemiach średniowiecznej warowni ukryte są
skarby. Nie na darmo wieś nazywała się Złotoria. Złoto i klejnoty ukryte pod zamkowymi ruinami od lat
kusiły wielu śmiałków, dotąd jednak żaden z nich nie powrócił żywy z poszukiwań. Bajduszek miał bardzo
dobre serce – widział, jak wielu okolicznym ludziom źle się powodziło, jak nękały ich kłopoty, bieda i choroby – postanowił zatem ukryte skarby wydobyć, aby porozdawać je wśród potrzebujących.
Pewnej księżycowej nocy, gdy Utopiec z Rusałką zasnęli, Bajduszek samotnie wybrał się do ruin zamku
i odważnie zstąpił do podziemi. Wąski promyk księżycowej poświaty sprowadził go do ukrytej głęboko
komnaty, w której schowane były skarby. Gdy tylko przekroczył jej próg, oślepił go blask bijący od złota
i drogich kamieni: szmaragdów, pereł, brylantów, szafirów, bursztynów. Naraz usłyszał donośny, gromki
głos, mówiący: „Intencje twoje były czyste, dlatego wyjdziesz stąd żywy i jeśli znajdziesz dziesięciu
sprawiedliwych ludzi, wróćcie tu, a skarb będzie wasz!”. Bajduszek wycofał się pokornie i poszedł w świat
szukać ludzi sprawiedliwych, dobrych i uczciwych. Znalazł już czworo. Czeka, aż podrosną dzieci, które
lubią bawić się w sąsiedztwie zamku. Może zachowają swoją prawdomówność, sprawiedliwość i dobroć.
A może to Ty, Czytelniku, będziesz tym dziesiątym uczciwym, dobrym człowiekiem, który pomoże Bajduszkowi
dotrzeć do komnaty ze skarbami i rozdzieli

je sprawiedliwie pomiędzy najbardziej
potrzebujących?
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O kapitanie z Lubicza
W dawnych, dawnych czasach, niemal czterysta lat temu, żył w Lubiczu dzielny kapitan – niejaki Bernard
Glinkau. Mieszkał on w bardzo okazałym domu, w którym jednak rzadko przebywał, gdyż większość
czasu spędzał na morzu. Był przystojny, gładkolicy* i poza fajką – bez nałogów. A jednak w życiu mu nie
wychodziło i pomimo słusznego już wieku

nadal był kawalerem. Już miał się żenić z ładną

i posażną córką gdańszczanina, gdy
pioruna. Kapitan gorzko opłakiwał
córkę

bogatego

stadhoudera*

ta w czasie burzy zginęła tragicznie od
swą lubą. Po kilku latach zapoznał piękną
Republiki Zjednoczonych Niderlandów.

Ta nieszczęśliwie w czasie gonitwy

upadła

dodatkowo ją przygniótł, powodując

kilkakrotne

Bez czucia i władzy w całym ciele

była nieruchoma i przykuta do łóżka.

Nic nie mówiła, ale wiedziała i rozumiała,

bo na widok Bernarda rzęsiste łzy

spływały po jej policzkach. On też płakał,
niepełnosprawności narzeczonej. Po dwóch

wraz

z

koniem,

pęknięcia

który

kręgosłupa.

ale był bezsilny wobec nieodwracalnej
latach cierpienia Pan Bóg powołał ją do

grona swoich aniołów. Naszemu Bernardowi pozostała gorycz po stracie kolejnej ukochanej. Kto wie czemu,
choć był utalentowanym kapitanem na morzu, na lądzie mu się nie wiodło…
Rozmyślał nieraz nad swym losem, zastanawiał się, dlaczego właśnie jego los karze, szczęście omija,
a nawiedzają ciągłe przykrości, niepowodzenia i tragedie. Było mu bardzo przykro. Jednego dnia
w czasie takich medytacji spod drewnianego mostu lubickiego wyskoczył uśmiechnięty diabeł. Wystrojony
świątecznie i pełen zadowolenia rozpoczął rozmowę z panem Glinkau:
- Nie wiedzie ci się, mój kapitanie?
- Ano nie wiedzie.
- Nie umiesz korzystać z życia, które przynosi tyle uciech?
- Widać nie potrafię.
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- A chciałabyś żyć w powodzeniu?
- No pewnie, że chciałbym. A kto by nie chciał.
- To podpisz ten maleńki cyrografik*!
Kapitan wziął czarci dokument i podpisał bez namysłu.
I od tej pory wszystko się odmieniło. Zakochał się po raz trzeci, ożenił się, wychował trzódkę dzieci,
których potomkowie zamieszkują w Lubiczu do dziś. Szczęśliwie żeglował po morzach i ocenach świata,
pomnażając z każdym rokiem i tak już znaczną fortunę.
Dzieci dorosły, kapitan się postarzał i przeczuwał, że wkrótce kusy* zgłosi się po jego duszę. Bał się bardzo − przecież był dobrym katolikiem, przykładnym mężem, ojcem i wzorowym Polakiem. I jak tu oddać
duszę diabłu? Nie bał się wprawdzie ogni piekielnych, ale drżał na myśl, jaką żałość sprawi swej rodzinie.
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W tej rozterce udał się po radę do kapitana wojsk królewskich Wojanowskiego.
Ten pokręcił wąsami, poruszał brodą i po namyśle rzekł:
- Zabierz diablisko w swój ostatni rejs na statek. Zażądaj najsilniejszego
wiatru. Kiedy zadmie mocno i będziesz na pełnym morzu w całości żagli,
każ rzucić odpiętą kotwicę. Gdy pozostanie na pokładzie już tylko
ostatnie ogniwo jej łańcucha, wydaj komendę: „Kotwicę łap!”.
I tak się stało. Za przyczyną diabła dął tak silny wicher,
jakiego od lat nie pamiętano. Statek pruł bałwany z szybkością
kuli armatniej. Diablisko cieszyło się ze swojego zwycięstwa,
bo wszystkie rozkazy dowódcy udało mu się wykonać.
Gdy kapitan zarządził rzucenie kotwicy i już prawie cały
jej łańcuch zatonął w odmętach, padła komenda:
„Kotwicę łap!”.

Diabeł nagle zorientował się, że kotwica nie była do niczego przypięta,
i zaraz przepadnie w morzu. Rzucił się zatem co prędzej, by schwytać
choć ostatnie ogniwo rozpędzonego łańcucha. Ten porwał go jednak
i bies w jednej chwili runął do morza. Spienione bałwany pochłonęły
go całkowicie. Tylko raz kawałek kity ukazał się przez chwilę nad
powierzchnią fali. Wkrótce i kitę, i całego diabła pochłonęły morskie
głębiny. A kapitan Bernard Glinkau powrócił szczęśliwie do Lubicza.
Mimo podeszłego wieku żył jeszcze zdrowo długie lata, a gdy zmarł
jego doczesne szczątki spoczęły w Kaszczorku.
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Jak powstało Czernikowo
Dawno, dawno temu, wzdłuż Wisły, między Płockiem a Toruniem ciągnęła
się gęsta puszcza. Z rzadka nad brzegami rzeczek czy jezior spotkać
można było osady lub pojedyncze ludzkie siedziby. Jedna z samotnych
chatek posadowiła się na wysokim brzegu jeziora, skąd rozciągał się
malowniczy widok. Mieszkał w niej gospodarz, pracowity i bardzo
pobożny, wraz ze swą żoną i jedynym synem Bartkiem. Choć żyli
skromnie, niczego im nie brakowało, gdyż hodowali owce, które
dostarczały i mleka na sery, i miękkiej wełny na okrycia. Bartek od
małego pomagał swym rodzicom w pracy i chętnie doglądał owiec,
tym bardziej że domostwo leżało z dala od innych siedzib i nie miał
towarzyszy do zabawy. Pasąc owce, umilał sobie czas marzeniami o wielkich
czynach, których w przyszłości dokona, a które dowiodą światu jego męstwa.
Nawet nie przypuszczał, że przyjdzie mu swą odwagę okazać
już wkrótce...

12

Któregoś dnia na początku lata zawitał do ich chaty gość –
pielgrzym w szarej zakurzonej opończy*. Bartek przysiadł w kątku
na ławie i chciwie chłonął każde słowo przybysza.
– Zmierzam do Płocka z wieściami dla biskupa i listem od
przeora mojego klasztoru.
– Szczęściarz z was – wyrwał się Bartek.– Zobaczycie miasto
i będziecie mogli modlić się w prawdziwym kościele. U nas
nie ma świątyni – dodał z westchnieniem, a rodzice przytaknęli
jego słowom.
– Szczęściem jest sama modlitwa – odpowiedział z uśmiechem
zakonnik. – Modlitwa i poznawanie Słowa Bożego…
– Jesteście z zakonu, to i na księgach się pewnie rozumiecie
i Pismo czytacie? – wypytywał niestrudzenie chłopak.
– A tak! Wielki to przywilej studiować słowa naszego Pana, ale
i wielki obowiązek, by głosić je wszystkim wobec.
– Opowiedzcie jaką nabożną historię! – Bartuś pragnął wykorzystać
każdą chwilę pobytu niecodziennego gościa.
– Godna pochwały jest twa pobożność. A żeś, jak widziałem, jest
pasterzem, posłuchajże zatem przypowieści o dobrym pasterzu,
którą głosił Jezus, by nauczać o Bożym Królestwie.
I popłynęły słowa Ewangelii, a cała rodzina słuchała w
ogromnym skupieniu i pokorze. Pielgrzym zakończył swą
historię tą uwagą:
– Pamiętaj, synu, o słowach Pana, idź zawsze za jego
nauką, a niczego się nie lękaj, bo On cię strzeże jako swej
owieczki.
13

Chłopiec długo w noc nie mógł zasnąć, rozpamiętując słowa mnicha. Nie dziwota, że rankiem nieco zaspał,
a gdy wstał, okazało się, że pielgrzym już opuścił gościnne progi ich chaty. Bartuś spiesznie się ogarnął
i wygnał owce na pastwisko, hen, ku krańcowi jeziora.
Zwierzęta były tego dnia jakieś trwożliwe – to zbijały się ciasno, to znów rozpraszały. Ich opiekun obawiał
się, że to może bliskość dzikiego zwierza płoszy stado, lecz gdy koło południa ujrzał nadciągające gęste
granatowe chmury, zrozumiał, że po prostu przeczuwały burzę. Nawałnica rozpętała się tak nagle, że nie
było czasu na powrót do domu. Zdążył tylko przycupnąć w wykrocie* i nakryć się płachtą, gdy lunęło jak
z cebra, a pioruny zaczęły gęsto uderzać w taflę pobliskiego jeziora.
Ale burza jak szybko przyszła, tak szybko odeszła. Chłopiec wypełznął z ukrycia i pognał owce ku domowi.
Gdy liczył wchodzące do zagrody sztuki, okazało się, że jednej brakuje – ulubionego jagnięcia z czarną
plamką na czole. Bartek się zafrasował. W chacie nie było jeszcze nikogo. Tego dnia rodzice zbierali siano
na odległej łące i zapewne z powodu złej pogody ich powrót się opóźnił. Chłopiec był zdany na własne siły.
Wahał się, czy iść samemu na poszukiwania. Nigdy w pojedynkę nie zapuszczał się zbyt daleko w gęstwinę,
gdyż w puszczy nie brakowało groźnych zwierząt: dzików, wilków, rysi czy potężnych żubrów i turów.
Wówczas przypomniał sobie słowa z opowieści mnicha: „Czyż dobry pasterz nie zostawia stada i nie idzie
szukać zaginionej owcy?”. Lęk zniknął, a Bartek, starannie zamknąwszy zagrodę, ruszył w kierunku lasu.
Minął pastwisko i zagłębił się w zielony mrok puszczy. Bacznie nadstawiał uszu, czy nie dojdzie go
głos jagnięcia lub dźwięk dzwoneczka, który sam zawiesił mu na szyi. Minął kraniec jeziora, wspiął się
parowem porośniętym czepliwymi, kłującymi jeżynami i wkroczył na równy teren, po którym łatwiej by
było się posuwać, gdyby nie coraz ciaśniejszy gąszcz krzewów, wśród których przeważały te cierniste
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– głogi, dzikie róże i tarniny. Ścieżka wydeptana przez dzikie
zwierzęta stawała się coraz węższa, w miarę jak Bartek oddalał
się od domu i jeziora. Zmierzchało się, gdy w ciasnym gąszczu
– niby w śmiertelnej pułapce – odnalazł zagubione jagnię.
Wyczerpane pobekiwało cichutko, a sprężyste gałązki tak
mocno wczepiły się w miękkie futerko, że zwierzątko nie mogło
się nawet poruszyć. Nim je uwolnił, ściemniło się zupełnie.
Trzeba było przeczekać noc w puszczy, która wypełniła się
dziwnymi odgłosami polujących nocą zwierząt i ptaków. Bartuś
słyszał wrzask rysia, gdzieś w konarach drzew pohukiwanie sowy,
tętent pędzącego nieopodal stada żubrów czy turów. „Niczego się
nie lękaj. Módl się” – te słowa kołatały w głowie chłopca. Czuł, że żadne
zwierzę nie przedrze się przez kolczastą zaporę, jednak całą noc czuwał
i odmawiał pacierze, wzywając pomocy Najświętszej Panienki i swego patrona, świętego Bartłomieja.
Z pierwszym brzaskiem wydostał się z cierni i z jagnięciem na ramionach podążył
w stronę wschodzącego słońca, ku domowi. Wielka była radość rodziców,
którzy zastawszy dom pusty, obawiali się najgorszego. Chłopiec opowiedział
o burzy, o zaginięciu owieczki i o tym, co natchnęło go do poszukiwań.
– Trzeba odszukać i oznaczyć to miejsce, w którym modlitwa okazała swą zbawczą moc –
zawyrokował ojciec.
Zabrał narzędzia i wszyscy razem ruszyli na powrót ciernistą drożyną. Odnaleźli
maleńką polanę, a gdy wycięli część kolczastych zarośli, dostrzegli, że jest to piękne
miejsce, w którym kwitnące lipy tworzyły złocisty, pachnący krąg. Pośrodku polany ustawili
krzyż i razem uklękli do modlitwy. Wieść o przygodzie chłopca przyciągała na polankę
coraz to nowych ludzi, którzy na własne oczy chcieli ujrzeć miejsce jego ocalenia,
a widząc krzyż, klękali i zatapiali się w modlitwie.
15

