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Od Wydawcy

Prezentowana Pañstwu ksi¹¿ka, przygotowana przez Starostwo Powiatowe w Nysie
jest kolejn¹ publikacj¹ dotycz¹c¹ historii naszego regionu. Tym razem jednak historia ta
przedstawiona jest inaczej – w formie legend i mitów – i obejmuje swym zasiêgiem
równie¿ tereny przygraniczne tzn. region jesenicki. Ksi¹¿ka ta jest czêœci¹
realizowanego w latach 2004–2005 projektu pt. „Legendy i mity pogranicza
nysko-jesenickiego w drewnie malowane”, wspó³finansowanego ze œrodków Unii
Europejskiej w ramach programu PHARE CBC – Fundusz Ma³ych Projektów,
koordynowanego przez Sekretariat Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu
Pradziad.
W ramach tego projektu Starostwo Powiatowe w Nysie zorganizowa³o 9 spotkañ
w ka¿dej z gmin powiatu nyskiego, na których prezentowane by³y legendy i mity
z poszczególnych gmin. W spotkaniach tych, kierowanych do m³odzie¿y szkolnej oraz
przedstawicieli lokalnych œrodowisk kultury i nauki, udzia³ wziê³o ponad 1100 osób.
Równoczeœnie z wyk³adami odbywa³y siê wystawy ilustracji wykonanych przez
lokalnych twórców ludowych z terenu powiatu nyskiego: Andrzeja Ilskiego, Tomasza
Gdowskiego, El¿bietê i Eugeniusza Lazurek. Na podstawie tych ilustracji wymienieni
twórcy wykonali p³askorzeŸby w drewnie, które zosta³y umieszczone na drewnianych
tablicach z opisem legendy, której dotycz¹ w trzech jêzykach – polskim, czeskim
i niemieckim. Tablice te zosta³y ustawione w 9 gminach powiatu nyskiego, stanowi¹c
dodatkowy element infrastruktury turystycznej tego obszaru.
Elementem podsumowuj¹cym realizacjê powy¿szego projektu jest wydanie tej
publikacji, która przybli¿y mieszkañcom pogranicza nysko-jesenickiego jego bogat¹,
wielokulturow¹ historiê. A historia naszego regionu jest nierozerwalnie z³¹czona
z histori¹ ksiêstwa nyskiego, którego dawne granice obejmowa³y swym zasiêgiem
omawiany w przedstawianych tu mitach i legendach teren.
Wymiernym efektem powy¿szego projektu jest nawi¹zanie bliskiej wspó³pracy
z przygranicznymi gminami z Republiki Czeskiej. W ramach projektu zorganizowano
dwie wystawy prac twórców ludowych z powiatu nyskiego obrazuj¹cych legendy i mity
w Muzeum w Zlatých Horach i Muzeum w Jeseníku. Nawi¹zane dziêki temu
projektowi kontakty zaowocuj¹ w przysz³oœci podejmowaniem wspólnych inicjatyw
kulturalnych promuj¹cych ca³y region nysko-jesenicki.
Serdeczne podziêkowania za wk³ad w realizacjê projektu nale¿¹ siê wszystkim
pracownikom Wydzia³u Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Programów Europejskich
Starostwa Powiatowego w Nysie oraz pomys³odawcy projektu, pasjonatowi historii
i kultury ziemi nyskiej – Kazimierzowi Staszkowowi. Dziêkujê równie¿ Panu Sotirisowi
Joanidis z Rejvízu za pomoc w opracowaniu tej publikacji.
Oczywiœcie zbiór legend i mitów prezentowany w tej publikacji jest tylko czêœci¹
bogatego zasobu przekazów dotycz¹cych naszego regionu. Mam nadziejê, ¿e dziêki
wsparciu finansowemu Unii Europejskiej mo¿liwe bêdzie kontynuowanie tego
projektu, który jest niew¹tpliwie projektem pionierskim w naszym kraju.
Zachêcaj¹c do zapoznania siê z mitami i legendami pogranicza nysko-jesenickiego,
¿yczê przyjemnej lektury.

Zbigniew Majka
Starosta Nyski
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Historia ziemi nyskiej
Historia ziemi nyskiej jest nierozerwalnie zwi¹zana z histori¹ dawnego ksiêstwa
nyskiego, dlatego te¿ prezentowane tu dzieje regionu w znacznej mierze odnosz¹ siê
do ksiêstwa nyskiego.
Pocz¹tki ksiêstwa biskupiego siêgaj¹ XII wieku. Wa¿nym dokumentem, w którym wyszczególniono terytorium diecezji wroc³awskiej by³a bulla papie¿a Hadriana
z 1155 roku. W bulli wymieniona zosta³a kasztelania otmuchowska, stanowi¹ca te¿
w³asnoœæ biskupstwa wroc³awskiego. Kasztelania ta sta³a siê zacz¹tkiem przysz³ego
ksiêstwa biskupiego. Wed³ug kroniki polsko-œl¹skiej (tzw. Chronica Polonorum) kasztelania otmuchowska zosta³a znacznie poszerzona przez syna Boles³awa Wysokiego
i Zwinis³awy kijowskiej, ksiêcia opolskiego Jaros³awa, biskupa wroc³awskiego (1198–
–1201). Biskup i ksi¹¿ê przekaza³ bowiem diecezji ziemiê nysk¹, która oprócz Opola
stanowi³a jego w³asnoœæ. Jak przypuszcza Kazimierz Dola – „okazj¹ do nadania tej ziemi Koœcio³owi wroc³awskiemu mog³a byæ konsekracja koœcio³a œw. Jakuba w Nysie,
dokonana przez Jaros³awa w 1198 roku”, ponad 800 lat temu.
Biskupi wroc³awscy na terenie kasztelanii otmuchowskiej prowadzili intensywn¹
kolonizacjê. Przypada ona szczególnie na czasy panowania biskupa Wawrzyñca
(1207–1237), który w latach 1207–1223 dokona³
lokacji Nysy oraz w 1222 roku – G³ucho³az. Zagospodarowywanie kasztelanii i zasiedlanie jej
osadnikami niemieckimi wnet wykroczy³o poza
jej granice i objê³o Przesiekê Œl¹sk¹, odwieczn¹
puszczê graniczn¹. Na po³udniu i na wschodzie
kasztelanii Przesieka bieg³a od Z³otego Stoku
wzd³u¿ Rychlebsých Hor (Gór Z³otych), a nastêpnie równole¿nikowo do pierwszego znaczniejszego punktu, jakim by³a Biskupia Kopa (890 m
npm), potem na pó³noc do rzeki Nysy K³odzkiej i wzd³u¿ jej biegu do Odry.
W wyniku tej dzia³alnoœci biskupiej po³udniowe granice kasztelanii osi¹gnê³y g³ówn¹ grañ
Rychlebských Hor, a nastêpnie Hrubý Jeseník,
a¿ po najwy¿szy jego szczyt Pradìd (1491 m npm). Na tym terenie w rejonie Paczkowa, Javorníka, Vidnava a¿ po Jeseník powsta³o do 1270 roku ok. 65 wsi. Sta³y siê one
przyczyn¹ gwa³townego sporu biskupa Tomasza II (1270–1292) z ksiêciem
wroc³awskim Henrykiem IV Probusem, ksi¹¿ê bowiem traktowa³ terytorium Przesieki jako sw¹ bezsporn¹ w³asnoœæ. Spór miêdzy ksiêciem a biskupem, nazwany potem
wielkim, trwa³ d³ugo. Obie strony nie ustêpowa³y. Biskup walczy³ przy pomocy kl¹tw,
ksi¹¿ê rewan¿owa³ siê urz¹dzaj¹c turnieje rycerskie w opuszczonej przez biskupa Nysie. Biskup Tomasz II schroni³ siê w Otmuchowie, który wnet zosta³ zdobyty i zburzony
przez wojska ksiêcia Henryka. Dopiero w 1287 roku dosz³o do pierwszej ugody – biskup uzna³ w³adztwo ksi¹¿êce nad spornymi 65 wsiami i cofn¹³ wszystkie kary koœcielne. Ksi¹¿ê wspania³omyœlnie darowa³ te wsie biskupstwu. Na ³o¿u œmierci w dniu 23
czerwca 1290 roku Henryk IV Probus „za wyrz¹dzone krzywdy i szkody, a dla zbawienia duszy”, wystawi³ wielki przywilej Koœcio³owi wroc³awskiemu, zwróci³ wszystkie
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zabrane dobra i ponadto udzieli³ biskupowi w ziemi nysko-otmuchowskiej ca³kowite
panowanie i doskona³e pod ka¿dym wzglêdem prawo ksi¹¿êce. Nada³ te¿ ksi¹¿ê prawo bicia monety, odnosi³o siê ono tylko do ziemi nysko-otmuchowskiej. Prawa te zosta³y potwierdzone przez papie¿a Miko³aja IV.
Pierwszymi monetami biskupimi, które bito w nyskiej mennicy by³y kwartniki biskupów Jana III Romki i Henryka I z Wierzbna. W drugiej po³owie XIV i w XV wieku
miejsce kwartników zajê³a nowa srebrna moneta – halerz. By³y one bite przez biskupów Wac³awa, ksiêcia legnickiego i Rudolfa von Rudesheim. Od wieku XVI biskupi
wroc³awscy otrzymali od cesarza Maksymiliana I prawo bicia monet z³otych.
Na mocy przywileju biskup wroc³awski sta³ siê suwerenem obok innych ksi¹¿¹t
œl¹skich. Jako pierwszy u¿y³ tytu³u ksi¹¿êcego biskup Henryk z Wierzbna (1302–
–1319). W ten sposób terytorium nysko-otmuchowskie sta³o siê na piêæ stuleci ksiêstwem biskupim, zapewniaj¹cym biskupstwu wroc³awskiemu sta³e dochody.
W pierwszej po³owie wieku XIV ksiêstwa œl¹skie sk³adaj¹ ho³dy lenne królowi
czeskiemu, wchodz¹c tym samym w sk³ad Królestwa Czeskiego. Ksiêstwo nyskie taki
ho³d z³o¿y³o w 1351 roku. Tym samym Œl¹sk utraci³ ca³kowicie zwi¹zek z Królestwem
Polskim i wszed³ w sk³ad Królestwa Czech. W roku 1526 w wojnie z Turkami ginie
bezpotomnie, zasiadaj¹cy na tronie czeskim, król Ludwik, syn W³adys³awa Jagieloñczyka. Królestwo Czeskie, a wraz z nim ksiêstwo nyskie, przesz³o pod panowanie Habsburgów.
W wyniku wojen œl¹skich toczonych przez króla pruskiego Fryderyka II z cesarzow¹ austriack¹ Mari¹ Teres¹ o Œl¹sk, ksiêstwo biskupie na mocy pokoju wroc³awskiego w 1742 roku, zosta³o podzielone wzd³u¿ linii Bilá Voda–Biskupia Kopa. Prusom
przypad³y tereny nizinne, przy Austrii pozosta³a czêœæ po³udniowa, w du¿ej mierze górzysta. Austria utraci³a wtedy prawie ca³y Œl¹sk. Przed pierwsz¹ wojn¹ œl¹sk¹ ksiêstwo
nyskie obejmowa³o obszar 1828 km2, z tego 1074 km2 zajê³y Prusy, a 754 km2 pozosta³y przy Austrii.
Ksiêstwo nyskie przesta³o istnieæ w 1810 roku w wyniku przeprowadzonej przez
w³adze pruskie sekularyzacji dóbr koœcielnych (edykt z 2 listopada 1810 r.). Biskupi
wroc³awscy zachowali jednak prawo do u¿ywania tytu³u ksi¹¿êcego. Ostatnim biskupem wroc³awskim, który nosi³ tytu³ ksi¹¿êcy by³ ksi¹dz kardyna³ Adolf Bertram
(1859–1945), który zmar³ w letniej rezydencji biskupów wroc³awskich na zamku
Janskí Vrch w Javorníku.
Wa¿nym okresem w historii ziemi nyskiej i w jej rozwoju by³o wybudowanie
w 1875 roku linii kolejowej zwanej Morawsko-Œl¹sk¹ Kolej¹ Centraln¹, ³¹cz¹c¹ Nysê
z Opav¹, a od 1886 roku tak¿e z Wiedniem. Budowa kolei przyczyni³a siê do szybkiego
rozwoju przemys³u i uzdrowiska w G³ucho³azach. Szczególnie intensywny rozwój regionu przypada na lata miêdzywojenne.
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Dejiny Nyského kni ectvi
Abychom lépe poznali dejiny kni ectvi musime se vrátit do pøitmi støedoveku,
k poèátkùm novovekého osidleni nyské oblasti. Prvni záznamy o tomto územi
nacházime v ochranné (protekèni) bule pape e Hadriána z roku 1155. Je v ni uvedeno
sidlo v Otmuchowie, které, podobne jako nedaleké Bardo, bylo souèásti systému opevneni ji ni hranice slezské oblasti. Od raných dob wroclavšti biskupové zde aktivne
podporovali osidlováni a hospodáøskou èinnost, co mnohokrát vedlo k ostr?m sporùm
s wroclavskými kni aty vládnoucimi ve Slezsku. Pøitr temto sporùm uèinilo teprve
privilegium vydané 23.6.1290 Jindøichem IV Probusem (Prav?m). Jindøich, posledni
velkým vládce slezské oblasti, se na smrtelném lo i vzdal veškerých práv k otmuchovskému kastelànstvi ve prospech biskupù, a umo nil timto vznik samostatného cirkevniho kni ectvi wroclavských biskupù. Dedièná slezská
oblast se po smrti Jindøicha IV zaèal delit mezi dynastie, a to zpùsobilo jeji postupujici drobeni na mnoho
slabých kni ectvi. Situace biskupského kni ectvi byla
zcela opaèná, nebot’zde nedocházelo k ádnému deleni a kni ectvi tak stále ziskávalo na významu.
Prvnim biskupem, kter? se nechal nazývat kni etem nysko-otmuchovským, byl Jindøich I z Vrbna
(1302–1319). Privilegium Jindøicha IV Probuse iniciovalo vznik petisetletých dejin cirkevniho kni ectvi,
výjimeèného útvaru v této èasti Evropy.
V roce 1290 bylo sidlo kni ectvi pøeneseno do tehdy dynamicky se rozvijejici Nysy. V prvni poloviné 14
stoleti pøešlo Slezsko pod èeskou nadvládu, co bylo
potvrzeno lény pro slezská kni ata. V roce 1351 slo il
léno biskup Pøeclav z Pogorzeli a nyské kni ectvi se
stalo souèásti èeského královstvi. Slezsko tak zcela
ztratilo spojeni s Polskem. V roce 1526 behem tureckého nájezdu na Uhry v bitve na Moháèi zahynul bez
ponecháni potomkù dvacetiletý Ludvik, syn Vladislava Jagellonského, král èeský. Jeho smrti vyhasla
èesko-uherská linie Jagelloncù. Na základe dohod mezi dynastiemi pøešla obe
královstvi a s nimi i Slezsko pod habsburskou vládu. Wroclavským biskupem a kni etem nyským byl v té dobé Jakub ze Salzy, jeho nádherný náhrobek mù eme shlédnout v nyské katedrále.
V poloviné 18 stoleti zaèinaji prusko-rakouské války, v jejich dùsledku Slezsko
a s nim i Nysa pøecházi pod pruskou nadvládu. K tomu došlo v roce 1742 behem
panováni kni ete biskupa Filipa Ludvika Sinzdorfa. Nyské kni ectvi bylo tehdy rozdeleno na dve èásti. Delici èáru tvoøil úsek spojujici Biskupskou kupu a Bilou Vodu na
úpati Rychlebských hor (v Polsku Zlátých Hor). Hranice vytyèna v té dobe tvoøi
(s drobnými úpravami) i dnešni hranici mezi Polskem a Èeskou republikou.
V roce 1810 pruský král Friedrich Wilhelm III provedl sekularizaci kni eztvi,
zøejme z dùvodu ohromných kontribuci pøikázaných Prusku Napoleonem. Timto, po
témeø petisetleté historii, Nyské kni ectvi zaniká.
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Na závér nekolik slov o názvu kni ectvi. Døivejši název nysko-otmuchovského
kastelánstvi se ustálit zaèátkem 14 stoleti jako Zeme sv. Jana nebo Nyské teritorium.
V následujicich staletich nebyl název urèen a støidave se nazývalo Biskupským krajem
a po ziskáni Grodkowa od kni at brzeských v roce 1344 pak Grodkovským kni ectvim. V 17 stoleti se ustálil název Nyské kni ectvi. Dnes, po vstupu našich zemi do
Evropské unie, kdy docházi ke stiráni hranic, mù eme obnovovat historické, kulturni
a pøedevšim turistickétradice kni ectvi. Zavazuji nás k tomu blizké a otevøené styky
mezi našimi národy.