Zaczęto gromadzić się tu na wspólne modły.
Stopniowo polanę karczowano, wycinano
cierniste krzewy, a gdy krzyż pochylił się już
mocno i zmurszał od wilgoci, wzniesiono w tym
miejscu nowy, z kapliczką. Pozostawiono przy
niej jeden krzak głogu, by swą ciernistą koroną
otaczał głowę Tego, który cierpiał
dla naszego zbawienia.
Gdy po latach spełniło się pragnienie
Bartłomieja o własnej świątyni i zapadła decyzja
o budowie kościoła, nikt nie miał wątpliwości,
że należy to uczynić na owym miejscu, gdzie
ongiś w ciernistych krzewach modlił się
o ocalenie mały chłopiec. A że pamięć ludzka
przechowała jego imię, uproszono, by patronem
kościoła został święty Bartłomiej.
A i wieś, która rozbudowała się wokół świątyni,
zachowała wspomnienie owych cierni,
gdyż nazwano ją – Czernikowo.
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Biała Dama z bierzgłowskiego zamku
Jeśli wierzyć legendzie, którą w zimowe wieczory opowiadają najstarsi mieszkańcy Bierzgłowa,
w średniowiecznym zamku wybudowanym przez zakon krzyżacki od niepamiętnych czasów ukazuje się
Biała Dama. Zobaczyć ją można raz na sto lat, nocą, w rocznicę śmierci jej brata, zabitego przez
wrogie wojska, które zdradziecka siostra do zamku sprowadziła i w ręce których zamek wydała.
Mawiają, że brat ów nigdy zdrady nie wybaczył i nim skonał, przeklął ją, czyniąc koszmar
z jej życia ziemskiego, a po śmierci skazując jej duszę na tułaczkę. Duch jej bowiem
dopóty średniowiecznych murów nie opuści,
dopóki ktoś z niej złego czaru nie
zdejmie życzliwym pocałunkiem.
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Zjawę widywano w różnych zakątkach zamczyska.

i próbowali zbliżyć się do skarbu i zjawy, ale ich

Najczęściej jednak jej postać obecna była przy

serca zbyt mocno przepełniała chciwość i chęć

skarbcu pełnym złotych monet
i drogocennych naczyń. Siadywała
tam w towarzystwie nieziemskich
rozmiarów psa, broniącego
drogi do skarbu

pozyskania złota. Żaden nie pragnął
jedynie uwolnienia pokutującej duszy.
Opowiadają, że któregoś roku
dwaj młodzi rzemieślnicy
z Torunia wybrali się

i do niej.
Według legendy
psisko łagodniało
jedynie wówczas, gdy
pojawił się ktoś
urodzony w niedzielę.
Tacy też jedynie mogli
podejść do ducha
i poprzez bezinteresowny
dotyk i pocałunek zdjąć
klątwę z cierpiącej

do zamku, lecz tam nie
dotarli. Tuż po wejściu na
dziedziniec opadła ich
znienacka gęsta mgła, pełna
tajemniczych postaci
i przedmiotów.
Z wielkim trudem zdołali
wydostać się z białej pułapki.
Umykając w kierunku
wiejskich zabudowań, zauważyli,
że ich śladem podąża olbrzymi

dziewczyny.

czarny pies. Wielkie zwierzę

Różni śmiałkowie

biegło za nimi aż do pierwszej

przybywali do zamku

chaty, potem zniknęło.