Geschichte des Neisser Landes
Die Geschichte des heutigen Neisser Landes ist mit der Geschichte des ehemaligen Neisser Herzogtums streng verbunden, deshalb die unten erwähnte Geschichte
bezieht sich stark auf das Neisser Herzogtum.
Der Anfang des Bischofsherzogtums war im 12. Jahrhundert. Die wichtige Urkunde, in der das Gebiet der Breslauer Diözese angegebene wurde, war die Bulle vom
Papst Hadrian vom Jahre 1155. In der Bulle wurde Ottmachauer Kastellanwürde erwähnt, der dem Breslauer Bistum gehörte. Diese Kastellanwürde wurde der Anfang
des zukünftigen Bischofsherzogtums. Nach der polnisch-schlesischen Chronik wurde
die Ottmachau Kastellanwürde von dem Oppeln Herzog und Breslauer Bischof
(1198–1201) Jaros³aw, dem Sohn von Boles³aw Wysoki und Zwinis³awa Kijowska, vorbereitet. Der Bischof und der Herzog gaben nämlich der Diözese das Neisser Land.
Die Breslauer Bischöfe führten auf dem Gebiet der Ottmachau Kastellanwürde
intensive Kolonisierungsumtriebe. Sie fiel besonders in der Zeit die Herrschaft des
Bischofs Wawrzyniec zu. Die wirtschaftliche Erschlieâung der Kastellanwürde und
die Besiedlung der deutschen Ansiedler kam gleich über ihre Grenzen und umfasste
die schlesische Schneise. Im Süden und im Osten der Kastellanwürde lief die Schneise vom Goldenen Berghang Reichensteiner Gebirge entlang bis zum ersten bedeutenden Platz, der Bischofsgipfel mit 890 Meter hoch ist, später nördlich vom Fluss
Glatzer Neisse bis zur Oder.
Die Grenzen der Kastellanwürde erreichten den hauptsächlichen Berggrat vom
Reichensteiner Gebirge und dann Altvater Gebirge, bis zum seinen höchsten Altvater
1491 Meter hoch. Auf diesem Gebiet in der Umgebung von Patschkau, Jauernig, Weidenau bis Freiwaldau entstanden bis zum Jahre 1270 zirka 65 Dörfer. Sie wurden die
Ursache des heftigen Streites von Bischof Tomasz der Zweite (1270–1292) mit dem
Breslauer Herzog Henryk der Vierte Probbus. Der Herzog behandelte nämlich das
Gebiet der Schneise als sein zweifelloses Eigentum. Der Streit zwischen dem Herzog
und Bischof, der später als „der groâe Streit” benannt wurde, dauerte lange. Die beiden Seiten verzichten nicht. Der Bischof kämpfte mit Hilfe von Kirchenbann und der
Herzog revanchierte sich viele Ritterwettkämpfe im vom Bischof veranlassenen Neissesitz zu veranstalten. Der Bischof Tomasz der Zweite suchte Schutz in der Stadt Ottmachau, die aber in Kürze vom Herzog Henryk erobert und abgerissen wurde. Erst im
Jahre 1287 kam es zur ersten Übereinkunft: der Bischof erkannte die Macht des Herzogs über die 65 strittigen Dörfer an und rief alle kirchlichen Strafen wider. Der Herzog schenkte edelmütig dem Bistum diese Dörfer. Auf dem Sterbelager, am 23. Juni
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1290, gab Henryk der Vierte Probbus „für angerichtete Unrechte und Schaden, und
um die Seele zu erlösen”, ein großes Vorrecht für Breslauer Kirche, gab alle weggenommenen Güter zurück, überdies gewährte er dem Bischof die völlige Herrschaft im
Neisser-Ottmachauer Land und trug das vollkommene Herzogsrecht über. Der Herzog gab auch das Münzprägungsrecht, es bezog sich auf das Neisser-Ottmachauer
Land. Dieser recht wurde vom Papst Miko³aj der Vierte bestätigt.
Die ersten Münzen, die in der Neisser Münzeanstalt geprägt wurden, waren
Quartmünzen von Bischöfen Jan der Dritte Romka und Henryk der Erste aus Würben. In der zweiten Hälfte des 14. und 15. Jahrhunderts wurden die Quartmützen
durch die neue Mütze den Heller ersetz. Sie wurden von Bischöfen Wac³aw Herzog
von Liegnitz und Rudolf von Rudesheim geprägt. Seit 16. Jahrhundert bekamen die
Breslauer Bischöfe vom Kaiser Maximilian der Erste das Goldmünzprägungsrecht.
Dank dem Vorrecht wurde der Breslauer Bischof ein Souverän, wie andere schlesische Herzöge. Als Erste gebrauchte den Herzogtitel Bischof Henryk aus Würben.
Auf diese Art wurde das Neisser und Ottmachauer Gebiet für fünf Jahrhunderte ein Bischofsherzogtum, das dem Breslauer Bistum
das ständige Einkommen versicherte.
In der ersten Hälfte des 14 Jahrhunderts legen schlesische Herzogtümer den Huldigungsleid dem tschechischen König ab, in dem sie
den Bestandteil vom Tschechischen Königreich bilden. Das Neisser Herzogtum leistete
den Lehnseid im Jahre 1351. Dadurch verlor
Schlesien die Verbindung mit Königreich Polen
und wurde ein Bestandteil des Königsreiches
Tschechen. Im Jahre 1526 fällt ohne Nachkommen im Krieg gegen Türkei der tschechische
König Ludwik, der Sohn von W³adys³aw Jagielloñczyk. Das tschechische Königsreich, und das
Neisser Herzogtums kamen unter die Herrschaft von Habsburg.
Im Folge der Kriege, die der preußische König Friedrich der Zweite gegen die
Kaiserin Maria Theresia um Schlesien austrug wurde das Bischofsherzogtum kraft des
Breslauer Friedensvertrags im Jahre 1742 die Linie Bilá Voda–Bischofsgipfel entlag
geteilt. Den Preußen wurden die Tiefebenen zuteil, bei Österreich blieb der östliche,
überwiegend bergige Teil. Österreich verlor damals fast ganz Schlesien. Vor dem ersten Weltkrieg beträgt Fläche des Neisser Herzogtums 1828 Km2, davon 1074 Km2
besaßen Preußen, 754 Km2 blieb bei Österreich.
Das Neisser Herzogtum existiert im Jahre 1810 nicht mehr, nachdem die kirchlichen Güter durch die preußische Regierung säkularisiert worden waren. Die Breslauer Bischöfe erhielten doch das Recht, den Herzogtitel zu benutzen. Der letzte Breslauer Bischof, der den Herzogtitel trug, war der Kardinal Adolf Bertram (1859–1945).
Er war im Jahre 1945 in der Sommerresidenz von Breslauer Bischöfen, im Schloss Johannisberg bei Jauernig gestorben.
Der wichtige Zeitpunkt in der Geschichte vom Neisser Land und für seine Entwicklung war die im Jahre 1875 gebaute Bahnstrecke, die als Mähren-Schlesien Zen-
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tralbahn benannt wurde. Sie verbindet Neisse und Opava, und seit 1886 Wien. Die
Bahn verursachte schnelle Entwicklung der Industrie und des Kurortes in Ziegenhals.
Die Entwicklung der Region entfiel besonders auf Jahre zwischen zwei Kriegen.
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Nysa