Prób wyzwolenia Białej Damy błądzącej po zamczysku było bardzo wiele.
Ostatnią, o której jeszcze dzisiaj opowiadają tubylcy, podjęli młodzi
mieszkańcy Bierzgłowa. Mówi się, że z tej wyprawy powrócili do swych
domów tak bardzo wystraszeni, że nawet najbliższym nigdy nie opowiedzieli,
co ich w nawiedzonej warowni spotkało.
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Legenda o browińskim herbie
Dawno, dawno temu, kiedy nie było samochodów, telefonów i rowerów, o komputerach już nie
wspominając, kiedy przyroda była dzika i nieokiełznana, koryto rzeki Fryby było wypełnione aż po brzegi.
Okoliczne pagórki porośnięte roślinnością przyciągały różne gatunki zwierząt, dlatego też mieszkańcy
chętnie polowali i łowili ryby. Tą okolicę szczególnie upodobał sobie syn właścicieli pobliskiego dworu
- młody szlachcic, który miał na imię Marcin. Dziwił się tylko, że gdy łowił ryby, często słyszał tęskne
westchnienia dobiegające z głębi rzeczki. Bardzo był ciekaw, co to może być. Z czasem westchnienia
przerodziły się w piękny, ale bardzo smutny kobiecy śpiew. Pewnego razu Marcin przyszedł nad rzekę
z małym Bolkiem, swym siostrzeńcem. Ciekaw był, czy chłopiec również usłyszy te wodne śpiewy. Choć
Bolek uważnie się wsłuchiwał, nic nie słyszał. Coraz bardziej pochylał się nad taflą wody, aż poślizgnął się
i wpadł do rzeczki. Silny nurt porwał go niczym małą lalkę.
- Ratunku! – wołał rozpaczliwie Bolek.
Ale Marcin nie umiał pływać i chociaż bardzo chciał, nie potrafił pomóc chłopcu. Nagle z głębin wyłoniła
się kobieca postać. Blada, rudowłosa dziewczyna była bardzo piękna i smutna zarazem. Chwyciła Bolka
i podała Marcinowi.
− Dziękuję – powiedział ze łzami w oczach szlachcic.
Piękna postać tylko jęknęła żałośnie i zniknęła w wodzie.
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Od tej pory Marcin codziennie przychodził nad rzekę i z utęsknieniem
wypatrywał pięknej pani. Ona jednak już więcej się nie pojawiła.
Pewnego razu, gdy zamyślony siedział pod jarzębiną i wpatrywał się
w wodę, na drzewie rosnącym opodal siadły dwa kruki. Naraz chłopak
zorientował się, że mówią one ludzkim głosem. Nadstawił więc ucho…
- Ta Anna coraz częściej się wynurza – zaczął pierwszy z nich.
− Tak, a młody szlachcic podobno słyszał jej śpiew – odrzekł drugi.
− Widziałem, jak zły rycerz, co to jest na służbie u Krzyżaków i w ich zamku
mieszka, rzucił na nią klątwę. Piękna Anna nie chciała zostać jego żoną
i przyszło jej za to drogo zapłacić, bo albo miała za niego wyjść, albo do
końca życia w ciemnych i zimnych nurtach rzeki sama jedna pokutować,
mając za towarzyszy tylko ryby i żaby...– wtrącił ponownie pierwszy.
− Tak, wiem. Ten rycerz zna się na magii – wrzucił do rzeczki
zaczarowany pierścień – duży, złoty i z diamentem. Od tej pory biedna
dziewczyna za dom ma tę wodę. Szuka nieboga tego pierścienia dzień
i noc, bo dopóki go nie znajdzie, złe zaklęcie nie straci swej mocy...
– zakrakał jego kompan.
− Przyjaciele – przerwał im nagle Marcin – pomóżcie mi. Dam wam to, czego zechcecie, bylebym znów
mógł ujrzeć Annę.
− Dobrze, w takim razie chcemy tylko, abyś przyniósł nam dwa worki zboża. W każdym worku ma być jedno
złote ziarenko – odpowiedziały na to kruki.
Marcin zrobił tak, jak życzyły sobie ptaki. Przyniósł nad rzeczkę dwa wory pełne zboża, a w każdym
było ukryte jedno złote ziarenko. Kruki poprosiły go, by znalazł te złote ziarenka, a w nagrodę zobaczy
Annę. Młody szlachcic wziął się szybko do pracy, co nie było łatwym zadaniem, gdyż wszystkie ziarenka
miały piękny złoty kolor. Długo szukał i szukał, aż zza chmur wyszło słońce i dwa kawałki kruszcu*
zalśniły niezwykłym blaskiem. Gdy kruki dostały to, czego zażądały, zerwał się wiatr, a woda wyrzuciła
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na brzeg diamentowy pierścień. Jeden z ptaków chwycił
go i pofrunął przed siebie. Nie odleciał daleko, gdyż
myśliwy polujący w pobliżu strzelił z łuku i skaleczył
mu skrzydło. Kruk runął na ziemię. Z pomocą przyszedł jego
ptasi przyjaciel, który chwycił pierścień w swój dzióbek
i doleciał do miejsca, gdzie uwięziona była Anna.
Gdy dziewczyna wynurzyła się z wody, kruk wrzucił pierścień w jej dłoń.
W tej samej chwili złe zaklęcie straciło swoją moc i Anna wyszła na brzeg.
Rudowłosa piękność natychmiast podbiegła do zranionego kruka
i uleczyła go jednym dotknięciem. Zaś myśliwy, który był sprawcą
jego nieszczęścia, zaczął się jąkać –
i tak mu zostało do końca życia.
Kiedy zły rycerz dowiedział się, że jego czar przestał działać,
bardzo się rozgniewał. Nie mógł znieść myśli,
że dziewczyna, która nie chciała zostać jego żoną, znów jest
wolna. Popatrzył w stronę rzeki i ujrzał nadlatujące dwa czarne
kruki. Jeden z nich trzymał w dziobie pierścień, a drugi dwa złote
ziarenka. Wyciągnął rękę po klejnot, ale gdy tylko go dotknął,
ten zamienił się w kamień. Gdy zaś wziął do ręki dwa złote ziarna,
zalśniły one tak, że oślepł od ich blasku. Wściekły rzucił ziarnka
przed siebie. Trafiły one w zamek, w którym mieszkał, i zmieniły go
w starą lepiankę*. Odtąd, ślepy i biedny, tułał się po okolicy jako
żebrak. Marcin i Anna zaś pobrali się i zamieszkali wspólnie nad rzeką
Frybą, w miejscowości, która dziś nazywa się Browina. Żyli długo
i szczęśliwie, a w herbie Browiny po dziś dzień widnieją dwa czarne kruki
z pierścieniami w dziobach. Dlaczego pierścienie są dwa? Dlatego, że oba
kruki tak samo pomagały w uwolnieniu pięknej rudowłosej Anny...
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Legenda o Szerokopasie
Dawno, dawno temu, gdy cały kraj porastały nieprzebyte puszcze, a tylko tu
i ówdzie w małych osadach mieszkali ludzie, w jednym z przysiółków żyło dwoje
dzieci. Od małego bawiły się razem i były nierozłączne. Gdy podrosły i stały się
nastolatkami, postanowiły, że zawsze będą razem. Legenda mówi, że dziewczyna
zwracała uwagę niezwykłymi włosami − były miękkie jak lniana przędza, gęste
i tak długie, że rozczesane okrywały ją jak płaszcz. Niezwykła była też ich pszeniczna
barwa i złoty blask. Młodzi chcieli ślubu, ale rodzice twierdzili, że są stanowczo za mało dojrzali, a poza
tym mieli wobec nich inne plany.
Zakochani postawili jednak na swoim. Nie bali się, że brak rodzicielskiego błogosławieństwa sprowadzi
na nich nieszczęście. Pewnej nocy wzięli tobołki na plecy i wyruszyli w drogę. Szli do świtu i jeszcze dłużej
– aż do zmierzchu, a gdy byli już pewni, że nikt ich nie ściga, wreszcie się zatrzymali. Wtedy
przysięgli sobie miłość, wierność i wspólne życie aż do śmierci. Na świadków wezwali
rozgwieżdżone niebo i szumiącą wokół puszczę. W tym miejscu postanowili osiąść na stałe.
Wykarczowali kawałek lasu, postawili drewnianą chatę i uprawiali oczyszczoną z korzeni
ziemię.
Tak mijały lata. Urodziło im się siedmiu synów, w zagrodzie panował
dostatek, bo pracowici byli oboje, a miłość i szczęście dodawały im
sił. Jedna tylko myśl niepokoiła czasem kobietę. Nie dopełniła
obowiązku młodej żony – nie ścięła włosów i nie owinęła głowy
białą chustką, a przecież staruszki mówiły, że tak trzeba, bo
odkryte długie włosy ściągają nieszczęście na mężatki. Kilka
razy brała już do rąk sierp*, ale mąż tak błagał, by tego nie
robiła, że zawsze mu ulegała, obiecując sobie: „Zetnę je później”.
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Pewnego razu siedziała przed chatą, okryta zieloną lnianą chustą, i rozczesywała
włosy; czekała na męża, by podać mu wieczorny posiłek. Akurat wtedy przejeżdżał
tamtędy pewien rycerz zdążający do Malborka. Zobaczył kobietę, a właściwie jej
przecudne włosy spływające po zielonej chuście i lśniące w poświacie zachodu.
Wydało mu się, że to sama Madonna w promienistej szacie zeszła ze świętego obrazu.
Zapragnął jej jak niczego na świecie. Bez słowa porwał na siodło i pogalopował
w głąb puszczy. Nieszczęsna długo jeszcze słyszała rozpaczliwe wołanie przerażonych
synków. Mąż, gdy wracał do zagrody, zobaczył z daleka gromadkę chłopców
przytulonych do najstarszego z braci. Poczuł dziwny niepokój, a wokół serca chłodny
ucisk. Synowie podbiegli do niego i przez dławiące łzy opowiadali, że pojawił się jakiś
żelazny potwór z białymi skrzydłami i z wielkim kolorowym czubem na głowie, porwał
mamę i odleciał. W pobliżu chaty rzadko pojawiali się obcy, więc chłopcy nie widzieli
jeszcze zbrojnego rycerza, ale ojciec domyślił się, co się stało. Twarz mu się zmieniła
tak, że dzieci zamarły. Nigdy nie widziały u niego takich strasznych oczu.
Mężczyzna ujął w dłonie twarz najstarszego syna, dziesięciolatka, i powiedział:
− Jesteś już duży i mądry, zastąpisz mnie. Dbaj o braci. Nie wrócę bez waszej
matki.
Uściskał synów, wziął siekierę, z którą wrócił z lasu, i ruszył przed siebie.
Zanim zniknął między drzewami, odwrócił się jeszcze, popatrzył na dom, na
gromadkę oniemiałych chłopców, potrząsnął głową, jakby odganiał jakąś
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niechcianą myśl, i przyspieszył kroku. Szedł, nie wiedząc, w którą stronę się
kierować, gdy dostrzegł na gałązce złocistą przędzę. To włos żony!
Tędy musi iść!
Wciąż trafiał na znaki − to włosy, to nitki z zielonej chusty. To na pewno
jego ukochana zostawiała dla niego ślady! Rychło* zorientował się jednak,
że krąży w kółko. Widocznie wiatr lub ptaki poprzenosiły złote i zielone
nici. Postanowił, że będzie wycinał albo mocno zaznaczał drzewa, obok
których przechodzi. I tak robił przez kilka następnych dni. Co kilkanaście
kroków walił siekierą w mijane pnie, aż po kolejnym uderzeniu usłyszał pełen
bólu krzyk. Zatrzymał się i ze zdziwieniem rozejrzał wokół. Nikogo nie dostrzegł,
więc powtórzył cios. Znów ten krzyk! Spojrzał na miejsce uderzenia, a tam, z głębokiego
nacięcia w pniu, wypływały bursztynowe krople i na jego oczach zamieniały się w krew!
Podniósł wzrok na gałęzie okaleczonego drzewa... Skąd w puszczy jabłonka?! I wtedy usłyszał:
− Zraniłeś mnie, zadałeś ból, człowieku. Dlaczego krzywdzisz bezbronne istoty?
Oszołomiony mężczyzna, tłumacząc się, opowiedział o swoim nieszczęściu i poprosił o pomoc.
Przecież skoro drzewo potrafi mówić, musi mieć też inne moce... Jabłonka, wysłuchawszy opowieści
i próśb, rzekła:
− Nie pójdę z tobą, bo zadaniem drzew jest trwać w miejscu, które wskazała nam Natura.
− Ale po co!? Ja wiem, po co przedzieram się między wami, a ty stoisz, żeby stać? Jaki sens ma
twoje istnienie? – zawołał rozżalony człowiek.
− Wszystko, co postanowiła Natura, ma sens i czemuś służy. Może stoję tu po to, żebyś pojął,
że nie jesteś jedynym cierpiącym na ziemi. Spojrzyj za siebie... Ile drzew pozbawiłeś życia, ile
okaleczyłeś, by powoli usychały, ile ptaków pozbawiłeś gniazd, ilu zwierzętom odebrałeś pokarm
i schronienie? Ból zamknął ci oczy na innych, nawet na własnych synów. Pamiętasz? Zostawiłeś
ich! Cóż, jeśli przestaniesz krzywdzić moich braci, oznaczę twoje drogi i nie będziesz błądził.
Zerwij jabłka, odgryzaj po kęsku i idź, szukaj. Znajdziesz swoją miłą, jeśli wam to pisane.
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I mąż poszedł, a szlak, który przemierzył, się zmieniał. Drzewa rozstępowały się przed nim szeroko
i przemieniały w łany dojrzałych zbóż i zielone łąki. A on szedł, nie oglądał się, wypatrywał wciąż śladów
ukochanej. Nie dostrzegał mijania miesięcy, zmiany pór roku, upływu lat.
Aż któregoś popołudnia poczuł ogromne zmęczenie. „Przysiądę na chwilę, odpocznę” – pomyślał. Ukląkł
na trawie, nad leśnym oczkiem, by się napić. Zdziwił się bardzo: skąd wziął się ten stary, siwy człowiek,
którego twarz zobaczył w lustrze wody? Po chwili zrozumiał... Już nie czas... Nie znajdzie miłej. Położył się
i wpatrzył w niebo. Pomyślał jeszcze, że jej włosy są pewnie teraz białe jak płatki jaśminu. I wtedy pochyliła
się nad nim, dotknęła ustami jego spoconego czoła. Chciał wymówić jej imię, ale szczęście obezwładniło go
i cały świat zniknął mu sprzed oczu przesłoniętych cudownie miękkimi włosami.
Tymczasem chłopcy wyrośli na dorodnych mężczyzn, z innych osad przywieźli sobie żony, pobudowali
własne chaty, uprawiali coraz więcej ziemi, bo po odejściu ojca okoliczne lasy same zmieniały się
w pola. Osada zaczęła słynąć z łaskawej ziemi i dostatku. Ciekawym wyjaśniano: „To jest tam, gdzie
wśród puszczy szeroki pas pszenicznych i buraczanych pól”. Mówiono: „Mam chatę w szerokim pasie
pól”, „Ten szeroki pas w środku puszczy, to najlepsza ziemia w okolicy”.
Podobno stąd wzięła się nazwa Szerokopas.
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Jak powstała nazwa jeziora Grodno
Starzy ludzie opowiadali, że dawno temu, gdy w warownych zamkach i pięknych pałacach mieszkali
jeszcze królowie i śliczne królewny, żył pewien rycerz odważny, noszący wspaniałe zbroje, waleczny i dzięki
udziałowi w wielu potyczkach mający sławę niepokonanego. Pewnego dnia zakochał się w najpiękniejszej
dziewczynie w okolicy. Ludzie opowiadali sobie o jej niezwykłej urodzie, kruczoczarnych włosach i błękitnych
oczach, które urzekły dzielnego młodziana. Ów często odwiedzał pannę, aż w końcu przysięgli sobie miłość
i wierność przed ołtarzem. Wszyscy zachwycali się uczuciem łączącym tych dwoje i pewnie by tak było
po kres ich dni, gdyby nie zły los.
Młody małżonek musiał wyruszyć w dalekie kraje na wojnę, a ukochana przysięgła wiernie czekać.
Mijały lata, a wybranek serca nie wracał. Wówczas do osamotnionej żony zaczął przychodzić w konkury*
zamieszkały nieopodal szlachcic i tak długo przekonywał ją, iż jej mąż zginął
w potyczce, że w końcu w to uwierzyła. W ten sposób udało mu się ją nakłonić do
ślubu. Piękna dziewczyna wkrótce powiła* dziecko. Pewnego dnia przybiegła
do niej służąca z wiadomością, że rycerz powrócił z wojny. Biedna kobieta
przestraszyła się, że zobaczy on dziecko będące dowodem złamania
przez nią przysięgi wierności. Serce mówiło jej, że z żalu gotów zrobić
sobie coś strasznego. Wzięła więc dzieciątko w ramiona i uciekła do
lasu. Za kryjówkę wybrała sobie niewielką, ale dość głęboką dolinkę.
Gdy ludzie opowiedzieli rycerzowi o niewiernej żonie, mężczyzna
z rozpaczy całkiem stracił rozum. Wpadłszy w furię, pochwycił
włócznię zakończoną grotem* i pobiegł śladem małżonki. Wołał, że
albo będzie jego, albo żadnego. Szybko odnalazł niewiastę zalewającą
się łzami i w uniesieniu rzucił w jej stronę włócznią.
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W tym samym
momencie woda
z łez wypłakanych przez
kobietę zalała dolinę,
a rzucony grot zatonął
w powstałym jeziorze,
które przybrało kształt
kobiecej postaci trzymającej
w ramionach dziecko.
Od grotu spoczywającego na dnie
jeziora ludzie nazwali je Grot-dno,
z czasem zaś Grodno.
Obłąkany z rozpaczy rycerz zamieszkał
po kres swych dni nad brzegiem jeziora,
w którym spoczęła jego ukochana.
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Legenda o Czyrzniku
Dawno, dawno temu, w drugiej połowie XIII wieku, żył sobie książę Siemomysł Kazimierzowic, zwany dziś
częściej Ziemomysłem, który władał księstwem gniewkowskim, znajdującym się na Kujawach i Krajnie, po
prawej stronie Wisły. Pewnego razu przytrafiła mu się bardzo ciekawa historia…
Książę wraz z rycerzami, giermkami, pachołkami i służbą wybrał się na polowanie. Bory i knieje
były wówczas nieprzebyte, puszcze ledwie co poprzedzielane osadami. Myśliwi doskonale znali teren
i skierowali się od zamieszkałych okolic dzisiejszego Włęcza i Nowogródka na wschód, w kierunku jeziora
w Steklinie. Po drodze ochoczo rozprawiali o swych myśliwskich dokonaniach, przechwalając się jeden
przez drugiego upolowaniem niespotykanej wielkości
łosia, jelenia czy dzika, bajając o niebezpiecznych
spotkaniach z niedźwiedziem czy turem. Jeden tylko
ze sług – Janko – miał wielkie umiłowanie dla życia
zwierząt i prawił raczej o ich obyczajach, sprycie,
mądrości i zdolności przetrwania. Takoż i władca
na Gniewkowie nie przechwalał się zbytnio, a miałby
czym, bo o jego łowieckich dokonaniach można było
układać pieśni. Księcia jednak prześladowała myśl
o niezwykłym jeleniu z porożem o niespotykanej
urodzie, zwanym czasem Królem Krajny. Zwierzęciu
już wielokrotnie udało się wyjść z opresji podczas
nagonki i polowania, stąd o jego nadprzyrodzonych
możliwościach krążyły legendy. Każdy w skrytości
ducha marzył, że to jemu przypadnie w udziale
chwała upolowania króla jeleni i będą o nim
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opowiadać i układać pieśni wędrowni trubadurzy*. Orszak zagłębiał się w coraz bardziej niedostępne
ostępy* i kasztelan słoński, który przewodził polowaniu, nakazał ciszę, gdyż zbliżali się do miejsca,
w którym czasem widywano owo piękne zwierzę. W pełnym podniecenia oczekiwaniu czas szybko umykał
i zaczęło zmierzchać. Wystawiono zatem straże i wojowie, posiliwszy się, nie mogąc rozpalić ogniska,
ułożyli się spać pod nakryciami ze skór.
Tylko książę Siemomysł nie mógł zasnąć, i wypatrywał w ciemności sylwetki niezwykłego zwierzęcia. Nawet
łuk trzymał cały czas w pogotowiu. Co chwila wydawało mu się, że przez mrok przebija jaśniejsza postać
i świeci korona jelenich rogów. W pewnej chwili jednak okazało się, że naprawdę na polanę wyszedł dostojnie
ten jedyny, niepowtarzalny jeleń. Zawahał się, poczuwszy w nozdrzach obcą woń ludzi czy koni, jego rogi
drgnęły lekko, ale zanim oniemiały z zachwytu pan na Gniewkowie sięgnął po strzałę do kołczanu, Król
Krajny jakby ukłonił się i zniknął w porannej mgle. Wszystko to odbyło się w absolutnej ciszy. Książę bez
zastanowienia doskoczył do swego konia, wyrwał wodze z rąk Janka i zanim któryś z pachołków zdążył
obudzić rycerzy, sam jeden ruszył w pogoń. Zapamiętawszy się w owej gonitwie, o bożym świecie zapomniał.
Z takim impetem poganiał wierzchowca, że ten poniósł i nie można już było nad nim zapanować. Książę
w pędzie uchylał się przed zastępującymi mu drogę konarami, lecz nagle jego łuk zahaczył o gałąź –
targnęło nim z olbrzymią siłą i wyrwało z siodła, wybijając mu bark
i rzucając na drzewo. Upadł w krzewy cierniowe, zwane czyżniami,
dotkliwie się raniąc i kalecząc. Kolczasta pułapka otoczyła go ze
wszystkich stron. I tak, z bolącym barkiem i złamaną nogą, zmuszony
był książę czekać, aż odnajdzie go ktoś z towarzyszącej mu
świty. Leżąc, zaczął rozmyślać o swojej żonie, księżnej
Salomei, synach i córkach. Wspominał ciężkie przeprawy
ze zbuntowanym rycerstwem kujawskim, rozważał, czy nie
rządził za surowo i czy nie za duże zbierał podatki?
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Na owych refleksjach, mimo okrutnego bólu oraz
doskwierającego pragnienia i głodu, zeszło mu
trochę czasu. Wieczorem jednak zaczął ogarniać
go niepokój coraz to większy. Zrozumiał,
że w pogoni za jeleniem wysforował się* tak bardzo,
że jego rycerze nie są w stanie go odszukać. Nie mógł
nawet rozpalić ognia, a czyżnie całkowicie go zasłaniały.
Kolejny raz Król Krajny wymknął się zasadzce i zadrwił
z myśliwego!
Tymczasem w obozowisku obudzeni krzykami
pachołków rycerze, zdezorientowani we mgle,
rzucili się w pogoń za jeleniem i księciem,
ale jeden po drugim powracali, nie mogąc
znaleźć żadnych śladów. Zjawił się również rumak
Siemomysła, który wiedziony instynktem wrócił do obozu.
W trokach* znaleziono róg, więc książę nie był w stanie dać
sygnału. Domysłom i spekulacjom nie było końca. O jeleniu nikt już nie
myślał. Skoro świt wszyscy ponownie wyruszyli, by przeszukać las. Minął
dzień, a nikt z powracających żadnych wieści o księciu nie przyniósł.
Brakowało jednak pachołka
Janka.

30

Odbił on od grupy podczas przeszukiwania lasu i w końcu znalazł ślady kopyt oszalałego konia. Wielkimi
krokami zbliżał się wieczór, więc ułożył się spać, by wczesnym rankiem wznowić poszukiwania. Udało mu
się nie zgubić tropu, choć okolica była ciasno porośnięta krzewami i dotkliwie kłującymi cierniami. Janko
czujnie nasłuchiwał i starał się co chwilę nawoływać księcia. Po jakimś czasie wydało mu się, że usłyszał
słabe stękanie. Nie zważając na rany zadawane przez cierniowe krzewy, przedzierał się w kierunku głosu.
I rzeczywiście dotarł do swego pana, który już prawie nadzieję na ratunek postradał*. Janko wyciągnął
księcia z gąszczu czyżni, napoił, opatrzył rany, a potem zaproponował, że odszuka rycerzy, którzy przybędą
z pomocą. Po wielu godzinach spotkał część orszaku księcia. Zaczął opowiadać o odnalezieniu pana, ale
ze zmęczenia ciągle powtarzał o owych krzewach cierniowych, czyżniach. Kiedy wyruszono po księcia,
szukano więc tych czyżni, o których Janko rozprawiał, tak że w końcu jego samego zaczęto przezywać
Czyrznikiem. Pachołek, który miał świetną pamięć, bez trudu trafił na tereny porośnięte cierniami. Księcia
ułożono między dwa konie i ostrożnie powieziono do domu.
Siemomysł może i był surowy i twardy, ale umiał docenić poświęcenie, odwagę i lojalność. Za uratowanie
mu życia wkrótce pasował Janka na rycerza i nadał mu na własność olbrzymie terytorium wokół owych
krzewów cierniowych z prawem lokowania wsi. Czyrznik umiłował wielce kobietę ze Słońska, o wdzięcznym
imieniu Warcisława, o której dotąd nie śmiał nawet marzyć, gdyż była córką rycerza, a on tylko najemnym
pachołkiem. Teraz nic już jednak nie stało związkowi na przeszkodzie. Teren przy czyżniach wykarczowano
i powstała tam osada, do której od przydomku Czyrznika przylgnęła nazwa Czyrznikowo (Czyrnikowo)…
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O zbójcy Płotku z Zielonej Puszczy
W odległych, średniowiecznych czasach ziemia dobrzyńska nie była wcale spokojnym terytorium,
o czem wiele zapisków w toruńskich archiwach do dziś znaleźć można. Były to bowiem tereny pogranicza
polsko-krzyżackiego z napadów na majątki ziemskie, rozbojów na drogach i w ostępach* leśnych znane.
Lasy nadwiślańskie, ciągnąc się od Dobrzynia przez Fabianki, Bobrowniki, Kikół, Czernikowo i Obrowo
do Lubicza nad Drwęcą, nie tylko wielu dzikim zwierzętom, ale i licznym rozbójnikom schronienie
dawały. Zbójcy zaś szczególnie upodobali sobie błotnistą parowę* steklińską, przez którą trakt
handlowy ze Wschodu na Zachód prowadził.
Wśród mieszkańców tych terenów do dziś krążą opowieści o wyczynach niejakiego Płotka, który
każdej nocy zmieniał kryjówki leśne i mimo licznych obław zawsze pozostawał nieuchwytny.
Nie wiedzieć skąd informacje o wszystkich większych transakcjach w okolicy zdobywał i zaraz
w posiadanie tych pieniędzy gwałtem wchodził. Nie było dla niego świętości – biskupów
nawet nie szczędził ni książąt.
Krążyły o Płotku przeróżne opowieści. Nim się za zbójowanie zabrał, pierwej miał
ponoć w dzierżawie wielką karczmę w Łążynie. Interes prowadził solidnie. Bójek tam
nie mogło być, bo wszyscy wiedzieli, że Płotek uderzeniem pięścią między rogi
powala największego byka – tedy posłuch miał wielki. I wszystko dobrze się wiodło,
aż do czasu, kiedy jakiś podpity wielmoża bez powodu Płotka zelżył. Ten, niewiele
myśląc, chwycił magnata za obszewki* i przez okno razem z futryną wyrzucił na
dziedziniec. Osądzony za to na głowę* Płotek udaną ucieczką się salwował* i od
tego czasu ukrywać się zaczął. Mieszkał w lasach dobrzejewickich, kikolskich,
dobrzyńskich, w Zielonej Puszczy – zawsze w innym miejscu. Wyposażony
był w łuk, nóż i topór, którym obracał figlarnie i ciskał do celu na ponad
trzydzieści metrów! Na biednych nie napadał, za to wielmożnych grabił,
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co mu wśród pospólstwa* przychylność zjednywało. Gdy ryknął – uzbrojone straże dawały wolną drogę.
A szlachetnie urodzeni bez cienia sprzeciwu oddawali swe klejnoty, napitek i jadło. Nikogo nie mordował,
zaś niejednemu karbowemu* sprawiedliwie skórę wygarbował* za różnorakie oszustwa.
Pewnego dnia przemierzał Płotek dobra leśne jak własne, wypatrując zwierza do upolowania. Wtem
usłyszał wołanie: „Ratunku! Pomocy!”. Topór mocniej ścisnął w garści i pobiegł w kierunku wołającego.
Ujrzał nierówną walkę: słaniającego się resztkami sił rycerza z mieczem w ręku i rozwścieczonego w ataku
wielkiego niedźwiedzia na tylnych łapach. Zmrużywszy jedno oko, odmierzył błyskawicznie kierunek oraz
odległość i rzucił toporem. Trafiony z wielką precyzją zwierz wydał śmiertelny jęk i runął na polanę. Osunął
się też pokrwawiony rycerz. Mocarny Płotek zarzucił go sobie na lewe ramię i poniósł do swej najbliższej
kryjówki. Rany obmył wywarem z krwawnika, zaopatrzył mazidłami z leśnych ziół i bobkowymi listkami*.
Kończąc medyczne zabiegi, splunął przez lewe ramię na szczęście i rzekł:
– W pół miesiąca zagoi się jak na psie. Nic mu nie będzie.
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– Kto ty jesteś? – zapytał ranny, odzyskawszy w tej chwili przytomność.
– Jam Płotek, zbójca leśny, który grabił wielmożnych i powozy w parowie steklińskiej, były dzierżawca
wielkiej karczmy w Łążynie.
– Jam książę Władysław, właściciel Łążyna, Mierzynka i ziemi dobrzyńskiej.
– Książę, toż przecie ja i ciebie obrałem onegdaj z klejnotów!
– Ale teraz uratowałeś mi życie, narażając własne. Wdzięczen ci jestem
za ten czyn i wielce zobowiązan. Nie rabuj więcej, wróć do spokojnego
żywota, a ja ci sowicie wynagrodzę i zapewnię bezpieczeństwo.
– Dziękuję i nie chcę łask, bo moje życie leśne jest spokojne i dla
mnie piękne. Do złych możnych nie wrócę, bo mi obmierzli. Za to
przyroda jest zawsze piękna i jednakowo dobra. Was, książę,
wyratowałem jak każdego inszego człeka, co by był w niedoli,
i nagrody onej nie przyjmę.
– Przyjmij zatem pierścień książęcy jako dowód mojej
wdzięczności.
Płotek się zawahał, lecz po chwili pierścień przyjął. Książę
doszedł do siebie i poprosił o pomoc w dotarciu do najbliższego
zamku w Złotorii, stamtąd dostał się do swej kasztelanii
w Dobrzyniu nad Wisłą. Radość zapanowała wielka, bo wszyscy
już opłakiwali książęcą śmierć, nie spodziewając się ujrzeć
władcy żywym.
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Przez kilka kolejnych lat słuch o groźnym Płotku zaginął i czas zaczął zacierać ślady jego zbójeckiej
działalności. Tymczasem książę zapragnął odwiedzić swego dawnego wybawcę. Z trudem odnalazł leśną
kryjówkę między Zieloną Puszczą a Głogowem. Pomieszczenie
pełne było pajęczego przędziwa, co wskazywało, że żadna żywa
dusza tam już nie mieszkała. Książę podumał i westchnął do
Boga za duszę rozbójnika.
Minęły następne lata, książę zdążył się postarzeć, lecz wciąż
rozpamiętywał ową leśną przygodę i cudowne uratowanie,
które Płotkowi zawdzięczał. Pewnego dnia do bram zamczyska
zakołatało dwóch braci zakonnych i okazując pierścień książęcy,
poprosiło o widzenie się z księciem. Długo i dokładnie opowiadali o tym,
jak to Płotek z dawnego rozbójnika stał się świętobliwym franciszkaninem,
pełnym poświęcenia dla biednych, chorych i kalekich.
Jego życie wypełniły praca i surowa asceza*.
W zakonie nadano mu imię Grzegorz – co oznacza: pilny.
Już za życia miał objawienie Świętych Pańskich.
W godzinie śmierci unosił się nad jego wezgłowiem Anioł Stróż,
którego jasność widoczna była dla modlących się zakonnych.
Wieści o tym rozchodziły się po całej krainie,
a w 1439 roku biskup płocki Stanisław wystąpił o beatyfikację
brata Grzegorza, dawnego Płotka,
w odczuciu gminu* zawsze sprawiedliwego.