Opowieœæ o nyskim korowodzie œmierci

Bardzo wielu nysan do dnia dzisiejszego ma przed oczami grozê, jak¹ nios³a powódŸ w 1997 roku. Dziwnym trafem, a bardziej chyba cudem, jej skutki ominê³y nasz¹
katedrê. Czasami siê zastanawiam, czy nie by³a to kolejna interwencja jej patrona
œw. Jakuba.
Niestety w 1938 roku chyba o niej zapomnia³, gdy¿ groŸna powódŸ, jaka wówczas
nawiedzi³a nasze miasto, poczyni³a w niej olbrzymie spustoszenie. Kiedy woda
ust¹pi³a, posadzka koœcio³a zaczê³a siê w kilku miejscach zapadaæ. Przeprowadzone
wówczas prace archeologiczne ods³oni³y wiele grobów oraz fragmenty pierwszej romañskiej œwi¹tyni poœwiêconej przez biskupa Jaros³awa w 1198 r. Koœci z tych grobów zebrano i z³o¿ono w krypcie znajduj¹cej siê w pobli¿u o³tarza. Podczas tych prac odkryto
równie¿ grobowiec, w którym pochowana by³a m³oda dziewczyna ubrana w sukniê
œlubn¹, a wygl¹da³a, jak powiadaj¹, jakby przed chwil¹ zasnê³a. To sensacyjne odkrycie wzbudzi³o wówczas wiele emocji, poniewa¿ nie by³o ¿adnych informacji na ten temat. Czy¿by by³ to dowód na przekaz zachowany w przepiêknej legendzie, która opowiada o wspomnianym w tytule korowodzie œmierci?
Dawno, dawno temu w nyskim ratuszu rozegra³a siê wielka tragedia. Zmar³a ¿ona
burmistrza, pozostawiaj¹c go z ma³¹, niedawno urodzon¹ córeczk¹ Emm¹. Ten, nie
mog¹c sobie poradziæ z jej wychowaniem, wys³a³ j¹ do swojej siostry mieszkaj¹cej
w dalekiej nadreñskiej krainie. Tam wyros³a na piêkn¹ pannê o wielkich niebieskich
oczach, w których zakocha³ siê m³ody malarz Wido. Emma po kryjomu odwzajemnia³a
to uczucie, ukradkiem posy³aj¹c mu figlarne spojrzenia. Niestety, nadszed³ czas, kiedy trzeba by³o wracaæ do ojca do dalekiej Nysy, o której Emma ju¿ zapomnia³a. Wido
bardzo têskni³ za ni¹ i nie mog¹c znieœæ d³u¿ej roz³¹ki, wyruszy³ pieszo za ukochan¹.
Trudy wêdrówki pokonywa³ dziêki obrazowi Emmy, który chowa³ g³êboko w sercu.
Kiedy doszed³ do piêknych i wynios³ych gór na Œl¹sku, zatrzyma³ siê na d³u¿szy odpoczynek w przydro¿nej karczmie. Gdy siê posila³, dosiad³ siê do niego starszy mê¿czyzna, który od pierwszego wejrzenia przypad³ zakochanemu malarzowi do serca. Kiedy
tak sobie gwarzyli, nie wiadomo kiedy, Wido opowiedzia³ mu o celu swojej podró¿y
i zwierzy³ siê ze swej wielkiej mi³oœci do Emmy. Historia tak spodoba³a siê rozmówcy,
¿e od razu wyrazi³ gotowoœæ wsparcia go w biedzie i postanowi³ wyruszyæ z nim
w dalsz¹ drogê, na co Wido przysta³ z wielk¹ radoœci¹. Starszy mê¿czyzna zwa³ siê Willibald i by³ wirtuozem gry na fujarce.
Tak pewnego dnia obaj wêdrowcy dotarli wreszcie do starego piêknego grodu,
gdzie zakochany Wido mia³ nadziejê zobaczyæ wreszcie swoj¹ ukochan¹. Zamieszkali
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w skromnym pokoiku na poddaszu, niedaleko ratusza. Willibald dziêki swojej piêknej
grze od razu zyska³ w mieœcie du¿¹ popularnoœæ i nie by³o wesela czy jakiejœ innej uroczystoœci, na której nie przygrywa³by do tañca. Skomponowa³ muzykê do tañca, który
nazwa³ „Tañcem dziadka”. Zawsze, kiedy j¹ zagra³, ju¿ po pierwszych taktach, nogi siwych matron i zgarbionych starców, jak zaczarowane, same wyrusza³y do tañca.
W przeciwieñstwie do niego, Wido ca³y czas przesiadywa³ w pokoiku, gdzie ca³kowicie poœwiêci³ siê malarstwu. Ka¿da ¿eñska postaæ, nawet Madonna, na jego obrazach
nosi³a rysy ukochanej Emmy. Kiedy nie malowa³, zawsze mo¿na go by³o spotkaæ pod
ratuszem, gdzie wpatrywa³ siê w okna z nadziej¹, ¿e j¹ chocia¿ przez chwilê ujrzy.
Burmistrz, ojciec piêknej Emmy, by³ cz³owiekiem bardzo wynios³ym i despotycznie rz¹dzi³ miastem. Czêsto, nawet z b³ahego powody, srogo kara³ winowajcê, co budzi³o w mieszczanach coraz wiêksz¹ nienawiœæ do niego. Zapewne poczu³by siê
g³êboko ura¿ony w swej wynios³ej dumie, gdyby siê dowiedzia³, ¿e jakiœ nieznany nikomu malarz œmie podnosiæ
oczy na jego córkê, poniewa¿ przeznaczy³ j¹ dla mê¿a, który mia³ pochodziæ
z najwy¿szych krêgów nyskiej arystokracji. Burmistrz za drobne przewinienie
nakaza³ pojmaæ bratanka rajcy miejskiego i uwiêziæ go w ziêbickiej wie¿y. By³a
to kropla, która przela³a brzegi pe³nego
nienawiœci pucharu. Mieszczanie siê
zbuntowali i ruszyli do ratusza uzbrojeni
w siekiery i piki, by po³o¿yæ kres niecnym rz¹dom znienawidzonego tyrana.
Nawet stra¿ miejska nie stawia³a oporu
w tym desperackim marszu. T³um rozjuszonych mieszczan postanowi³ podpaliæ
ratusz, ¿eby w ten sposób wykurzyæ burmistrza i ostatecznie siê z nim rozprawiæ.
Zrozpaczony Wido, boj¹c siê o ¿ycie swojej ukochanej, której przera¿on¹ twarz
ujrza³ w jednym z okien, krzykn¹³ na
przyjaciela, ¿eby j¹ ratowa³. I nagle
w tym ogromnym tumulcie zabrzmia³a
ulubiona przez wszystkich melodia „Tañca dziadka”. Gwar ucich³, twarze napastników z³agodnia³y i zamiast ataku na ratusz t³um, jak zaczarowany, ruszy³ tanecznym
krokiem za Willibaldem, który okr¹¿y³ rynek i pod¹¿a³ dalej ulic¹ Wroc³awsk¹, w ten
sposób plac przed ratuszem wkrótce opustosza³. Nagrod¹ dla uszczêœliwionego malarza by³ uœmiech, który przes³a³a mu z okna rozkochana w nim, teraz ju¿ na zabój,
Emma.
Jak¿e inne by³o podziêkowanie burmistrza za uratowanie mu ¿ycia. Na drugi
dzieñ rano wezwa³ do siebie Willibalda i wynioœle podziêkowa³ mu za wybawienie go
z powa¿nej opresji. Obieca³, ¿e spe³ni jego ¿yczenie, nawet jeœliby mia³o ono kosztowaæ po³owê jego maj¹tku.
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– Nie dla pieniêdzy i nagród uczyni³em to szlachetny panie – odpowiedzia³ na to
grajek. – Przyby³em tu by pomóc spe³niæ marzenie mojego przyjaciela, malarza Wido.
Je¿eli to mo¿liwe, proszê ciê dostojny burmistrzu o rêkê twojej ukochanej córki dla
niego – dokoñczy³.
Z wynios³ym i chmurnym obliczem wys³ucha³ burmistrz tej œmia³ej proœby pospolitego, jego zdaniem, grajka. G³êboko ura¿ony, nie udzieli³ mu ¿adnej odpowiedzi,
wezwa³ stra¿e i nakaza³ uwiêziæ bezczelnego œmia³ka w ziêbickiej wie¿y.
– To taka jest twoja nagroda – zawo³a³ pe³en goryczy Willibald i nie stawiaj¹c ¿adnego oporu, pozwoli³ siê uwiêziæ.
Wieœæ o niecnym postêpku tyrana lotem b³yskawicy obieg³a miasto. Oburzeni
mieszczanie ponownie zaczêli protestowaæ i szykowali siê do ponownego szturmu na
ratusz. Tyran, pomny ostatnich zamieszek, nakaza³ rozpuœciæ pog³oski, ¿e grajek jest
z³ym czarnoksiê¿nikiem, którego przyrówna³ nawet do Szczuro³apa z Hameln.
Zwo³any przez burmistrza naprêdce s¹d, ze strachu przed czarami, skaza³ Willibalda
na œmieræ przez spalenie na stosie. W taki w³aœnie sposób postêpowano wówczas ze
wszystkimi, których podejrzewano o czary czy rzucanie uroków. W tym celu wybudowano nawet specjalny piec, który mia³ siê znajdowaæ za miastem, przy drodze do Prudnika.
Rankiem, nastêpnego dnia, miasto obieg³a sensacyjna wiadomoœæ, ¿e w celi znaleziono martwego grajka. Byæ mo¿e to niecny burmistrz, obawiaj¹c siê, ¿e mo¿e on przy
pomocy czarów zagraæ mu jeszcze raz na nosie, nakaza³ go po cichu zg³adziæ? Pochowano go pod murem cmentarza, który znajdowa³ siê za miastem. Minê³o kilkanaœcie dni,
mieszkañcy zaczêli ju¿ zapominaæ o ostatnich zajœciach. Jednak w nied³ugim czasie,
zaniepokojona stra¿ miejska powiadomi³a burmistrza, ¿e o pó³nocy, na cmentarzu za
miastem ktoœ gra na fujarce „Taniec dziadka”. Melodia jest tak skoczna, ¿e porywa do
tañca wszystkich pochowanych tam zmar³ych! Po kilku dniach, o pó³nocy tañcz¹cy korowód, na czele którego pod¹¿a³ graj¹cy na fujarce Willibald, ruszy³ do miasta. Dziwnym trafem, za ka¿dym razem korowód wêdrowa³ drog¹, któr¹ wczeœniej grajek wyprowadzi³ oblegaj¹cy ratusz rozjuszony t³um mieszczan.
¯ycie jednak musi toczyæ siê dalej. Nied³ugo po tym mia³o siê odbyæ wesele córki
jednego z wa¿nych rajców. Miasto przygotowywa³o siê do hucznego weseliska, zapominaj¹c o strasznym tañcz¹cym korowodzie. Jednak w noc poprzedzaj¹c¹ zaœlubiny,
z cmentarza wyruszy³ korowód, który tym razem zmieni³ trasê i przyby³ pod dom oblubienicy. Willibald, graj¹c piêknie na fujarce, porwa³ do tañca m³od¹ pannê, która jak
zaczarowana, do³¹czy³a do tancerzy i zniknê³a razem z nimi. Zdarza³o siê tak zawsze,
kiedy w grodzie mia³o siê odbyæ nastêpne wesele. Wszystkie m³ode panny zabiera³ ze
sob¹ tañcz¹cy korowód.
Przera¿eni mieszczanie zaczêli kojarzyæ te nieszczêœcia ze z³ym burmistrzem.
Przypomnieli sobie o jego z³amanej obietnicy, któr¹ da³ Willibaldowi. Przera¿ony,
boj¹c siê o swój los, zgodzi³ siê burmistrz ju¿ bez ¿adnego oporu oddaæ rêkê swojej córki malarzowi Wido. Rozpoczêto przygotowania do zaœlubin. Wszyscy z niepokojem
oczekiwali na noc poprzedzaj¹c¹ wesele. Jakie by³o ich przera¿enie, kiedy o pó³nocy
korowód rozpocz¹³ swoj¹ wêdrówkê. Zamarli, kiedy korowód zbli¿a³ siê do wrót ratusza. Jednak tym razem Willibald nie wkroczy³ do komnat, tylko tanecznym krokiem
wesz³y tam wszystkie panny, które wczeœniej zosta³y przez niego uprowadzone.
Budz¹c siê z letargu, wpada³y w ramiona swoich ukochanych i szczêœliwych rodziców.
Nastêpnego dnia odby³o siê huczne weselisko Wida i Emmy, którzy jak w ka¿dej baœ-
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ni, ¿yli potem d³ugo i szczêœliwie. W ten oto sposób Willibald nawet za grobu, spe³ni³
swoj¹ obietnicê dan¹ niegdyœ przyjacielowi. Czy¿by nieszczêsny burmistrz mia³ racjê,
¿e grajek by³ czarnoksiê¿nikiem? Tañcz¹cy korowód nie pojawi³ siê ju¿ nigdy wiêcej.
Na jednym z pilastrów katedry wyryty jest piêkny relief. Kiedy go zobaczy³em, od
razu wyda³ mi siê piêkn¹ ilustracj¹ do opisywanych tu wydarzeñ. Czy jednak wszystkie m³ode panny obudzi³y siê wówczas z letargu? Spokoju nie daje mi wspomniane
na wstêpie odkrycie archeologów. Byæ mo¿e dlatego, trumna z m³od¹ pann¹ wróci³a na
swoje miejsce, a nie trafi³a do wspólnej mogi³y w krypcie?
Oprac. Kazimierz Staszków

Nysa

6.

O tajemnicach Pa³acu Biskupiego
i reinkarnacji, czyli wêdrówce dusz

Na pocz¹tku XVIII wieku, a wiêc blisko
trzysta lat temu, Nysa jako stolica udzielnego
i kwitn¹cego wówczas ksiêstwa, by³a jednym
z najwa¿niejszych miast na Œl¹sku. Dotychczasowa rezydencja na nyskim zamku okaza³a siê
za skromna na potrzeby i wymagania ksi¹¿¹t biskupów. Biskup Karol, arcyksi¹¿ê Habsburg postanowi³ wznieœæ now¹ siedzibê, któr¹ dziœ znamy jako Pa³ac Biskupi. Prace nad jego budow¹
rozpoczêto w latach dwudziestych XVII wieku.
Niestety, œmieræ biskupa, a nastêpnie skutki
szwedzkiego potopu, na d³ugi czas przesunê³y
jego realizacjê. Ukoñczono j¹ blisko sto lat póŸniej, za panowania równie wielkiego ksiêcia,
Franciszka Ludwika.
Pewnego letniego wieczoru, kilka lat temu zadzwoni³ telefon. Tajemniczy, kobiecy g³os poprosi³ mnie o spotkanie. Umówiliœmy siê w jednym z kawiarnianych ogródków w rynku. Kiedy tam przyszed³em, przy stoliku czeka³a ju¿ na mnie elegancka
dama, o przepiêknych miedzianych w³osach. Po kilku s³owach nasza rozmowa zesz³a
na temat Pa³acu Biskupiego. Posypa³ siê na mnie grad pytañ na ten temat. Moja rozmówczyni zapyta³a, czy jest mi coœ wiadomo o istniej¹cych wówczas stawach rybnych.
Z toku rozmowy dowiedzia³em siê, ¿e tajemnicza dama przyjecha³a do naszego miasta
blisko rok temu. Nigdy wczeœniej tu nie by³a. Jednak ilekroæ przechodzi³a obok wspomnianego pa³acu, czu³a zawsze dziwne mrowienie i wielki niepokój. Próba zwiedzenia
muzeum okaza³a siê dla niej tragiczna w skutkach. Wizyty u lekarzy ró¿nych specjalnoœci nie wyjaœni³y tych tajemniczych objawów i w ¿aden sposób im nie zaradzi³y. Rodzina zaczê³a nawet myœleæ o wyprowadzce z Nysy. Po kilku miesi¹cach, jeden z przyjació³ namówi³ moj¹ rozmówczyniê do poddania siê hipnozie, gdy¿ w tym widzia³ rozwi¹zanie drêcz¹cego j¹ problemu. Umówi³ nawet wizytê u znanego hipnotyzera. Po
d³ugich wahaniach, zgodzi³a siê ona na seans. To co mi opowiedzia³a wprawi³o mnie w
wielkie zdumienie. Po wybudzeniu siê z letargu us³ysza³a:
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– W poprzednim wcieleniu by³a pani jezuickim mnichem, który nadzorowa³ budowê pa³acu za czasów panowania biskupa Franciszka Ludwika. Budowa pa³acu dobiega³a w³aœnie koñca i wielki ksi¹¿ê postanowi³ spêdziæ nadchodz¹ce œwiêta Bo¿ego
Narodzenia w nowej rezydencji. Przygotowania do jego przyjazdu dobiega³y koñca.
Miejscowi rybacy prowadzili od³ów karpia w stawach hodowlanych. ¯eby wybraæ najbardziej dorodne sztuki na tê wielk¹ okazjê, wybra³a siê pani, wówczas jako mnich,
nad stawy. Rybacy zaczêli wyjmowaæ z sieci ryby, te dorodniejsze odk³adaj¹c na bok.
Chêæ obejrzenia po³owu by³a tak wielka, ¿e nieopatrznie zbli¿y³a siê pani do przerêbla, nagle lód pod stopami siê za³ama³ i wpad³a pani do wody. Pomoc rybaków nadesz³a
za póŸno i niestety, utonê³a pani pod lodem. Jest jeszcze jedna tajemnicza sprawa.
Ca³y czas wspomina³a pani o klatce schodowej, i ukrytej pod ni¹ tajemnej skrytce.
Po tym seansie drêcz¹ce j¹ objawy ust¹pi³y i mog³a ju¿ bez ¿adnych problemów
odwiedziæ nasze muzeum. Spotka³em siê z ni¹ jeszcze kilkakrotnie. Niestety, na temat tajemnej skrytki pod schodami nie uzyska³em ¿adnych dodatkowych informacji.
Teraz, po kilku latach od naszego spotkania, zaczynam w¹tpiæ czy mia³o ono miejsce, czy przypadkiem nie jest to legenda, która powsta³a w mojej g³owie pod wp³ywem
wra¿eñ, jakich doznajê podczas moich czêstych wizyt w tym wspania³ym gmachu?
Oprac. Kazimierz Staszków

G³ucho³azy

Miasto z koz¹ w herbie

Z³oto, metal, który od niepamiêtnych czasów stanowi³ najwiêkszy przedmiot
po¿¹dania, by³ powodem wielu wojen, grabie¿y, morderstw. Wszyscy bez wyj¹tku,
ogl¹daj¹c filmy rodem z Dzikiego Zachodu zwane westernami, mieliœmy okazjê poznaæ co to jest „gor¹czka z³ota”. Nieraz zastanawia³em siê, czy podobne emocje prze¿ywali œredniowieczni poszukiwacze tego kruszca.
Dawno, dawno temu, kiedy tereny u podnó¿a dzisiejszych Gór Opawskich porasta³a nieprzebyta puszcza, a jedynym gospodarzem by³ tu dziki zwierz, ukryte w ziemi,
le¿a³y sobie spokojnie, czekaj¹c na odkrywcê, spore pok³ady z³otego kruszcu. Kto je
odnalaz³ i kiedy to mia³o miejsce – zapytacie. Do dnia dzisiejszego pozosta³o to nierozwi¹zan¹ zagadk¹. Wieœæ o tym odkryciu dotar³a do biskupa Wawrzyñca, w³odarza tych
ziem, który postanowi³ owe skarby zagospodarowaæ i spo¿ytkowaæ na chwa³ê Bo¿¹.
Sprowadzi³ z dalekiej Frankonii gwarków, bieg³ych w sztuce kopania z³ota i nada³ im
wspomniane ostêpy leœne. Karczuj¹c i trzebi¹c puszczê, wznieœli osadê górnicz¹, która
dziœ zwie siê Zlaté Hory, a wówczas zwa³a siê Zuckmantel, co oznacza „Skradziony
P³aszcz”.
S³awa o wydobywanym tu z³ocie lotem b³yskawicy roznios³a siê po szerokim œwiecie. Dowiedzia³ siê o tym potê¿ny margrabia morawski W³adys³aw Henryk. Nie czekaj¹c zbyt d³ugo, najecha³ zbrojnie na osadê i odebra³ j¹ biskupowi Wawrzyñcowi,
przy³¹czaj¹c do swojego ksiêstwa. Przezorny biskup, ¿eby zapobiec dalszym grabie¿om zach³annego margrabiego, wzniós³ nad rzek¹ Bia³¹, na Grodowej Górze warowny
gród Ziegenhals, co po polsku znaczy – „Kozia Szyja”. Mieszkañcy tego grodu równie¿ trudnili siê wydobywaniem z³ota. Nie dawa³o to spokoju wszystkim chêtnym
³atwego zysku chciwcom i ró¿nym typom spod ciemnej gwiazdy, których w owych
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czasach nie brakowa³o, tak jak nie brakuje ich i dziœ. Aby temu zapobiec, przezorny biskup otoczy³ gród drewnian¹ palisad¹, któr¹ w nastêpnych latach zast¹pion¹ grubymi
murami. Mimo to rycerze rabusie, których w owych czasach sporo w³óczy³o siê po
Œl¹sku, nie rezygnowali z ³atwego, ich zdaniem, ³upu. Zebrawszy siê w kupê, napadli
na miasto. Na szczêœcie, mieszczanie dali im odpór, skutecznie broni¹c jego bram.
Nie powiod³y siê równie¿ nastêpne próby zdobycia grodu. Postanowili wiêc wzi¹æ
je g³odem, otaczaj¹c szczelnym pierœcieniem. Oblê¿enie przeci¹ga³o siê i w grodzie zaczyna³o brakowaæ po¿ywienia. Mieszkañcy zaczêli ju¿ traciæ nadziejê, nie nadci¹ga³a
te¿ pomoc z zewn¹trz. Kiedy sytuacja stawa³a siê rozpaczliwa, burmistrz wpad³ na
wspania³y pomys³, ¿eby oszukaæ wroga i zniechêciæ do dalszego oblê¿enia. Przebra³ siê
w skórê dawno ju¿ zjedzonego koz³a i skacz¹c po murach, srogo przy tym mecz¹c, naœladowa³ to ¿wawe zwierzê. Widz¹c to, rabusie zaczêli w¹tpiæ w powodzenie wziêcia
miasta g³odem i po nied³ugim czasie odst¹pili
niepocieszeni s¹dz¹c, ¿e jego mieszkañcom jeszcze daleko do klêski g³odu. Od owego czasu,
na pami¹tkê tego wydarzenia, miasto przybra³o
za swój herb g³owê wspomnianego koz³a. Inny
przekaz o tym zdarzeniu mówi, ¿e w skórê koz³a
mia³ siê przebraæ sprytny szewczyk. Któ¿ jednak, po tak wielu latach, potrafi rozwi¹zaæ tê zagadkê.
Zauroczony t¹ piêkn¹ legend¹ uda³em siê
do G³ucho³az, bo tak¹ nazwê nosi dzisiaj ów
gród, by odszukaæ wizerunek tego herbu. Niestety, moje zabiegi okaza³y siê bezowocne. Dopiero w magistracie odnalaz³em kilka zabytkowych krzese³, których oparcia przyozdobione s¹
wspania³ymi „kozimi g³owami”.
Ale dlaczego na wstêpie tyle opowiada³em
o z³ocie – zapytacie? Otó¿ jak powiadaj¹ obeznani w temacie mêdrcy, w okolicach G³ucho³az,
podczas trwaj¹cej blisko trzysta lat eksploatacji,
wydobyto go blisko trzy tony. Z niego to w³aœnie ksi¹¿êta biskupi bili w nyskiej mennicy
wspania³e dukaty. Zacni uczeni, którzy ostatnio
tu obradowali orzekli, ¿e wspomniane trzy tony, stanowi¹ tylko niewielk¹ czêœæ ukrytych tu pok³adów. Kiedy w 1997 roku okolice miasta spustoszy³a wielka powódŸ, wybra³em siê z pewnym moim znajomym, zacnym i szanowanym sk¹din¹d nysaninem,
popróbowaæ szczêœcia w p³ukaniu tego cennego kruszcu. Na poszukiwania wybraliœmy zakole rzeki, w którym powódŸ nagromadzi³a sporo drobnego ¿wiru i piachu. Po
kilkugodzinnej ekspedycji, usiedliœmy na brzegu, ¿eby oceniæ efekty swoich penetracji. Kiedy pokaza³em mu moje „skarby”, a by³o to siedem drobinek z³otego piasku
wielkoœci ziaren maku, w jego oczach zobaczy³em szatañski b³ysk. Myœlê, ¿e tak¹
w³aœnie twarz musia³a mieæ s³ynna „gor¹czka z³ota”. A tak na marginesie, opinia wspomnianych wy¿ej uczonych nie daje mi do dnia dzisiejszego spokoju. Chyba wyci¹gnê
z lamusa moj¹ zaczarowan¹ patelniê, oczywiœcie tê specjaln¹, do p³ukania z³ota.
Oprac. Kazimierz Staszków
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G³ucho³azy