35

Drzewa
Historia, którą za chwilę przeczytasz, sięga czasów, gdy zamiast dzisiejszych dróg kamienne trakty
sąsiednie wsie łączyły, a w miejscu, gdzie dzisiaj domy nasze stoją, prastare drzewa o olbrzymich koronach
cicho szumiały. Opowieść tę, dzieckiem będąc, od matuli słyszałam, ta zaś od swej matki ją znała. Ilekroć
słowa te sobie przypominam, czuję, jak me serce bić mocniej zaczyna, a oczy łzami się wypełniają, ze strachu
może, a może ze wzruszenia. Jeżeli i Ty, mój drogi Czytelniku, masz w sobie choć odrobinę dziecka, w historyję
tę uwierzysz, a wtedy w szumie drzew tajemnicze głosy usłyszysz. Czyje głosy, pytasz? Ano posłuchaj…
Przed wieloma laty, gdy ziemie nasze pomorskie pod władzą krzyżacką się znajdowały, rycerze tego zakonu
w swej warowni w Zamku Bierzgłowskim zamieszkiwali. W kamiennych murach swej siedziby, w zimnych
lochach, do których słońce nie docierało, więzili jeńców, których za wysokie okupy wydawali. Pewnego dnia do
zamku trafiła młodziutka niewiasta, przecudnej urody, która z dobrego serca i wrażliwego sumienia rychło*
zasłynęła. W rysach jej twarzy nietrudno rozpoznać można było książęce pochodzenie, a w mowie usłyszeć
dworskie wykształcenie. Panienka ta bowiem swe korzenie miała w szlachetnym rodzie, który od lat wrogie
stosunki z Krzyżakami utrzymywał.
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Czyniąc z księżniczki swoją niewolnicę, komtur* bierzgłowski zmusić chciał jej ojca do oddania
mu hołdu i uznania krzyżackiej zwierzchności. Czyniąc pozorne chęci uwolnienia
księżniczki, zwabił jej ojca do zamku i wtrącił do lochu. Całe noce słychać było jęki
staruszka proszącego o łaskę. Nadaremnie. Bezlitośni Krzyżacy zażądali w zamian
za jego wolność ręki księżniczki, którą jeden z Krzyżaków upatrzył sobie jako żonę.
Biedna panienka, dowiedziawszy się o wszystkim, w taką rozpacz wpadła, że mało co
od zmysłów nie odeszła – była bowiem od dawna zaręczona z pewnym księciem.
Ból ogromny rozdarł jej serce pomiędzy miłością do ojca a uczuciem do księcia.
Nie przespawszy żadnej nocy, jak cień włóczyła się po zamkowych korytarzach,
rozpaczliwie rozwiązania szukając. Gdy już prawie decyzję podjęła o ratowaniu
starego ojca, pewien służący przekazał jej tragiczne nowiny, które u Krzyżaków
usłyszał, jakoby zarówno ojca, jak i oblubieńca* panienki na śmierć skazano. Na tę
wiadomość księżniczka biec przed siebie zaczęła, a tych, co zatrzymać ją próbowali,
z nieludzką siłą na bok odpychała. Pokonawszy schody prowadzące do wieży, stanęła
w małym oknie na samym szczycie i w dół skoczyła. Ciała jej jednak nigdy nie
odnaleziono. Mawiają, że drzewa rosnące pod zamkiem w swe korony zrozpaczoną
dziewczynę pochwyciły i upaść na ziemię nie dały. Żywiły ją swoimi sokami, latem
otulały zielenią, zimą w białym puchu kołysały, liśćmi piękne lica* głaszcząc.
Ukryły ją przed światem, gniewem i bólem, a jej członki w konary zamieniwszy,
ułożyły w powitalny gest, jakby na spotkanie z ukochanym biegła…
Nim uznasz, Czytelniku, opowieść tę za bajkę, przyjdź wieczorem,
gdy zorza słoneczna niebo rozgrzewa, w okolice zamku i spójrz
w konary rosnących opodal drzew. Może dane Ci będzie zobaczyć ukrytą
w nich postać. Może usłyszysz w szumie roztańczonych liści tęskną pieśń
dziewczyny. Nie uciekaj wtedy ni uszu nie zatykaj,
ale oczy lekko przymruż, zdziw się jak dziecko… i uwierz.
37

Legenda o słomowskim parku
Najstarsze legendy podają, że w gęstwinie drzew w niedalekim Słomowie stał pałac. Białe jego mury,
dumnie wznoszące się wśród zieleni, zdawały się niezniszczalne, a ludzie je zamieszkujący wieczni.
Nim wokół słomowskiego majątku chłopi swe chaty poczęli budować i ziemię jako własną uprawiać, jak
daleko spojrzeniem człek sięgnął, wszystkie pola po horyzont pałacowi się kłaniały. Łany zbóż na swych
kłosach muzykę z okien pałacu płynącą w dalekie strony niosły, przydrożne drzewa w jego stronę się chyląc,
drogę wskazywały. Rozległy ogród zapachem róż spacerowiczów czarował i do degustacji owoców zapraszał.
Wydawało się, że nic spokoju i harmonii panującej w każdym zakątku dworskiego obejścia nie jest w stanie
zakłócić. Los pisał jednak inne zakończenie.
Pewnego lata, gdy brzemienne zboża pachnący chleb na świat poczęły wydawać, beztroski czas nagła
śmierć dziedzica Słomowa przerwała. Mury pałacu z żalu blednąć zaczęły, kwiaty w pąkach się skryły.
W najstarszych kronikach piszą, że nawet ziemia z tęsknoty za panem rodzić przestała. Czas przystanął
i na rozpacz patrzył, zapomniał, że musi iść do przodu, by rany zagoić. Długa zima pałac niewinnością
okryła i odpocząć dała, wiosna w czerń ubranej ziemi ostatnie łzy otarła.
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Wszystko zdawało się do życia wracać prócz wdowy po dziedzicu, która całe cierpienie świata w sobie
zamknęła i przez rok niemal do ludzi nie wychodziła. Widziano ją o zmierzchu chodzącą po polach i imię
męża wołającą. Całe noce na spacery poświęcała, do kwiatów mówiła, drzewa przytulała.
Pewnego wiosennego wieczoru, gdy tuż po zachodzie słońca wdowa jak zwykle pałac opuściła, jedna ze
służących postanowiła sprawdzić, dokąd jej pani chodzi i jakie słowa wypowiada. Kryjąc się za drzewami,
doszła za nią do parkowej altanki. O godzinie dwunastej od strony pól, wąską dróżką, zaczęła się zbliżać
tajemnicza postać w kapeluszu. Służąca bez trudu rozpoznała w niej zmarłego dziedzica i przerażona
uciekła do pałacu, nie mając śmiałości rozmów małżonków podsłuchiwać.
Wcześnie rano obudziło dziewczynę niebywałe zamieszanie panujące w pałacu. Wszyscy biegali ze łzami
w oczach, nie mogąc z siebie głosu wydać. Wreszcie któryś ze służących powiedział, że ogrodnik panią
dziedziczkę martwą w parkowej altance znalazł, a obok niej
czarny cylinder.
Choć służąca opowiedziała o swojej nocnej wyprawie, nikt nigdy
się nie dowiedział, co się wydarzyło tej nocy w słomowskim
parku i kim była postać, z którą spotkała się dziedziczka.
Bezlitosne dłuto czasu nie oszczędziło ani pałacu,
ani jego mieszkańców. Opustoszałe mury ziemia
do siebie zabrała. Jedynie drzewa, niemi
świadkowie wydarzeń sprzed lat, jak wierni
stróże strzegą pałacowych tajemnic.
Ludzie mawiają, że w letnie noce
można wśród zieleni zobaczyć
spacerującą parę – kobietę
w białej sukni i mężczyznę
w czarnym cylindrze.
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Zaklęte spojrzenie
Dawno, dawno temu… Tak dawno, że nawet najstarsi
mieszkańcy Bierzgłowa i okolic tego nie pamiętają,
w miejscu, gdzie dzisiaj stoi krzyżackie zamczysko,
warownia ogromna wznosić się miała.
Zamieszkiwał ją możny ród rycerski, którego członkowie
z oddania i męstwa w całym kraju słynęli. Gdy groźba
wojny nad ojczyzną zawisła lub zamieszki jakieś spokój
mieszkańców mąciły, czterej bracia z bierzgłowskiego
zamku bez wahania do walki stawali.
Jeden tylko rycerz, najmłodszy z rodzeństwa,
z pięknego lica* słynący, charakter odmienny miał
od braci. Prędko w bójki się wdawał, rozkazów nie
słuchał, króla często obrażał, z miłością niewiast igrał.
Zatroskany ojciec, chcąc młodzieńca na dobre drogi
sprowadzić, na królewski dwór go wysłał,
by tam rycerskich manier nabrał.
Niepokorny chłopak rychło* gniew króla na siebie
sprowadził, gdy dziewicze serce jego jedynej córki
podstępnie zdobył i nikczemnością złamał.
Władca tedy do domu kazał go odesłać,
a na ojca obowiązek ukarania nałożył.
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Powrót syna hańbą niebywałą dla rodziny się okazał. Rozpacz matki wielkie rozgniewanie w sercach braci
rozpaliła. Namówiwszy się wraz z ojcem, postanowili w komnacie zamkowej młodego rycerza zamurować, by
o głodzie i chłodzie mógł w samotności własny rozum odnaleźć i swych czynów niegodnych żałować.
W kilka dni po tym wydarzeniu rzecz straszna się stała. Na zamek Krzyżacy napadli i wszystkich
mieszkańców wypędziwszy, siedzibę rycerską zburzyli, po czym na własną modłę nowe zamczysko budować
poczęli. Nikt o zamurowanym rycerzu najeźdźcom nie powiedział.
Uwięziony pod gruzami, życie swe dokończył, a spokoju po śmierci nie zaznawszy, po krużgankach*
do dzisiaj się tuła. Czasem do wsi przyjdzie, w oczy niewiastom zagląda,
a co która w nie spojrzy, do końca życia już się w innym nie zakocha.
Po dziś dzień uważają młode dziewczęta,
by po zmroku z obcymi w rozmowy się nie wdawać,
a jeżeli już, to oczu nie podnosić,
by w zaklętym spojrzeniu
swej przyszłości
nie pogrzebać.
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Weronika i Wojciech
Wiele osób dobrze zna sylwetę średniowiecznej warowni w Zamku Bierzgłowskim, nie wszyscy jednak
znają jej dzieje i historie ludzi, którzy ją zamieszkiwali.
Pomimo tego, że zamczysko najczęściej kojarzone jest z zakonem krzyżackim, jego mury wzniósł
dużo wcześniej, zanim rycerze w płaszczach z krzyżem opanowali nasze ziemie, pewien bardzo bogaty
mieszczanin, który pokłóciwszy się z najbogatszym mieszkańcem Torunia, opuścił miasto. Odległość nie
zmniejszyła jednak napięcia w stosunkach pomiędzy możnymi. Tak samo nie wpłynęła na wielkie uczucie,
jakim w tajemnicy darzyły się ich dzieci. Weronika – córka pana dzierżącego Zamek Bierzgłowski – i syn
toruńskiego magnata Wojciech, ryzykując utratą względów swych ojców, spotykali się potajemnie pod
osłoną nocy w połowie drogi pomiędzy zamkiem a Toruniem.
Nie upłynęło dużo czasu, gdy podejrzliwi rodzice odkryli sekret łączący ich dzieci. Oboje nie mogli znieść
myśli, że ich potomków połączyła miłość. Snując plany rozdzielenia zakochanych, nie zdawali sobie jednak
sprawy, jak silne uczucie rozkwitło między
młodzieńcem i niewiastą. Wkrótce okazało się,
że ziemskie zabiegi są bezsilne
wobec uporu kochanków.
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Właściciel Zamku Bierzgłowskiego udał się wówczas do mieszkającej na skraju wioski starej wiedźmy,
słynącej z uprawiania magii. Obdarowawszy ją złotem, prosił o skuteczne czary, które na zawsze
rozdzieliłyby jego Weronikę z Wojciechem i pozwoliły sfinalizować małżeństwo z bogatym synem pewnego
księcia. Przebiegła wiedźma, usłyszawszy brzęk złotych monet, bez namysłu tajemną formułę wypowiedziała
i na dziewczę klątwę rzuciła. Od tej pory Weronika żyć miała tak długo, aż po jej policzku spłynie łza
szczęścia. Jakże jednak stać się to miało, skoro dziewczę w rozpacz wieczną wpadło, dowiedziawszy się
o planach swego ojca? Gdy z tej rozpaczy ledwo żywa, stanowczo odmówiła zamążpójścia, rozgniewany
ojciec w uniesieniu wielkim krzyknął, że póki żyje murów zamczyska opuścić jej nie pozwoli...
Próżno Wojciech do wrót zamkowych się dobijał, o los ukochanej pytając. Pewnego dnia, gdy po raz kolejny
o widzenie z Weroniką prosił, podeszła do niego stara kobieta i tragiczną prawdę o jego najdroższej mu
opowiedziała.
W noc od innych jaśniejszą zobaczył ją wreszcie po murach zamkowych błądzącą. Stęskniony w białą
postać się wpatrzył, po imieniu najdroższą wołał, płakał, prosił, ale głos jego jakoby do niej nie dochodził.
Nawet na chwilę w stronę młodzieńca swej twarzy nie odwróciła. Ryzykując życiem, zakochany chłopak
wszedł do zamku i za białym cieniem próbował podążać. Ale ilekroć już zbliżał się do
niej, czuł jedynie zimny powiew i po chwili postać znikała. Prowadzony wielką
miłością od początku poszukiwania zaczynał i po zamku aż do świtu biegał.
Jeśli wierzyć śmiałkom, którzy wędrówki zakochanych podglądali, po dziś dzień
w noce blaskiem księżyca oświetlone widać na zamkowych murach dwie postacie,
które im bliżej siebie przechodzą, tym bardziej odległe się zdają.