O skarbniku Rubekalu (Rübezahlu)
zwanym przez nas Liczyrzep¹, a przez innych Karkonoszem

Bardzo dawno temu, ca³e Sudety oraz góry, które dziœ zwiemy Opawskimi, porasta³a nieprzebyta puszcza. Na tym odludziu nie mo¿na by³o spotkaæ ¿adnego cz³owieka. Jedyn¹, panuj¹c¹ tu niepodzielnie osob¹ by³ skarbnik, zwany przez œl¹sk¹ ludnoœæ
Rubekalem, a przez nas, nie wiadomo dlaczego, Liczyrzep¹ lub Karkonoszem.
Dogl¹da³ on ukrytych w okolicy nieprzebranych skarbów. A mia³ czego strzec. W niedalekich Zlatých Horach i G³ucho³azach ukry³ spore pok³ady z³otego kruszcu oraz
wspania³e kryszta³y granatów. Na Górze Chrobrego rozsypa³ piêkne, zbliŸniaczone
w formie krzy¿a kryszta³y staurolitu, zwane ³zami dobrej wró¿ki. Jak mówi tradycja
mia³y one powstaæ na wieœæ o œmierci Chrystusa. Kiedy dowiedzia³a siê o niej Dobra Wró¿ka,
rozp³aka³a siê rzewnie, a jej ³zy zamieni³y siê
w tajemnicze kryszta³y. W okolicach S³awniowic ulokowa³ wielkie z³o¿e piêknego szarego
marmuru œl¹skiego, które poprzetyka³ wspania³ymi okazami kryszta³u górskiego o wielkiej
mocy, któr¹ do dziœ wykorzystuj¹ uzdrawiacze
i radiesteci. Do³o¿y³ do tego kalcyt, który zbieracze zw¹ skamienia³ym bursztynem. Jak widzimy, mia³ czego dogl¹daæ.
Na swoj¹ siedzibê wybra³ Rubekal jaskiniê
na wzgórzu le¿¹cym pomiêdzy Polskim i Nowym Œwiêtowem. Jak powiadaj¹ starzy mieszkañcy, wejœcie do niej mia³o siê znajdowaæ u jej
podnó¿a, od strony rzeki Bia³ej, jej krystaliczn¹
wówczas wod¹ gasi³ pragnienie po ciê¿kiej pracy. A by³o to miejsce szczególne. Wnêtrze groty
pokryte by³o wspania³ymi kryszta³ami ametystów i stanowi³o wejœcie do podziemnych korytarzy prowadz¹cych do wszystkich, wczeœniej wymienionych miejsc. Kiedy pojawili
siê tu pierwsi ludzie, zamieszkali w jego jaskini. Rubekal zamkn¹³ zaklêtymi wrotami
dostêp do podziemnych korytarzy, pozostawiaj¹c jedynie ma³y odcinek tu¿ przy wejœciu, ¿eby pierwsi osadnicy mieli schronienie przed zimnem i dzikim zwierzem, który
wówczas panowa³ niepodzielnie w przepastnych borach. Mija³y lata. Osadnicy na
szczycie wzgórza pobudowali wielkie grodzisko i zaczêli zagospodarowywaæ ¿yzne
ziemie. Rozpocz¹³ siê wielki wyr¹b lasów. Gwar i ha³as zmusi³ skarbnika do przeniesienia siê w niedostêpne wówczas Karkonosze i st¹d zapewne wziê³o siê jego drugie
imiê. Zanim jednak to uczyni³, skrzêtnie ukry³ we wnêtrzu wzgórza ametystowy
skarb.
Tyle o Rubekalu, czy jak inni wol¹ Karkonoszu, opowiada ta stara przypowieœæ.
Kiedy blisko czterdzieœci lat temu wspó³czeœni poszukiwacze skarbów, których
zwiemy geologami, prowadzili na wzgórzu prace poszukiwawcze, dobrali siê odrobinê
do tego skarbca. Odkryli wówczas zalegaj¹ce tu spore pok³ady glinki kaolinowej, zna-
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komitego surowca do produkcji najwspanialszej porcelany. Odkryli równie¿ piêkne
okazy ametystów, tak skrzêtnie ukryte przez Rubekala. Mia³em wielk¹ przyjemnoœæ
towarzyszyæ im podczas prac poszukiwawczych. Opowiedzia³em o tych badaniach jednemu z moich przyjació³, w owym czasie znanej nyskiej osobistoœci. Bardzo siê tym zainteresowa³. W jedn¹ z niedziel wybraliœmy siê na to wzgórze. Kiedy po kilkugodzinnej penetracji pokaza³em mu spory okaz cytrynu, to znaczy kryszta³u górskiego przepiêknie zabarwionego w kolorze cytryny, st¹d jego nazwa, z zachwytem w oczach
zacz¹³ go ogl¹daæ. Ja zaj¹³em siê dalsz¹ penetracj¹ odkrywki. Kiedy zbieraliœmy siê do
powrotu, zapyta³em go o kryszta³. Ze zgroz¹ w oczach odpowiedzia³ – jaki kryszta³?!
By³ to zapewne pierwszy objaw gor¹czki poszukiwacza.
Rubekal dokona³ jednak zemsty na intruzach. Na pocz¹tku lat piêædziesi¹tych
ubieg³ego wieku wejœcie do groty w tajemniczy sposób zniknê³o. Kiedy dziœ przeje¿d¿amy przez wzgórze w kierunku G³ucho³az, w jezdni mo¿emy zauwa¿yæ wielkie asfaltowe
³aty, które s¹ nak³adane na ci¹gle zapadaj¹c¹ siê w tym miejscu drogê. Byæ mo¿e powodem tego s¹ tunele, które przed wiekami wykopa³ skarbnik Rubekal?
Oprac. Kazimierz Staszków

Ka³ków

Œwiêty Jerzy, templariusze i diabelski szpon

9.

Ilekroæ patrzê na koœció³ w Ka³kowie, nigdy
nie mogê oprzeæ siê wra¿eniu, ¿e nie jest to
œwi¹tynia, lecz warowny zamek. Otó¿ ten wspania³y gotycki koœció³ pod wezwaniem Narodzenia Najœwiêtszej Maryi Panny, jeden z najstarszych na Œl¹sku, ju¿ blisko siedemset lat trwa
w prawie niezmienionej postaci. Wedle staro¿ytnych, siêgaj¹cych wypraw krzy¿owych podañ,
wznieœæ go mieli templariusze. Kim byli – spytacie?
Otó¿ ten zakon duchownych rycerzy
powo³ano do ¿ycia pod koniec XII wieku w Ziemi Œwiêtej, dla zapewnienia bezpieczeñstwa
pielgrzymom udaj¹cym siê do Jerozolimy, znajduj¹cej siê wówczas w rêkach niewiernych Saracenów. Nosili oni bia³e p³aszcze z czerwonym krzy¿em, st¹d zwano ich równie¿ rycerzami czerwonego krzy¿a. G³oœne czyny wojenne w obronie Ziemi Œwiêtej
przed Saracenami, przynios³y im wielk¹ s³awê i rozg³os. W œlad za s³aw¹ posypa³y siê
bogate nadania i pieni¹dze, które uczyni³y z templariuszy potêgê finansow¹, a zgromadzony przez nich skarb owia³y sensacyjne legendy. Na ich wielki maj¹tek zazdrosnym
okiem spogl¹da³o wielu w³adców ówczesnej Europy, a zw³aszcza król Francji Filip
zwany Piêknym. U¿ywaj¹c podstêpów i fa³szywych oskar¿eñ, zagarn¹³ ich maj¹tek,
a szlachetnych rycerzy zakonników nakaza³ wtr¹ciæ do lochów. Wszystkich, którzy stawiali opór spalono bez wyj¹tku na stosie. Jego chciwoœæ siêga³a daleko poza granice
Francji.
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Filip korzystaj¹c z mocy piekielnych, postanowi³ zagarn¹æ równie¿ maj¹tek, jaki
zgromadzili i zapewne przechowywali w warownym koœciele w Ka³kowie. Kiedy zapad³ zmrok, nad koœcio³em pojawi³ siê szatan z zamiarem porwania koœcio³a i przeniesieniem go, wraz ze skarbem, do chciwego króla. Czy w tym zadaniu przeszkodzi³ mu
œwiêty Jerzy, ówczesny patron koœcio³a s³yn¹cy z walki z mocami piekielnymi, czy te¿
zapia³ kur, gdy¿ diabe³ nie móg³ sobie poradziæ z ciê¿arem wielkiego skarbu? Nikt ju¿
dzisiaj nie pamiêta. Po tym wydarzeniu pozosta³ jedynie œlad diabelskiego szponu,
który mo¿emy zobaczyæ na elewacji, w pobli¿u wspania³ego romañskiego portalu zdobi¹cego wejœcie do œwi¹tyni. Tyle o mitycznych skarbach templariuszy opowiada zapomniana ju¿ dziœ legenda.
Jednak z wielkim, znajduj¹cym siê tu skarbem, to jeszcze nie koniec. Tym skarbem s¹ na pewno wspania³e gotyckie polichromie zdobi¹ce wnêtrze koœcio³a. Kiedy
spacerujemy po nyskim Cmentarzu Jerozolimskim g³ówn¹ alej¹, zwykle przychodzimy do grobu Józefa von Eichendorffa. Niewielu z nas zwraca uwagê na skromny,
ob³o¿ony kamieniami z drewnian¹ kapliczk¹ grób, znajduj¹cy siê w pobli¿u. A spoczywa tutaj Lukas Mrzyglod, wielki artysta i konserwator. Jego benedyktyñskiej pracy zawdziêczamy odkrycie i przywrócenie do ¿ycia ukrytych pod wielowiekowymi zamalowaniami, tych wspania³ych polichromii. Warto i jemu poœwiêciæ odrobinê uwagi i zadumy.
Oprac. Kazimierz Staszków

Kamiennik

O zaginionej wsi Wechczewicz

Przy dawnym trakcie z Nysy przez Otmuchów, Ziêbice do Œwidnicy, pomiêdzy
wsiami Chociebórz i Osina Wielka, nieopodal s³upa granicznego znajdowa³a siê niegdyœ bogata wieœ Wechczewicz. Jedynym œladem, jaki po niej pozosta³ do naszych czasów, jest krzy¿ pokutny, który upamiêtnia tragiczne wydarzenia, maj¹ce tu miejsce
przed wiekami.
Dzia³o siê to w czasach kiedy zakoñczy³ siê ostry spór o niepodzieln¹ w³adzê w ziemi nyskiej pomiêdzy ksiêciem wroc³awskim Henrykiem IV Probusem a biskupem
Tomaszem II. W roku 1290 ksi¹¿ê Henryk na ³o¿u œmierci przekaza³ ziemiê nysk¹
w pe³ne w³adanie biskupom wroc³awskim, co da³o pocz¹tek koœcielnemu ksiêstwu
nyskiemu, które przetrwa³o ponad 500 lat – do 1810 roku.
Od tamtego czasu ksiêstwo biskupie zaczê³o siê bardzo szybko rozwijaæ i do Nysy
– jego stolicy, zaczê³y ci¹gn¹æ karawany zamo¿nych kupców, pod¹¿aj¹ce z Europy na
wschód. W³aœnie prastary trakt, o którym opowiada³em na wstêpie, by³ wówczas jednym z najbardziej ruchliwych szlaków handlowych. Wieœ Chociebórz zaczê³a siê dynamicznie rozwijaæ, i jej w³aœciciel Wechczewicz, za zgod¹ biskupa Tomasza, nada³
swojemu najstarszemu synowi Henrykowi przygraniczny kawa³ek ziemi, ¿eby ten
za³o¿y³ tam osadê, któr¹ Henryk na czeœæ ojca nazwa³ w³aœnie Wechczewicz.
Wieœ zaczê³a siê szybko bogaciæ, jako ¿e na odpoczynek zatrzymywa³y siê tu wszystkie karawany kupieckie. Henryk po kilku latach sta³ siê bardzo zamo¿nym gospodarzem. Jego m³odsze rodzeñstwo z Chocieborza krzywym i chciwym okiem spoziera³o
w jego stronê. Henryk wcale siê tym nie przejmowa³, ciê¿k¹ prac¹ pomna¿a³ dalej swo-
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je dobra. Kiedy próby pozyskania pieniêdzy od Henryka siê nie powiod³y, dwaj jego
bracia – Miko³aj i Jan oraz siostra Helena uknuli spisek i postanowili podstêpem zagarn¹æ jego maj¹tek.
Poniewa¿ zbli¿a³y siê œwiêta poprosili brata, ¿eby urz¹dzi³ rodzinny zjazd w swojej
posiad³oœci. Tak te¿ siê sta³o i ca³a rodzina spotka³a siê przy œwi¹tecznym, suto zastawionym stole. Jednak przyjêcie nie odbywa³o siê w szczerej rodzinnej atmosferze,
gdy¿ rodzeñstwo nie mog³o znieœæ przepychu z jakim podejmowa³ ich brat. Wkrótce
dosz³o do k³ótni, podczas której Henryk zosta³ zdradziecko zasztyletowany. ¯eby dokonaæ tego w tajemnicy przed s³u¿b¹, podstêpem wywabili Henryka z dworu mówi¹c,
¿e traktem pod¹¿a bogata karawana kupiecka. Zapewne w ten sposób zamierzali zwaliæ zabójstwo na rabusiów grasuj¹cych wówczas na drogach.
Bratobójstwo pozosta³oby w ukryciu, gdyby
nie swary i k³ótnie o podzia³ przejêtego
maj¹tku, jakie niebawem rozpoczê³y siê pomiêdzy niegodziwym rodzeñstwem. Sprawa siê
wyda³a i ksi¹¿ê biskup Wac³aw z Legnicy nakaza³ pojmaæ oprawców i srogo ich os¹dziæ. Jak nakazywa³o ówczesne prawo, niegodziwi bracia
wykuli w³asnorêcznie w twardym granitowym
g³azie kamienny krzy¿, który dziœ zwiemy pokutnym, i ustawili go w miejscu zbrodni. Ca³a
trójka zosta³a ponadto srogo ukarana i przepêdzona.
Wieœæ o tej niecnej zbrodni szybko siê roznios³a i od tego czasu ¿adna karawana kupiecka
nie zatrzyma³a siê ju¿ w tym miejscu. Wieœ pozbawiona gospodarza zaczê³a popadaæ w ruinê
i niebawem nie pozosta³ po niej ¿aden œlad. Jedynie do dnia dzisiejszego o tych smutnych wydarzeniach zaœwiadcza wspomniany na pocz¹tku krzy¿ pokutny.
Historia ta wydarzy³a siê naprawdê. Opowiadaj¹ o niej zapiski pochodz¹ce z 1377 roku.
Jest jeszcze jedno podanie mówi¹ce o historii tego krzy¿a. Otó¿, traktem tym powracali z targu w Ziêbicach dwaj kupcy, którzy
handlowali tam byd³em rzeŸnym. Jednemu z nich uda³o siê sprzedaæ ca³e stado i w jego
sakwie znajdowa³o siê sporo talarów. Drugiemu siê nie powiod³o i powraca³ ze swoim
stadem do domu. Zatrzymali siê na odpoczynek przy s³upie granicznym. Kiedy kupiec, któremu siê powiod³o, oddali³ siê za potrzeb¹ w niedalekie zaroœla, drugi uda³ siê
za nim i podstêpnie go zamordowa³, zagarniaj¹c jego sakiewkê. Jednak zbrodnia szybko wysz³a na jaw i zbrodniarz za karê musia³ wykuæ w kamieniu krzy¿ i ustawiæ go
w miejscu przestêpstwa. Do koñca swojego ¿ycia musia³ równie¿ ³o¿yæ na utrzymanie
rodziny zamordowanego.
Nie wiem, która z tych historii jest prawdziwa. Obydwie jednak œwiadcz¹, ¿e
zbrodnia nigdy nie pop³aca. Os¹d pozostawiam czytelnikom.
Oprac. Kazimierz Staszków
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Korfantów

O obrazie s³yn¹cym cudami i Szwedzkiej Górce
Nieopodal Przydro¿a Ma³ego znajduje siê wzgórze zwane Szwedzk¹ Górk¹.
Wznosi siê na nim koœció³ek pielgrzymkowy oraz sanktuarium maryjne, zaliczane do
wyj¹tkowych na Œl¹sku Opolskim.
O tym jak powsta³o opowiada piêkna legenda, która mówi, ¿e na pocz¹tku wieku
XVII na Œl¹sku szerzy³a siê wielka epidemia d¿umy. Jej skutki by³y tak przera¿aj¹ce
i ogromne, ¿e wiele miast i wsi ca³kowicie opustosza³o. Mieszkañcy, którzy j¹ prze¿yli,
w ró¿ny sposób starali siê za ocalenie podziêkowaæ Bogu. W³oœcianie z Przydro¿a
Ma³ego – na wzgórzu znajduj¹cym siê nieopodal wsi, które zwano wówczas Mogi³¹ zapewne z powodu grzebania na nim ofiar wspomnianej zarazy – na wiekowej lipie zawiesili kapliczkê z malowanym na drewnie obrazem Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy. W ten sposób chcieli zapewne podziêkowaæ Matce Boskiej za ocalenie i powierzyæ
Jej opiece wszystkich zmar³ych.
Nadesz³y czasy, które historycy zw¹ wojn¹
trzydziestoletni¹, a my znamy j¹ jako potop
szwedzki. Kiedy na Œl¹sk wkroczy³y oddzia³y
szwedzkie pod dowództwem samego Karola
Gustawa, nie bez powodu na swój warowny
obóz obra³y to wzgórze. Dominowa³o ono nad
okolic¹ i z tego miejsca mog³y kontrolowaæ
wszelkie ruchy przeciwnika. Po jakimœ czasie
¿o³dacy spostrzegli kapliczkê, zaczêli z niej szydziæ i w okrutny sposób j¹ bezczeœciæ,
urz¹dzaj¹c miêdzy innymi zawody strzeleckie,
do których przyst¹pi³o 30 wyborowych strzelców.
Wszystkie jednak kule, które wystrzelili w kierunku obrazu, odbija³y siê rykoszetem, rani¹c i zabijaj¹c wielu oprawców. Wobec takiego obrotu sprawy, dowódca nakaza³ lancknechtom za³adowaæ podejrzany obraz na furmankê i odwieŸæ go do Nysy,
w której znajdowa³a siê kwatera g³ównodowodz¹cego. Postanowiono, ¿e tam publicznie spali siê go na rynku. Zamiary te zosta³y pokrzy¿owane w przedziwnych okolicznoœciach. Otó¿, kiedy furmanka przeje¿d¿a³a przez dzisiejsze Rynarcice, konie bez powodu siê zatrzyma³y i w ¿aden sposób nie chcia³y ruszyæ z miejsca. Nie pomog³o nawet
to, ¿e woŸnica okrutnie ok³ada³ je batem. Wówczas dowódca konwoju nakaza³ zniszczyæ obraz, pomny zaœ nieszczêsnych zawodów strzeleckich wezwa³ pikiniera i rozkaza³ posiekaæ obraz na drobne kawa³ki. Kiedy ¿o³nierz zbli¿y³ siê do obrazu i zamachn¹³
siê na niego zbrojn¹ w metalowe ostrze d³ug¹ pik¹, z pogodnego nieba uderzy³ nagle
potê¿ny piorun, zabijaj¹c go na miejscu.
Konie, sp³oszone potê¿nym grzmotem, wpad³y w sza³ i ponios³y furê ze znajduj¹cym siê na niej obrazem z powrotem na Szwedzk¹ Górkê. Zatrzyma³y siê dopiero
pod wiekow¹ lip¹, gdzie zaczê³y spokojnie skubaæ trawê. Przera¿eni takim obrotem
sprawy Szwedzi odst¹pili od swoich niecnych zamiarów, zostawiaj¹c cudowny obraz
w spokoju. Na pami¹tkê tych wydarzeñ okoliczni mieszkañcy wznieœli w tym miejscu
drewnian¹ kaplicê, w której umieœcili cudowny obraz. Wkrótce zaczê³y przybywaæ tu
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pielgrzymki, a obraz zas³yn¹³ licznymi cudami. Dla upamiêtnienia tego wydarzenia
miejsce to zaczêto nazywaæ Szwedzk¹ Górk¹, która to nazwa przetrwa³a do dnia dzisiejszego.
Niestety, cudowny obraz Matki Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy nie zachowa³ siê do naszych czasów, jednak Szwedzka Górka nadal s³ynie ze swoich cudownych w³aœciwoœci.
Warto to sprawdziæ 15 sierpnia, w dniu Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, wtedy
to odbywaj¹ siê tu pielgrzymkowe spotkania wiernych, tych z bliska i tych z daleka.
Oprac. Kazimierz Staszków

£ambinowice

12.

O skrzatach i sus³ach

Dawno, dawno temu tereny, na których
dziœ rozpoœciera swoje posiad³oœci ³ambinowicka gmina, porasta³a nieprzebyta puszcza zwana
Przesiek¹. Nie wiadomo, kiedy i sk¹d przywêdrowa³y tu skrzaty. Na swoje mieszkanie wybra³y pagórek, który porasta³y wiekowe dêby
i srebrzyste buki. Te maleñkie istoty o du¿ych
g³owach ubiera³y siê zawsze w czerwone kubraczki, przez co zwane by³y równie¿ krasnoludkami.
W obranym na siedzibê pagórku zaczê³y dr¹¿yæ
d³ugie korytarze ³¹cz¹ce komnaty, magazyny
i spichlerze. W ten oto sposób powsta³o w nied³ugim czasie królestwo, w którym niepodzielnie rz¹dzi³y skrzaty, czy jak wol¹ inni – krasnoludki.
Nie wiadomo jak potoczy³yby siê losy tego
królestwa, gdyby nie osadnicy przys³ani tu
przez ksiêcia nyskiego, biskupa wroc³awskiego
Tomasza. Rozpoczêli oni intensywne karczowanie wiekowej puszczy i zak³adanie pierwszych osad. A poniewa¿ ziemia by³a tu bardzo
urodzajna, w œlad za nimi przybywali nowi
i w nied³ugim czasie powsta³a wieœ Klucznik. Kiedy skrzaty zobaczy³y, jak pracowity
i dobry lud zagoœci³ w ich królestwie, zaakceptowa³y intruzów. Zawsze, w cudowny
niemal sposób, przychodzi³y im z pomoc¹ w trudnych chwilach ¿ycia. W czasach nieurodzajów i klêsk ¿ywio³owych niejeden zrozpaczony kmieæ odkry³ na swoim progu
a to worek zbo¿a, a to bochen chleba. Czasami znajduj¹cy siê w potrzebie gospodarz
znalaz³ zawini¹tko z talarami i móg³ zap³aciæ na³o¿one na niego ró¿ne niesprawiedliwe
podatki i daniny. W nied³ugim czasie nawi¹za³y siê pomiêdzy nimi dobros¹siedzkie
stosunki i bywa³o, ¿e jedni i drudzy s³u¿yli sobie zawsze w potrzebie pomoc¹. Bywa³o,
¿e powalony ciê¿k¹ chorob¹ gospodarz lub jego rodzina zaniemogli, a natychmiast zjawia³ siê ma³y, odziany na czerwono lekarz, który poi³ chorych tajemniczymi miksturami. Nigdy siê nie zdarzy³o, ¿eby po takiej kuracji chory nie wydobrza³.
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Wszystko by³oby dobrze, gdyby nie ta niesforna skrzacia m³odzie¿, która lubi³a
psociæ i urz¹dzaæ ró¿norakie figle swoim s¹siadom. A to wybrali jajka z kurnika, a to
spijali mleko pas¹cym siê na pastwiskach krowom. Szczególnie upatrzy³y sobie pewnego myœliwego, który na polowaniu zrani³ jednego z nich. Zawsze, kiedy mia³ on na
muszce dorodnego jelenia lub dzika, rozlega³ siê trzask ³amanych ga³êzi lub g³oœny
gwizd, który p³oszy³ zwierzynê. Sprawa zasz³a tak daleko, ¿e zrozpaczony myœliwy
odebra³ sobie ¿ycie. Po tej tragedii dobros¹siedzkie stosunki bardzo siê popsu³y i o powrocie do dawnych czasów nie by³o ju¿ mowy.
W tym czasie na Œl¹sk wkroczy³y wojska króla pruskiego Fryderyka, który swoje
królestwo postanowi³ powiêkszyæ na drodze wojennej. Kiedy usta³y wojny zwane
œl¹skimi, wojowniczy król uzna³, ¿e w³aœnie to miejsce nada siê na poligon, na którym
jego ¿o³nierze bêd¹ siê æwiczyæ w ¿o³nierskim rzemioœle. Jak pomyœla³, tak te¿ uczyni³.
Niebawem w to ciche i ustronne miejsce œci¹gnê³a artyleria i rozpoczê³a szkoliæ siê
w strzelaniu. Konflikt z w³oœcianami oraz ci¹g³y i nieznoœny huk armat dope³ni³y reszty, skrzaty raz na zawsze postanowi³y opuœciæ niegoœcinn¹ wieœ. Poprosi³y zaprzyjaŸnionego gospodarza, aby gdy zapadnie zmrok podjecha³ najwiêkszym wozem pod pagórek na dêbow¹ polanê. Kiedy siê zjawi³, za³adowali na furmankê ca³y swój dobytek
i usadowiwszy siê na niej, zasmuceni, opuœcili swoje królestwo na zawsze. Kazali siê
odwieœæ w krainê bazaltowych pagórków, która rozci¹ga³a siê w okolicach Graczy. Nim
zapia³ kur, wy³adowali swój dobytek i bez s³owa zniknêli w kamiennych szczelinach.
¯egnaj¹c siê z woŸnic¹ król skrzatów przepowiedzia³ – nadejdzie czas, kiedy poligon przybli¿y siê niebezpiecznie do wsi. Wówczas po wsi Klucznik nie pozostanie ¿aden œlad. Po tych s³owach znikn¹³ w ciemnoœciach, udaj¹c siê za swoim ludem. Kiedy
gospodarz powróci³ do swojego domostwa, s³oñce œwieci³o ju¿ wysoko na niebie. Zsiadaj¹c z wozu, dostrzeg³ sakiewkê, w której znalaz³ sporo z³otych dukatów. Przys³uga
oddana skrzatom pozwoli³a mu na bardzo dostatnie ¿ycie a¿ do œmierci.
Opuszczone korytarze zajê³y niebawem sus³y, które s¹ mistrzami w dr¹¿eniu podziemnych tuneli. Sta³y siê one zmor¹ dla pruskich artylerzystów. Bardzo czêsto dosiadaj¹cy konia dowódca zapada³ siê pod ziemiê w wydr¹¿onych przez nie norach wraz
z koniem. To samo zdarza³o siê z ciê¿kimi armatami i dzia³ami, które z wielkim trudem ¿o³nierze musieli wydobywaæ z zapadlisk.
Przepowiednia króla skrzatów spe³ni³a siê po ostatniej wojnie. Kiedy poligon
przejê³o Wojsko Polskie, wieœ Klucznik zosta³a w³¹czona w jego obrêb. Mieszkañców
przesiedlono do innych miejscowoœci, a opuszczone domy sta³y siê celem dla
szkol¹cych siê w strzelaniu ¿o³nierzy. Dziœ po wsi i sus³ach nie ma ju¿ ¿adnego œladu.
Jestem ciekaw, czy ktoœ widzia³ tam ostatnio sus³a, bo o skrzaty nie mam odwagi siê
zapytaæ.
Oprac. Kazimierz Staszków