Czy kiedyś znajdą wspólną drogę i w ramiona sobie wpadną? A może już to się stało?
Ciekaw jesteś? Idź pod zamkowe mury w noc od innych jaśniejszą i sprawdź…
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O skarbie ukrytym w kryptach
Na przełomie XV i XVI wieku przez Chełmżę wielokrotnie przejeżdżały wielotysięczne oddziały zbrojne.
Wracały one do swoich miast z prowadzonych bardzo często, jak to w ówczesnych latach, wojen. Bitwy były
toczone głównie z Krzyżakami, będącymi w tamtych czasach największymi wrogami Polski. Zwycięskie
wojska ciągnęły za sobą wozy wypchane po brzegi zdobyczami wojennymi, do których należały przede
wszystkim: srebro, złoto, różnego rodzaju klejnoty, drogocenne szaty oraz wiele innych bogactw.
O jednym z takich konwojów, który kierował się w stronę Chełmży, dowiedzieli się wysłani na przeszpiegi
członkowie grasującej na okolicznych terenach bandy. Grupą tą dowodził groźny i złowrogi Baltazar.
Był on znany ludziom zamieszkującym w pobliskich miastach, jak również wioskach ze swojego okrucieństwa,
stąd często nazywano go Katem. Dla Baltazara i jego ludzi zdobycie przynajmniej części przewożonego
majątku oznaczało dostatnie życie oraz możliwość zaprzestania – choćby na jakiś
czas – grabieży i rozbojów. Zasadzkę postanowili przygotować w lesie
nieopodal Chełmży. Pomimo początkowego zaskoczenia wojsko
eskortujące wozy, będąc lepiej uzbrojone i wyszkolone,
szybko osiągnęło przewagę nad hordą* zbirów. Wielu
członków bandy Baltazara zginęło, a część
z nich uciekła w popłochu i schowała się w lesie.
Natomiast sam Baltazar został wzięty do niewoli.
W wyniku nieudanego ataku duża część
napadniętego orszaku oddzieliła się od reszty
wojska i dotarła do bram Chełmży. Uciekinierzy
zabrali ze sobą sporą część wiezionego skarbu,
który umieszczono w tajemniczym miejscu
w podziemiach katedry.
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Jak powiadają, pod chełmżyńską konkatedrą* Świętej Trójcy znajduje się prawdziwy labirynt krypt
i tuneli. Podziemia mają podobno wysokość ponad dwóch metrów i łączą katedrę z kościołem Świętego
Mikołaja, ratuszem miejskim oraz innymi ważnymi punktami miasta. Korytarze mają przebiegać również
pod Jeziorem Chełmżyńskim. Podobno jeszcze do niedawna żyli w Chełmży i jej okolicach ludzie, którzy
chwalili się, że tymi korytarzami spacerowali.
Pod koniec XX wieku prowadzono poszukiwania, które w pewnym stopniu potwierdziły istnienie
podziemnych tuneli. Okazało się jednak, że są one w znacznym stopniu zasypane, przez co trudno
jednoznacznie określić kierunek i miejsce ich przebiegu. Ponadto, jak dotąd, nigdzie nie natrafiono na
wejście do podziemnego labiryntu, chociaż chętnych do jego odnalezienia było i jest nadal wielu.
Powodem trwających poszukiwań jest głównie to, że jak głosi legenda, w jednym z tych korytarzy znajduje
się ukryty skarb, pochodzący właśnie z nieudanego napadu szajki Baltazara. Wozy wyładowane srebrem,
złotem i klejnotami mają stać w jednej z podziemnych komnat. Jednak do tej pory, podczas prowadzonych
różnego rodzaju prac poszukiwawczych, udało się natrafić jedynie na pojedyncze monety z tego okresu.
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O czapraku Kara Mustafy
Jedną z najważniejszych bitew w dziejach współczesnego świata była bitwa pod Wiedniem. Została
stoczona 12 września 1683 roku pomiędzy wojskami polsko-austriacko-niemieckimi,
dowodzonymi przez bohaterskiego króla Polski Jana III Sobieskiego, a armią Imperium
Osmańskiego* pod wodzą wezyra Kara Mustafy.
Bitwa rozpoczęła się wczesnym rankiem. Kara Mustafa był bardzo pewny
wygranej. Zlekceważył mądrość polskiego króla i waleczność jego wojska.
Nie poczynił żadnych specjalnych przygotowań do obrony, przez co obóz
turecki nie został wystarczająco zabezpieczony. Wojska polsko-austriacko-niemieckie w stu procentach wykorzystały tę sytuację. Król Jan III Sobieski
w trakcie ataku użył wszystkich podległych mu formacji
wojskowych: piechoty, kawalerii i artylerii.
Kiedy do szturmu ruszyła polska husaria*,
Osmanowie nie wytrzymali natarcia
- do ucieczki rzucili się tureccy
wojowie, a także sam wezyr Kara
Mustafa.
Po

zdobyciu

Sobieski
wojska,
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wroga

zatrzymał
gdyż

oswobodzenie
osiągnięty.