Otmuchów

O otmuchowskim zamku, nieszczêœliwej mi³oœci
i piêknym sokole
Dawno, dawno temu na ziemie œl¹skie wdar³a siê Z³ota Orda, dowodzona przez
wielkiego wodza Batu-chana, wnuka s³ynnego w³adcy mongolskiego Czyngis-chana.
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Po jej przejœciu nie pozostawa³o nic prócz popio³ów, gruzów i mogi³. Ich zwyciêski
marsz na ówczesn¹ Europê powstrzyma³ dopiero ksi¹¿ê œl¹ski i krakowski Henryk,
syn œwiêtej Jadwigi œl¹skiej, staj¹c na ich drodze ze œl¹skim rycerstwem i niedobitkami
rycerstwa ma³opolskiego na Legnickim Polu. Odby³a siê tam wielka bitwa, w której
rycerstwo polskie zosta³o pokonane. Ksi¹¿ê Henryk poleg³ na polu bitwy. Walczy³
z tak wielk¹ odwag¹ i determinacj¹ w obronie wiary chrzeœcijañskiej, ¿e potomni nadali mu przydomek Pobo¿ny. Straty, jakie rycerstwo polskie zada³o niezwyciê¿onym dotychczas Tatarom, powstrzyma³y ich marsz i zmusi³y do odwrotu.
Nadszed³ czas odbudowy. Ksi¹¿ê biskup Tomasz z zacnego i mo¿nego rodu Rawiczów, uznaj¹c wielkie zas³ugi rycerza Henryka w walce z Tatarami, powierzy³ mu otmuchowski zamek, czyni¹c go jednoczeœnie kasztelanem. Czasy by³y bardzo ciê¿kie.
Kasztelan Henryk z wielkim trudem dŸwiga³
zamek i przynale¿ne do niego wsie z ruin. Jego
jedynym towarzyszem by³ wspania³y sokó³,
dziêki któremu kasztelan móg³ polowaæ i zdobywaæ po¿ywienie. Po pewnym czasie o wyczynach ³owieckich soko³a zaczêto g³oœno mówiæ,
a jego s³awa rozchodzi³a siê daleko poza granice
kasztelanii. Bawi¹c pewnego razu na dworze
ksiêcia biskupa w Nysie, kasztelan ujrza³
piêkn¹ szlachciankê, baronow¹ Emmê, do której od pierwszego wejrzenia zapa³a³ wielk¹
mi³oœci¹. Niestety, dumna i wynios³a Emma odrzuca³a jego zaloty i sk³adane wci¹¿ wyrazy wielkiej mi³oœci. Kiedy nic ju¿ nie dawa³o mu nadziei, ni¿ pozyska rêkê piêknej Emmy, powróci³ na otmuchowski zamek i niezwykle cierpi¹c,
odda³ siê pracy.
Jedyn¹ przyjemnoœci¹ by³y dla niego ³owy
z soko³em, jedynym przyjacielem, którym oddawa³ siê z wielk¹ pasj¹. Tak w samotnoœci
i wielkiej têsknocie za ukochan¹ up³ywa³y dni.
Pewnego razu na zamku pojawi³ siê pos³aniec
z zapytaniem, czy kasztelan nie zechcia³by przyj¹æ baronowej Emmy, która strudzona
polowaniem, jakie odbywa³o siê w okolicy, zapragnê³a odpocz¹æ i posiliæ siê w jego zamku. Niestety, spi¿arnie zamkowe œwieci³y pustkami, gdy¿ ostatnio jakoœ zwierzyny
w okolicznych lasach brakowa³o, a samotny kasztelan nie dba³ o gromadzenie zapasów. W akcie rozpaczy, nie widz¹c innego wyjœcia, porwa³ miecz i jednym ruchem
obci¹³ g³owê soko³owi, jedynemu towarzyszowi w jego zamkowej samotni. Ze ³zami
w oczach nakaza³ s³u¿bie go upiec. Przyjmuj¹c piêkn¹ i nadal dumn¹ Emmê, chwyci³
j¹ za rêce i ze ³zami w oczach, których potoku nie potrafi³ wci¹¿ zatrzymaæ, powiedzia³:
– Ofiarowa³em ci o piêkna pani to, co by³o do tej pory najbli¿sze memu sercu!
Po tych s³owach rzewnie siê rozp³aka³.
Kiedy piêkna Emma pozna³a ca³¹ prawdê, jej serce z wielkiego wzruszenia
zmiêk³o, a w nied³ugim czasie odby³y siê ich zarêczyny i wspania³y œlub, o którym
w okolicy d³ugo opowiadano i wspominano. Patronowa³ im w czasie wesela sam ksi¹¿ê
biskup Tomasz. Jak powiada baœñ – ¿yli potem d³ugo i szczêœliwie.
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Po wielkich zniszczeniach spowodowanych najazdem tatarskim, a dzia³o siê to
w XIII wieku, ziemia œl¹ska oraz ksiêstwo nyskie, z wielkim trudem dŸwiga³y siê z
gruzów i popio³ów. Czasy, jakie potem nasta³y, potomni nazwali „Z³otym Wiekiem”.
Po po¿ogach i klêskach, jakie ostatnio ponownie dotknê³y ziemie dawnego ksiêstwa nyskiego, z wielk¹ nadziej¹ oczekujê, ¿e i my doczekamy lepszych czasów.
Oprac. Kazimierz Staszków

Otmuchów

Jak husyci podstêpem zrabowali biskupi skarbiec
Dawno, dawno temu, kiedy na stolcu ksiêstwa nyskiego zasiada³ biskup Konrad z Oleœnicy, Europa ogarniêta by³a wojnami husyckimi.
Wszystkie wyprawy skierowane przeciw zbuntowanym Czechom ponosi³y druzgoc¹ca klêskê. Natomiast niezwyciê¿one wojska dowodzone przez s³ynnego rycerza Jana ¯i¿kê, w odwecie za spalenie Jana Husa na stosie, wszêdzie
gdzie siê tylko pojawi³y, sia³y groŸny postrach.
Do krucjaty przeciw tej armii przyst¹pi³ ksi¹¿ê
biskup Konrad. W odpowiedzi husycka armia
wyruszy³a z wypraw¹ odwetow¹ na Œl¹sk. Pierwszy raz najecha³a ziemie ksiêstwa nyskiego w
1428 roku, pal¹c i pustosz¹c wszystko co im stanê³o na drodze. Dowodzone przez Prokopa husyckie oddzia³y zaatakowa³y równie¿ otmuchowski gród, pal¹c i rabuj¹c miasto i podgrodzie.
Nie powiod³a siê wówczas jednak próba zdobycia
zamku, w którym biskup Konrad ukry³ ksi¹¿êcy
skarb.
Po raz drugi armia husytów nadci¹gnê³a
pod Otmuchów w 1430 roku, z bezwzglêdnym
postanowieniem zrabowania biskupiego skarbca. Obroñcy skutecznie odpierali wszystkie ich
brawurowe ataki. Wówczas oblegaj¹cy go, postanowili zdobyæ zamek podstêpem.
Rozpoczêli potajemne pertraktacje z dowódc¹ obrony Miko³ajem von Alzenau. Ten,
jak siê okaza³o tchórzliwy i przekupny, s³abego charakteru cz³owiek, za pieni¹dze i
obietnicê bezpiecznego opuszczenia zamku przez za³ogê, podda³ im warowniê. W
rêce agresora dosta³ siê niemal ca³y skarb ksiêstwa nyskiego, jako ¿e w obawie przed
nadci¹gaj¹c¹ heretyck¹ armi¹, przezornie ukryto na zamku wszystkie cenniejsze precjoza koœcielne. Przejmuj¹c zamek, oddzia³y husytów zapanowa³y niepodzielnie nad
okolic¹.
Zdrada jednak nie pop³aca, a judaszowe srebrniki potrafi¹ bardzo boleœnie parzyæ
bior¹ce je d³onie. Przekona³ siê o tym tchórzliwy dowódca obrony zamku. Nied³ugo
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potem schwytano go i postawiono przed s¹dem
biskupim w Nysie. Za jego haniebny czyn spotka³a go surowa kara, zosta³ skazany na œmieræ
przez œciêcie. Jego g³owa spad³a, œciêta katowskim mieczem. Dzia³o siê to na nyskim rynku,
ku przestrodze innym, którzy chcieliby w podobny sposób dorobiæ siê maj¹tku.
Zastanawiam siê, czy u¿yto wówczas tego
samego miecza, którym wedle tradycji œciêto
ksiêcia opolskiego Miko³aja II. Miecz ten mo¿emy dziœ obejrzeæ w nyskim muzeum.
W œredniowieczu uwa¿ano otmuchowski
zamek za niemo¿liwy do zdobycia. By³o to zapewne przyczyn¹, ¿e w nim w³aœnie biskupi wroc³awscy przechowywali swoje kosztownoœci, pieni¹dze i cenniejsze przedmioty. Jednym s³owem otmuchowska warownia pe³ni³a wówczas
funkcjê skarbca biskupiego. Ta informacja do
dnia dzisiejszego nie daje spokoju licznym rzeszom poszukiwaczy skarbów. Ci¹gle
s³yszymy niesamowite opowieœci o tajemniczych tunelach, ci¹gn¹cych siê od zamku
nieskoñczenie daleko. Czy husyci zabrali wszystkie ukryte tu skarby? To pytanie zadaje sobie ka¿dy, kto choæ raz zobaczy³ ten zamek. Niedawno próbowano „dobraæ” siê
do skarbu przez zamkow¹ studniê. Czy wówczas coœ odkryto, trzymane jest w g³êbokiej tajemnicy.
Oprac. Kazimierz Staszków