obozu

cel,

jakim

Wiednia,

swoje
było
został

Cała bitwa trwała około dwunastu godzin.
Zakończyła się wielkim zwycięstwem wojsk
dowodzonych przez króla Polski, a Kara
Mustafa – z powodu przegranej – został
z rozkazu sułtana zabity.
Po wszystkim król Jan III Sobieski
odprawił do Krakowa ogromną liczbę
wozów z bronią, siodłami, namiotami,
arrasami*, tkaninami, ubiorami i innymi
wartościowymi przedmiotami zdobytymi
w obozie tureckim. Wśród najcenniejszych
zdobyczy wyróżniała się przywieziona do
Chełmży ozdobna kapa*.
Jak głosi legenda, chełmżyńska kapa
została wykonana z czapraka* , który
okrywał wierzchowca wielkiego wodza
i wezyra Imperium Osmańskiego* Kara
Mustafy. Czaprak ten król Jan III Sobieski
ofiarował chełmżyńskiej katedrze
w podziękowaniu za odniesione zwycięstwo.
Później został on przerobiony na ornat,
który obecnie znajduje się w katedralnym
skarbcu.
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O uratowaniu Chełmży przez kobiety
W XII i XIII wieku Chełmża często była napadana przez wrogów, głównie przez wojowniczych Prusów*,
a ówcześni jej mieszkańcy mężnie stawali w obronie miasta. Wielu z nich ginęło, inni dostawali się do
niewoli, jednak zawsze znajdowali się nowi, którzy gotowi byli oddać życie za bezpieczeństwo swoich rodzin
oraz swojego miasta. W odnalezionych niedawno w archiwach dokumentach zachowały się interesujące
informacje opisujące niektóre z tych strasznych, ale także pełnych wielkiego bohaterstwa wydarzeń.
Jedno z nich rozegrało się w połowie XIII wieku, kiedy to książę Pomorza Gdańskiego Świętopełk II,
zwany Wielkim, po zwycięskiej bitwie stoczonej nad Osą, gdzie rozgromił* Krzyżaków i ich sojuszników,
ruszył ze swoim wojskiem w głąb ziemi chełmińskiej. Celem wyprawy był podbój większych miast regionu
oraz zdobycie i zniszczenie ówczesnej stolicy diecezji chełmińskiej, czyli Chełmży. Ponieważ nad Osą
zginęła większość wojsk pochodzących z Chełmna i Torunia, a także całe zastępy ludzi wysłanych przez
ówczesnego biskupa Heidenryka, książę był pewien, że Chełmża, która została pozbawiona większości
swoich obrońców, podda się bez walki.
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Świętopełk wraz ze swoim wojskiem dotarł do bram miasta, spojrzał w stronę murów obronnych
i ogromnie się zdziwił. Na całej ich długości rozlokowało się bowiem mnóstwo gotowych do walki rycerzy!
Zmęczony po przebytych wcześniej bojach i zniechęcony tym widokiem książę zrezygnował z próby
zdobycia biskupiej stolicy.
Jak głosi legenda, zbrojnym ludem, który wystraszył księcia Świętopełka, były żony wojów biskupa
Heidenryka. Na czele dzielnych kobiet stała Katarzyna, małżonka jednego z zabitych i matka dwóch jego
synów, która nie ulękła się nadjeżdżającego wrogiego wojska i nakłoniła inne niewiasty do działania.
Wszystkie założyły zbroje swoich poległych mężów i stanęły w gotowości do walki - odgrywając rolę
prawdziwego wojska, uratowały ówczesną Chełmżę przed zniszczeniem.
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Dobrzejewice czy Lipki?
O tem, że z sąsiadami żyć zawsze w zgodzie i porządku
bardziej warto, niźli się z niemi kłócić i wadzić, wszem i wobec
wiadomo. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Nie żadna to nowość
bynajmniej, jeno* przypadłość tak stara jak świat, a i naszym dziadom
różne swary sąsiedzkie obce nie były. Kłócili się, mimo że nieraz ksiądz
z ambony napominał, a i mądrzy ludzie zawsze powiadali, że niezgoda rujnuje,
a tylko zgoda buduje… Dla przykładu, że powiedzenie to wiele prawdy w sobie niesie,
przytoczyć warto opowieść o wydarzeniach, co onegdaj na zachodnich kresach ziemi
dobrzyńskiej się rozgrywały, we wsi o dzisiejszej nazwie Dobrzejewice.
Miejscowość ta była duża i ludna, a do tego przez ludzi dumnych i wielkich patriotów zamieszkana.
Wśród dobrzejewickich kmieci przeważali ci, co zwali się Lipka, i jedynie we dworze i na plebanii nikt tego
popularnego nazwiska nie nosił. Stanowili Lipkowie nie byle jaką siłę – ich gospodarstwa były zamożne,
jak na tamte czasy spore, a każdy z nich miał parę koni. Mężczyźni byli zawsze rośli, silni i odważni.
Od czasów wczesnośredniowiecznych wielokrotnie brali udział w zbrojnych potyczkach władców Mazowsza
i Dobrzynia. U boku książąt Konrada Mazowieckiego, Kazimierza i Władysława potykali się z okrutnymi
Krzyżakami i Litwinami, a sam król Władysław Łokietek po zwycięskiej bitwie pod młynami nad Drwęcą
tak polubił jednego z dzielnych Lipków, że nadał mu tytuł szlachecki i do nazwiska końcówkę „-ski”.
Od tej pory Lipkowie pisali się z dumą jako Lipińscy, choć i pierwotna wersja ich nazwiska przetrwała do
dziś. Lipkowie dzielnie stawali też do walki ze Szwedami, a potem w powstaniu styczniowym. Tacy już byli
- z wiarą i szabelką zawsze chętnie ruszali do boju…
Sława o dzielności Lipków drażniła niektórych, a szczególnie mieszkańców pobliskiego Łążyna.
Z kpiarstwa słynął wśród nich kowal Michał Wawrzonek. Cieszył się dużym wzięciem, bo był dowcipny
i na owe czasy uczony – umiał czytać książkę do nabożeństwa, podpisać się i ładnie rysować. Nie stronił
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również od dworskiej karczmy, w której chłopi gromadnie zbierali się po
niedzielnej sumie. Rej wodził tam całą gębą. Pewnego dnia, kiedy towarzystwo było
podchmielone*, Wawrzonek wywiesił na ścianie karczmy obraz okrutnie dla Lipków
obraźliwy. Widok owego „arcydzieła” radość wzbudził tak powszechną, że się cała
karczma od śmiechu zanosiła. Szyderstwo łążyniaków lotem błyskawicy rozniosło
się po sąsiednich wsiach, a jak to często bywa, opis rysunku przekazywany z ust do
ust stawał się coraz bardziej prześmiewczy i złośliwy.
Tego już było dla Lipków i ich sprzymierzeńców za dużo! Po odbytej naradzie udali
się nocą konno w stronę Łążyna. Każdy miał przytroczony pęk słomy, wiąchę
chrustu, węborek* smoły i cebrzyk* oleju lub innego dziegciu*. Na łąkach od
strony północnej przetkanych kopkami siana rozrzucili chrust, drwa,
słomę i naraz w wielu miejscach podpalili. Kłęby dymu strzeliły
w gwiaździste niebo, a potężna łuna ogarnęła łążyńskie chaty.
Wśród wycia psów słychać było krzyki: „Gore… gore…! Dopust
Boży*…! Kto żyw do gaszenia ognia!”. Takoż w kilkunastu
zdrowaśkach* cała wieś wyludniła się do walki
z ogniem. Wtedy Lipki udali się do opustoszałych
domostw i odkrywając jeszcze ciepłe pościele,
smarowali je od środka smołą, dziegciem*
i olejem, a do tego rozcinali puchowe
poduchy, pierzyny i piernaty*.
To uczyniwszy, po przykryciu
wyrek, przez Kawęczyn do
Dobrzejewic powrócili.
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Wyczerpane gaszeniem pożaru chłopy i ich baby, po powrocie do ciemnych chałup i zrzuceniu z siebie
zakopconych siermięg*, jak kłody padali do swych łożnic i… jak z katapulty z nich wyskakiwali! Oblepieni
równo świństwem klejącym i pierzem, wyglądali jak aniołki białe, co to nie tylko w skrzydłach piórka
mają. Podniósł się krzyk gorszy jak ogniowy! Chłopy klęły i ryczały jak diabły same, a baby darły się
jak przeklęte czarownice. Przez tygodnie skubali się wzajemnie z pierza, ale oleistych czarcydzieł woda
ani bielik nie brały. Dopiero za radą dziedziczki ze dworu pocztylion* warszawski przywiózł im „oleum”
Łukasiewicza*, które rozpuściło czartości przyklejone.
Dobrzejewiczanie w obawie przed spodziewanym odwetem ustanowili nocne straże,
zaopatrzyli się w drabiny, bosaki i tłumice*, zwane tu ogniochlapami, oraz
dodatkowe węborki*, cebrzyki* i tym podobne. Odwet nie
nadszedł, lecz nawet im ta wzmożona gotowość ogniowa
na dobre wyszła, bo dzięki temu z czasem udało się
powołać zorganizowane straże pożarne pod Dobrzyniem
nad Wisłą, Kikołem, Czernikowem, Mazowszem,
Ciechocinem, Osówką, Świętosławiem, Lubiczem i Łążynem.
Dowcip dobrzejewiczan rozszedł się na sąsiednie
gminy. Naśmiewano się z łążynian ze wszystkich pospołu
i z każdego z osobna. Trudno im było opuścić swą
wieś, bo rozpowszechniana kpina działała jak zatruta
strzała. Wygasało wiejskie życie. Rzadko kto tu
przyjeżdżał, w kościele było sporo wolnych
miejsc, a w karczmie głuchota zapanowała.
Arendarz* karczmy dziedzicowej Abraham,
widząc plajtę swego interesu, długo głaskał się po
brodzie, myślał i wreszcie rzekł do swej żony:
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– Salcie, te ich kłótnie to ja widzę marna klęska.
– Coby klęski nie było, zrób zgodę – odrzekła Salcie.
– Ale jak? Doradź mi, mądra kobieto!
– Skoro Michał Wawrzonek źle naczynił, to weźmy Wawrzonka w obróbkę.
Tak też się stało. Wszyscy mieli już dosyć izolacji i szyderstw sąsiednich wsi. W najbliższe popołudnie
niedzielne Michał ściągnął chłopów do karczmy, gdzie uradzili co i jak trza począć. Wysłali tedy delegację
pojednawczą do Dobrzejewic, na której czele stanął sam Wawrzonek.
– Dobrze wicie, po com przybyli – rzekł kowal.
– Może wicie, a może nie wicie – odparł stary Lipka.
– Dobrze wicie, że chcema was przeprosić za te zbytki rysunkowe.
– To przepraszajcie, ale jak?
– Dobrze wicie, że z całego serca.
Przeprosiny zostały przyjęte, a od słów „Dobrze wicie” starożytne Lipkowo
przyjęło nazwę wsi Dobrzewicie, późniejsze Dobrzejewice.
Od tego czasu zapanowała wieki trwająca zgoda,
której następstwem jest wiele związków
małżeńskich, zawieranych kościelnie w Łążynie,
jeśli młoda jest łążynianką, lub w Dobrzejewicach,
jeśli jest dobrzejewiczanką.
Nie ma już więcej kłótni, a sąsiedzi wiodą
spokojny tryb życia, nie wadzą nikomu
i pielęgnują w swych sercach
ducha patriotycznej przeszłości...
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Krzyżacka legenda
Kto przyjeżdża do Torunia, by pięknymi widokami oczy nacieszyć i atmosferą tego miasta serce
uradować, ten – oprócz spacerów po Rynku Staromiejskim, odetchnięcia świeżym wiślanym powietrzem
na nadrzecznych bulwarach i skosztowania pierników – zawsze chce zwiedzić piękne gotyckie zabytki:
ratusz, kościoły, kamienice i ruiny zamku. Zamek ów należał do potężnego niegdyś na tych ziemiach
zakonu krzyżackiego. I choć teraz, przekornie, z całego wielkiego i dumnego gmaszyska jedynie wieża
Gdaniskiem zwana się ostała, co to kiedyś rycerzom w płaszczach z krzyżem za toaletę służyła, łatwo – na
rozmiar ruin patrząc – domyśleć się można, że zamek ten był imponujących rozmiarów i w okolicznych
mieszkańcach i przyjezdnych musiał strach i duży respekt wzbudzać. Malbork, Gniew, Golub i dziesiątki
innych wielkich, z czerwonej cegły wzniesionych warowni pełniły funkcje obronne, ale również pokazywały
dumę i potęgę państwa krzyżackiego. Wszyscy, którzy znają historie o Krzyżakach, wiedzą, że bracia
zakonni bywali często okrutni, ludność lokalną uciskali i od walki i różnych form przemocy nie stronili. Sam
zakon zaś potężny był, zamożny i dumny. Tak potężny, że najjaśniejszemu królowi i całej Rzeczpospolitej
coraz większe szkody czynił i coraz większe zagrożenie dlań stanowił.
Tym trudniej uwierzyć w to, że ci potężni rycerze w płaszczach z czarnym krzyżem tak niepozorne początki
bytowania na naszych ziemiach mieli, gdy przybyli tu przed ośmioma wiekami, by ziemi chełmińskiej
przed pogańskimi Prusami* bronić. Co prawdą szczerą jest, co zaś legendą, tego już nikt nigdy nie dojdzie,
ale podobnież siedmiu ich jeno* było i pierwotnie na lewym brzegu Wisły osiedli, niedaleko miejsca, gdzie
obecnie ruiny zamku dybowskiego spomiędzy zieloności majaczą. Miejscowość, która w XIII wieku tam była,
zwała się Nieszawą. Rok później przeprawili się jednak na prawy brzeg Wisły i jak podają kroniki, tam:
„(…) nad rzeką zbudowali roku pańskiego 1231, zamek Toruń. Ta warownia stanęła na drzewie dębowym,
w dębowym lesie, w którym baszty i mury wystawiono. Dla zasłony od napaści nieprzyjaciół opasano
zewsząd twierdzę palisadą*, zostawiwszy tylko jedno do zamku wejście”. Strażnicze drzewo pozwalało
obserwować okolicę i wcześnie dostrzec niebezpieczeństwo, a położenie nad Wisłą miało duże znaczenie
54

strategiczne. Przeprawa przez rzekę leżała bowiem na szlaku bursztynowym – najważniejszym handlowym
trakcie prowadzącym z Pomorza przez Kujawy na Śląsk, dzięki czemu gródek nie tylko rolę strażnicy, ale
i komory celnej mógł pełnić.
Pomimo nadrzewnej warowni zakonnicy dzikich Prusów* ogromnie się obawiali i z tej przyczyny zawsze
mieli w pogotowiu siedem łodzi, aby w razie napaści ucieczką przez rzekę do Nieszawy móc się salwować*.
Miasto założone wokół dębu nie miało jednak szczęścia, bo je ciągłe rzeczne wylewy nękały. Po kilku latach
zmagań Krzyżacy zdecydowali się zatem na kolejne przenosiny. Tym razem okazały się one ostateczne
– i od 1236 roku zamek i miasto Toruń w tym samym miejscu się znajdują, z niewysokiej skarpy wiślanej
w bystrej wodzie się przeglądając.
Dziś tam, gdzie ponoć pierwsze miasto ulokowane było – w Starym Toruniu, w pobliżu strażackiej remizy –
znajduje się pamiątkowy głaz z tablicą i malowidło obrazujące rycerzy siedzących na dębowych konarach.
I choć wielu było takich, co podejmowali próby znalezienia pozostałości zamku, grodu, kościoła i nawet
dębu, ich wysiłki okazały się bezskuteczne. Nadziei zaś dla kolejnych śmiałków nie pozostało wiele, gdyż
w wyniku regulacji Wisły w XIX wieku i zmiany jej nurtu pewnie wszystkie pozostałości na wieki zniszczone
zostały. Być może jednak dalej tkwią w wiślanym wale lub brzegu i czekają na swego odkrywcę...
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Legenda o Madeju z Szembekowa
Im bardziej nieprzebyte lasy, im większe ostępy*, gęstwie, mokradła i bagniska, tym częściej się dobre
ze złym przenika i tym częściej złe i dziwne po tym świecie się plącze – czasem na zgubę dusz ludzkich,
czasem jeno* na przestrogę, by na tych, co źle czynią, w porę opamiętanie przyjść mogło…
Czasu swego w lasach rozciągających się od Brzozówki przez Zieloną Puszczę i Ośmiałowo po Szembekowo
i Głogowo grasował okrutny zbój Madej. Jego serce nie znało litości. Każdego, kto zbłądził w te strony, rabował
i mordował. Szanował jeno własną matkę. Domem jego była skrytka w zaroślach bagiennych, mniej więcej
w tym miejscu, gdzie dziś zabudowania Barbary i Jana Mytlewskich stoją. Miejsce to było szczególne,
bo znajdowało się tu jedyne wejście do piekieł na obszarze całej dobrzejewickiej parafii. I choć
wielu o tem wiedziało, to tak naprawdę dokładne ukrycie wrót piekielnych jedynie
nielicznym wtajemniczonym znane było. Cóż by się bowiem stać mogło,
gdyby jakiś odważny egzorcysta*, zaopatrzywszy się w wodę święconą
i kropidło, do piekieł zstąpić zechciał? Święconką mógłby stamtąd
wszystkie czarty wypędzić, ogień piekielny zgasić, a samego
Lucyfera jak brytana na łańcuchu poprowadzić. Dlatego Madej
tego miejsca strzegł jak oka w głowie i każdego, kto tylko
w pobliżu się znalazł, od razu swą wielką maczugą uśmiercał.
Tak też chciał dnia jednego zgładzić przypadkowo
napotkanego chłopca. Na szczęście Madejowa matka w pobliżu
akurat będąc, w porę uniesioną maczugę zatrzymała i na
swym okrutnym synu chwilę rozmowy wymogła. Zbój zapytał:
– Kto zacz, smarkaczu, i dokąd zmierzasz?
– Długa jest moja historia, choć krótko żyję – odparł chłopiec
i mówił dalej: – Ojciec mój, topiąc się z wołami w mokradłach
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ośmiałowskich, za wyratowanie go czartowi cyrograf* musiał podpisać i w nim się zobowiązać, że to, co
ma najdroższe w domu, a o czym jeszcze nie wie – będzie czarta. To najdroższe to byłem ja. Matka moja
bowiem dopiero co przed przybyciem ojca do domu mnie powiła*. I wtedy zrozumiał tato, że mego istnienia
nie będąc świadomym, własnego syna diabłu zaprzedał. Z rozpaczy rwał sobie włosy z głowy! I tak, by błąd
swój straszny naprawić, sam za mnie na zakładnika do piekieł poszedł. Dlatego iść tam muszę, aby we łzach
Lucypera o zwrot cyrografu i uwolnienie rodzica błagać…
Zbój Madej zamyślił się, bo znienacka zdał sobie sprawę, że w latach już jest i że snadź* i jego po śmierci
za nieprzebrane okrutne czyny piekło czeka. Zasępiony rzekł zatem:
– Więc idź tam, bacznie obserwuj i dowiedz się, jaką karę czarci dla mnie obmyślają.
Chłopiec z wielkim trudem dotarł do Belzebuba, na którego szczodrość i rzewność łez malca wyjątkowo
podziałały. Cyrograf* odzyskał i przypadkiem podejrzał, co też tam diabły dla Madeja pomału szykowały.
A było to straszne łoże męczeńskie, przypominające żelazną kratę najeżoną wyostrzonymi kolcami, nad
ogniem piekielnym rozpiętą. Na nim to po śmierci zbój różnym okrutnym boleściom miał być poddawany.
Sam Belzebub osobiście jego budowę nadzorował i łożem Madejowym nazwał.
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Zbój po wysłuchaniu tego opisu zadrżał, przerażeniem okrutnym zdjęty. Oczy mu się wybałuszyły,
włosy stanęły dęba, a twarz zbladła jak papier. Po dłuższym momencie odzyskał jednak równowagę,
całą mocą wbił maczugę w ziemię i padłszy na kolana, wzniósł oczy do góry, składając
przysięgę, że nigdy do narzędzia zbrodni nie wróci i żywot swój całkowicie odmieni.
I tak też się stało, nie inaczej. Zbój całkowicie postępowanie swe zmienił i tak jak
kiedyś z okrucieństwa, tak teraz z uczynków miłosiernych znanym być zaczął.
Właz zaś do piekieł od braku używania całkowicie w ziemię się zapadł.
Po latach z wbitej w ziemię maczugi wyrosła jabłoń, która piękne owoce rodzić
zaczęła. To wyjątkowe drzewo przymiot miało szczególny: roztaczało wokół siebie
anielską woń. Upłynęło wiele wody w Drwęcy, gdy pewnego razu biskup kujawski
Krzysztof Szembek przejazdem w okolice te zawitał. Piękny zapach zwabił go do
jabłoni, pod którą ujrzał pokutującego starca. Biskup, uczony teolog*,
rozpoznał w nim dawnego zbója Madeja, ten zaś w biskupie dawnego chłopca,
który dla uratowania ojca nie bał się bram piekielnych przekroczyć.
Uścisnęli się tedy obaj serdecznie, a stary Madej, otrzymawszy rozgrzeszenie,
spokojnie zamknął oczy.
Szlachetny biskup na pamiątkę tych zdarzeń wśród lasów i bagien w roku
pańskim 1730 wieś założył, którą od swego rodowego nazwiska Szembekowem
nazwał. Wiele się też modlił w intencji żyjących tam ludzi i widać, że Pan Bóg go
wysłuchał, bo do dziś mieszkańcy Szembekowa są uczciwi, chłopiska ochoczo pracują,
swe kobiety miłują, głodni nie chodzą i w zgodzie, i pogodzie żyją.
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Słowniczek
92 metry – mniej więcej tak wysoko sięgałyby postawione na sobie dwa wieżowce i jeszcze dobrze ponad połowa trzeciego.
Asceza – surowy, prosty tryb życia, mający, dzięki miłym Bogu wyrzeczeniom, pomóc w osiągnięciu zbawienia.
Arendarz – dzierżawca, najemca.
Arras – obraz utkany z wełny i jedwabiu w formie dużego dywanu do powieszenia na ścianie.
Białka, białogłowa – dawne określenie kobiety.
Biret – w tym przypadku okrągła czapeczka będąca nakryciem głowy duchownego.
Boża męka – przydrożna kapliczka, krzyż lub figura.
Być osądzonym na głowę – być skazanym na śmierć.
Ceber, cebrzyk – drewniane wiadro.
Cholera – bardzo groźna zakaźna choroba, którą można zarazić się przez jedzenie lub wypicie skażonej bakteriami
wody. W dawnych czasach często wywoływała epidemie, podczas których umierało wielu ludzi.
Cyrograf – umowa zawarta z diabłem, najczęściej dotycząca oddania biesom duszy w zamian za jakąś ważną przysługę
z ich strony.
Czaprak – to tkanina podkładana pod końskie siodło dla ochrony przed otarciami i dla ozdoby. Obecnie czaprak tylko
trochę widać spod siodła, dawniej był on pięknie dekorowany i mógł okrywać zad, lub nawet całego konia. Bogato zdobiona
tkanina świadczyła o zamożności i statusie jeźdźca.
Czerwieńce – dawne określenie monet, pieniędzy.
Dać kosza – odmówić komuś spotykania się lub zamążpójścia.
Derka – rodzaj grubego, dość sztywnego koca, najczęściej używanego do przykrywania konia.
Dopust boży – najczęściej przykre lub złe wydarzenie, którego doświadcza człowiek.
Dziegieć – gęsta, lepka substancja podobna do smoły, stosowana dawniej jako lekarstwo oraz w celach gospodarczych –
jako klej, uszczelniacz, smar.
Egzorcyzmy – obrzędy wypędzania diabła, złego ducha z kogoś lub czegoś.
Flisak – człowiek zajmujący się w dawnych czasach spławianiem drewna, czyli transportowaniem go z nurtem rzeki.
Furtian – zakonnik, który posiada klucz do furty, czyli bramy klasztornej. Ma on za zadanie pilnować, kto wchodzi
i wychodzi z klasztoru.
Gmin – pospólstwo, lud, w dawniejszych czasach tak określano prostych ludzi.
Grot – ostre zakończenie np. strzały lub włóczni, często szpiczaste lub w formie trójkąta.
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Gwardian – tak nazywa się w niektórych zakonach przełożonego klasztoru.
Horda – zgraja, duża grupa dziko zachowujących się ludzi lub zwierząt.
Husaria – konne wojsko znane z tego, że oprócz tradycyjnego uzbrojenia i wyposażenia żołnierze mieli przypięte do zbroi
duże pierzaste skrzydła.
Igrać – zabawiać się, wystawiać na próbę, np. igrać z ogniem.
Imperium Osmańskie – dawniejsza nazwa Turcji.
Jeno – tylko.
Kapa – rodzaj ozdobnej szaty w kształcie peleryny, którą podczas mszy nosi ksiądz.
Karbowy – w dawnych czasach był to człowiek sprawujący nadzór nad chłopami i rozliczający ich z wykonanej pracy.
Zrealizowane zadania zaznaczał na kiju nacięciami, zwanymi karbami.
Komtur – ważny rycerz zarządzający domem zakonnym, zamkiem lub prowincją; urzędnik krzyżacki.
Konkatedra – tak nazywa się drugi najważniejszy kościół w diecezji. Gdy biskup zmienia siedzibę i zaczyna urzędować
w nowej katedrze, jego poprzedni kościół może zostać konkatedrą. Tak stało się w Chełmży. Główna katedra diecezji
toruńskiej mieści się obecnie w Toruniu, a dawna katedra chełmżyńska jest w związku z tym konkatedrą.
Konwent – zakon, klasztor.
Krasula – krowa.
Krucyfiks – krzyż z postacią ukrzyżowanego Chrystusa.
Kruszec – ogólna nazwa szlachetnego metalu, np. srebra lub złota.
Krużganek – rodzaj korytarza z oknami biegnący wzdłuż ściany budynku.
Kusy – diabeł. W tej książce spotkacie jeszcze kilka innych sformułowań – diablisko, Belzebub, Lucyper, czart, ciort czy
bies.
Ladaco – urwis, nicpoń, ktoś nic niewart.
Lepianka – bardzo biedna chatka, ulepiona z najtańszych materiałów – gliny i słomy.
Lico – twarz.
Liść babkowy - liście niewielkich roślin o nazwie babka zwyczajna oraz babka lancetowata mają znaną ludziom od wieków
moc leczniczą. Są pomocne m.in. przy zranieniach, złamaniach, otarciach i zwichnięciach oraz problemach żołądkowych
i kaszlu.
Ławnik – w dawniejszych czasach osoba zasiadająca w tak zwanej ławie miejskiej, czyli miejskim sądzie.
Mitra – nakrycie głowy wyższych hierarchów kościelnych w formie wysokiej, lekko szpiczastej czapki.
Morowe powietrze – zaraza, szerząca się groźna choroba.
Mycka – mała okrągła czapeczka noszona na czubku głowy.
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Na rozsypkę – tu: oczekując narodzin dziecka.
+Oblubieniec – ukochany, narzeczony, pan młody.
Ocembrować – obmurować, umocnić ściany studni lub brzegi rzeki – najczęściej za pomocą cegieł lub betonu.
Okowita – wódka.
Oleum Łukasiewicza – nafta, wynaleziona w XIX wieku przez polskiego aptekarza Ignacego Łukasiewicza i zastosowana
jako paliwo do zaprojektowanego przez niego nowego rodzaju lampy – lampy naftowej.
Opończa – płaszcz noszony niegdyś w podróży, najczęściej z kapturem.
Ostępy – trudno dostępne miejsca w głębi puszczy, gdzie zamieszkują dzikie zwierzęta.
Palisada – prosta konstrukcja obronna, zbudowana z zaostrzonych grubych bali lub pali wbitych jeden obok drugiego
tak, że tworzą trudny do sforsowania mur.
Pańszczyzna – przymusowa praca bez zapłaty wykonywana przez chłopa na polu pana.
Parowa – ludowa, nieprawidłowa forma, bo poprawnie powinno się mówić: parów. To dolinka, wąwóz o płaskim dnie
i stromych ścianach.
Patrzeć na księżą oborę – być bardzo chorym, bliskim śmierci.
Pątnik – pielgrzym, człowiek, który udaje się do świętego miejsca.
Piernat – rodzaj cienkiego materaca wypełnionego pierzem.
Pocztylion – dawniejszy listonosz.
Podchmielony – lekko pijany.
Pokłosie – rezultat, wynik czegoś.
Pospólstwo – gmin, lud, w dawniejszych czasach tak określano prostych ludzi.
Postradać – stracić.
Potop szwedzki – najazd szwedzkich wojsk na Polskę w połowie XVII wieku.
Powić dziecko – urodzić dziecko.
Pręgierz – był to najczęściej słup (lub inna konstrukcja), służący w średniowieczu do wymierzania kary przestępcom.
Ustawiano go w najbardziej uczęszczanych miejscach (z reguły na rynku), tak aby każdy mógł zobaczyć ukaranego,
a często do tego obrzucić go kamieniami lub zniewagami albo oblać nieczystościami.
Prusowie – lud bałtycki zamieszkujący dawniej tereny nad brzegiem Bałtyku, od obecnych Mazur na północ.
Przaśny – prosty, surowy. Przaśny chleb to najprostszy chleb – nie na zakwasie i bez dodatków.
Rozgromić (np. armię) – rozpędzić, przepędzić, zniszczyć.
Rychło – wkrótce, szybko.
Rząd dusz – władza nad ludźmi, nad ich sposobem myślenia.
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Salwować się ucieczką – uratować się ucieczką.
Siermięga – grube płócienne ubranie wierzchnie noszone dawniej przez chłopów.
Sierp – proste narzędzie do cięcia zbóż lub traw o kształcie półksiężyca.
Snadź – pewnie, z pewnością.
Stadhouder – w dawnej Holandii władca prowincji.
Strawa – dawne określenie jedzenia.
Stryczek – szubienica.
Tabernakulum – szafeczka, najczęściej pozłacana lub posrebrzana, w której w kościele przechowuje się hostie
i komunikanty rozdawane później w czasie komunii świętej.
Teolog – uczona osoba zajmująca się rozważaniami dotyczącymi religii i Boga.
Tłumice (ogniochlapy) – rodzaj szerokiej miotły obszytej materiałem, którą maczano w wodzie, by gasić nią iskry
i niewielkie płonące miejsca (np. na trawie).
Troki – sznury lub pasy służące do wiązania, przywiązywania czegoś; tu przywiązania (przytroczenia) rogu do siodła.
Trubadur – wędrowny poeta, muzyk, śpiewak.
Warzyć piwo – przygotowywać, produkować piwo.
Węborek – wiaderko.
Wiesiołki – miejsce straceń przestępców, znajdujące się tam, gdzie obecnie stoi szkolny basen przy ul. św. Józefa
w Toruniu.
W konkury – dawniej tak nazywano zabieganie o względy kobiety.
Wygarbować skórę – spuścić lanie.
Wykrot – dziura w ziemi, jama (najczęściej po wyrwanym z korzeniami drzewie).
Wyprawy krzyżowe – zbrojne wyprawy wojenne od XI do XIII wieku, podczas których chrześcijańscy rycerze mieli za
zadanie odbić z rąk muzułmańskich i utrzymać ważne miejsca kultu w Ziemi Świętej, w tym Jerozolimę.
Wysforować się – wybiec naprzód, zostawiając innych w tyle.
Za obszewki – za brzeg ubrania.
Zaiste – w rzeczywistości.
Zdrowaśka – dawna miara czasu, stosowana, gdy jeszcze mało kto posiadał zegarek. To czas potrzebny do odmówienia
modlitwy Zdrowaś Maryjo. Minuta to około trzy zdrowaśki. Stosowano ją również do określania odległości, jako ilość czasu
potrzebną, by gdzieś dojść.
Zdrożony – zmęczony podróżą.
Zgrzebny – prosty, bez ozdób, ubogi.
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