Paczków

O tajemniczym skarbie ukrytym w Bolkowym Wzgórzu
Bardzo dawno temu tereny, na których dzisiaj znajduje siê warowny gród Paczków, porasta³a nieprzebyta knieja zwana Przesiek¹. W owym czasie ksi¹¿ê Bolko I rozpocz¹³ wznoszenie zamków i warowni, maj¹cych broniæ jego dziedziny przed najazdami zbrojnych rycerzy króla czeskiego. Jedn¹ z takich warowni pobudowa³ na wzgórzu,
które od owych czasów zwano Bolkowym, lub te¿, jak niektórzy powiadaj¹ – Zamkowym, wznosz¹cym siê na stromym brzegu rzeki zwanej Bia³¹ Wod¹. W tym samym
czasie, chc¹cy pojednaæ siê z Bogiem za swoje ziemskie grzechy, potê¿ny ksi¹¿ê
wroc³awski Henryk IV zwany Prawym, umieraj¹c, zapisa³ w testamencie kasztelaniê
otmuchowsko-nysk¹ biskupom diecezji wroc³awskiej. Nada³ im równie¿ przywilej
ksi¹¿êcy. Ziemie kasztelanii graniczy³y z ziemiami ksiêcia Bolka. Wobec powy¿szego
teraz oni przyst¹pili do umacniania granic swojego ksiêstwa, wznosz¹c przy traktach
handlowych warowne zamki i grody. W ten oto sposób, na drugim brzegu Bia³ej Wody
powsta³ warowny gród, otoczony potê¿nymi murami, o którym wspomnia³em na wstêpie. Zapewne to biskupi w³aœnie nakazali zniszczenie bolkowego zamku, gdy¿ stanowi³ on bezpoœrednie zagro¿enie dla paczkowskiego grodu, jako ¿e nie wszyscy
ksi¹¿êta œl¹scy zgadzali siê z testamentem ksiêcia Henryka. Po zamku nie pozosta³ ani
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jeden kamieñ. Natomiast po okolicy rozesz³a siê sensacyjna wieœæ o ukrytym w tym miejscu ogromnym skarbie. Sk¹d siê on tam wzi¹³? – zapytacie. Owiane to by³o mg³¹ wielkiej
tajemnicy. Dostêpu do skarbu mia³y strzec z³e moce oraz jedno, niemo¿liwe do spe³nienia
zaklêcie. Otó¿ œmia³ek, który odwa¿y³by siê ów skarb wydobyæ, musia³ to zrobiæ punktualnie o pó³nocy i nie móg³ w trakcie kopania wypowiedzieæ ani jednego s³owa. Wieœæ
o ukrytych tam kosztownoœciach i lœni¹cych z³otem dukatach ros³a coraz bardziej, jednak
strach przed strzeg¹cymi go z³ymi duchami, odstrasza³ wszystkich chêtnych.
Pewnego dnia dwóch odwa¿nych paczkowian, nie bacz¹c na gro¿¹ce im niebezpieczeñstwo, postanowi³o dobraæ siê do skarbu. Wieczorem, kiedy siê œciemni³o, cichcem, nikomu
nic nie mówi¹c, wymknêli siê niepostrze¿enie
przez furtê zamkniêtej ju¿ Bramy Z¹bkowickiej. Dotarli na wzgórze i kiedy zegar na ratuszowej wie¿y wybi³ punktualnie pó³noc, rozpoczêli poœpieszne kopanie, nie zwracaj¹c uwagi
na szalej¹ce wokó³ nich widma i zjawy. Paniczny strach, jaki ich z tego powodu opanowa³, okaza³ siê szczêœliwym sprzymierzeñcem, gdy¿ ¿aden z nich nie móg³ wydobyæ z siebie nawet
jednego westchnienia. Kiedy po d³ugim kopaniu ³opata jednego z nich uderzy³a g³ucho o wieko skrzyni, ich twarze rozpromieni³ uœmiech
zdobywców, który mo¿na by³o dojrzeæ w blasku
ksiê¿yca, wy³aniaj¹cego siê w³aœnie zza grubej
warstwy chmur. Z wielk¹ radoœci¹ zaczêli wydobywaæ ciê¿k¹ skrzyniê na powierzchniê. W trakcie wytê¿onej pracy spostrzegli nagle dwie
nieziemskie postacie, które nie wiadomo sk¹d siê wziê³y i w milczeniu rozpoczê³y budowê szubienicy. Obydwaj poszukiwacze przygl¹dali siê im w os³upieniu. Kiedy budowa
szubienicy zosta³a ukoñczona, m³odszy z budowniczych zapyta³ nieziemskim g³osem:
– Którego bierzemy pierwszego?
– Tego w szarym surducie, z d³ugim warkoczem – odpowiedzia³ zapytany, wskazuj¹c palcem na chudszego
– Dlaczego mnie? – wrzasn¹³ z wielkiej rozpaczy wskazany. W tej samej chwili zjawy, szubienica, a przede wszystkim skrzynia ze skarbem zniknê³y bez œladu. Ciemne
niebo zacz¹³ rozjaœniaæ poranny brzask, który zasta³ stoj¹cych wci¹¿ w bezruchu,
os³upia³ych z przera¿enia, œmia³ków. Byæ mo¿e z tego w³aœnie powodu wzniesiono
w tym miejscu kaplicê, która mia³a odpêdzaæ wspomniane z³e moce, strzeg¹ce tajemniczego skarbu.
Mija³y lata. Zniknê³a równie¿ kapliczka, w miejscu której posadzono kasztanowca.
Wyrós³ on na potê¿ne drzewo, lecz i z nim poradzi³ sobie nieub³agany up³yw czasu. Dziœ,
po zamku, kaplicy i drzewie nie pozosta³ ¿aden œlad. Najstarsi mieszkañcy paczkowskiego
grodu o skarbie jakby zapomnieli. Jednak ja, jak i inni poszukiwacze tajemnic nie s³yszeli,
¿eby komuœ uda³o siê ów skarb wydobyæ. Mo¿e warto spróbowaæ jeszcze raz?
Oprac. Kazimierz Staszków
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Pakos³awice

O tajemniczym grodzisku i rycerzach rozbójnikach
zwanych raubritterami

17.

¯eby opowiedzieæ o tajemniczym grodzisku musimy cofn¹æ siê o blisko 600 lat, do
œredniowiecza. Otó¿ w owych czasach toczy³a siê miêdzy Francj¹ i Angli¹ wojna, nazwana przez wspó³czesnych historyków stuletni¹ (1337–1453), która trwa³a 116 lat. Koœció³ katolicki, szarpany wielk¹ schizm¹ trwaj¹c¹ 39 lat, prze¿ywa³ powa¿ny kryzys,
podczas którego zarz¹dza³o nim a¿ trzech papie¿y. Na domiar wszystkiego Europê pustoszy³a epidemia d¿umy zwana „czarn¹ œmierci¹”, która zabi³a blisko jedn¹ trzeci¹
ludnoœci. Wszystko to spowodowa³o upadek presti¿u w³adzy papieskiej, królewskiej
i ksi¹¿êcej, by³o te¿ powodem pojawienia siê na arenie dziejów specyficznego rodzaju
rycerstwa trudni¹cego siê g³ównie rozbojem i rabunkiem. Zwano ich raubritterami,
czyli rycerzami rozbójnikami. Watahy takich grup opanowa³y niemal ca³¹ Europê.
Oczywiœcie, nie ominê³y one terenów ³akomego wówczas k¹ska do uprawiania zbójeckiego procederu, jakim by³o ksiêstwo nyskie.
Jak podaje legenda, jednym z takich
miejsc, w którym siê mieli usadowiæ, by³o w³aœnie grodzisko pod Strobicami. Kiedy ono powsta³o i kto je zbudowa³ tego niestety nie wiemy, gdy¿ wieœci o nim gin¹ w mrokach œredniowiecza. Czy wznieœli je biskupi dla ochrony
przebiegaj¹cego nieopodal prastarego traktu
³¹cz¹cego Nysê z Wroc³awiem, czy te¿ wspomniani rozbójnicy?
Grupa zagnie¿d¿onych w nim rabusiów
bezkarnie napada³a na ci¹gn¹ce traktem karawany kupieckie oraz poczty znamienitych panów, zmierzaj¹cych w kierunku nyskiej metropolii biskupiej. Nie oszczêdzali nikogo,
bogatych kupców, czy te¿ wêdrownych grajków i rzemieœlników rabowali ze wszystkiego, odzieraj¹c wszystkich bez wyj¹tku nawet z odzienia. Dosz³o do tego, ¿e ka¿dy
bogatszy kupiec ba³ siê w pojedynkê wyruszaæ w drogê, nie zabieraj¹c ze sob¹ znacznego pocztu zbrojnych. Sytuacja stawa³a siê beznadziejna i nikt nie potrafi³ po³o¿yæ
kresu temu bezprawiu. W tym to w³aœnie czasie jecha³ do nyskiego grodu legat papieski celem rozwi¹zania kolejnego sporu pomiêdzy œl¹skimi ksi¹¿êtami. Raubritterzy
byli tak rozzuchwaleni, ¿e nie uszanowali dostojnika i napadli na jego orszak. Z wielkim trudem eskorta odpar³a atak, œpiesznie chroni¹c siê w nyskim grodzie. Kiedy poturbowani rozbójnicy wycofali siê do swojej siedziby i poczuli siê bezpieczni, zaczêli
rzucaæ straszliwe obelgi pod adresem papieskiego wys³annika, srogo mu siê odgra¿aj¹c, zaczêli przywo³ywaæ do pomocy diabelskie moce. Tego by³o ju¿ za wiele. W czasie kiedy planowali ponowny atak na œwi¹tobliw¹ osobê, ziemia pod t¹ siedzib¹ z³a
rozst¹pi³a siê i wszystko zniknê³o w czeluœciach piekielnych. Nied³ugo miejsce to porós³ piêkny bukowy las. Tyle o grodzisku rycerzy rozbójników opowiada legenda.
W tym czasie w³adanie diecezj¹ wroc³awsk¹, a tym samym nyskim ksiêstwem
obj¹³, urodzony w Niwnicy, biskup Piotr Nowak. Rozpocz¹³ siê okres wielkich
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porz¹dków i walki z bezprawiem. Z pomoc¹ nyskich mieszczan zbrojnie najecha³ gniazdo rozbójników, które zosta³o zrównane z ziemi¹, a rabusie os¹dzeni przez doraŸny s¹d
po³o¿yli g³owy pod katowski topór. Historyczne zapiski nie wspominaj¹ o skarbach,
które ukryli w tym miejscu raubritterzy. Byæ mo¿e czekaj¹ one na swojego odkrywcê?
Oprac. Kazimierz Staszków

Skoroszyce

Opowieœæ o rycerzu bez g³owy
i wielkiej nieszczêœliwej mi³oœci

Bardzo dawno temu, kiedy w ksiêstwie nyskim panowa³y szczêœliwe lata i wszystkim ¿y³o
siê dobrze, wydarzy³a siê tragiczna historia.
Dzia³o siê to w czasach, kiedy ksi¹¿ê biskup
Przec³aw z Pogorzeli naby³ od ksiêcia Jerzego,
w³adaj¹cego ksiêstwem brzeskim, Grodków
wraz z otaczaj¹cymi go bogatymi wioskami.
Mia³o to miejsce w 1344 roku. W³aœcicielem
Skoroszyc by³ wówczas dumny pan, któremu
¿ona powi³a córkê Emmê i nied³ugo potem
zmar³a. Emma sta³a siê oczkiem w g³owie dumnego pana, który wiele czasu poœwiêca³ jej wychowaniu, traktuj¹c j¹ jak syna. Wzrasta³a w atmosferze polowañ i rycerskich zabaw. Kiedy zaczê³a dorastaæ, ojciec podarowa³ jej dwa piêkne
ogary, które mia³y jej towarzyszyæ podczas polowañ i zabaw. Do ich tresury sprowadzi³ na swój
dwór bieg³ego w sztuce uk³adania psów psiarczyka Jana, który pochodzi³ z zamo¿nej rodziny
z ziêbickiego grodu. Emma ca³y czas spêdza³a
w towarzystwie Jana, pomagaj¹c mu w uk³adaniu jej ukochanych psiaków. Ojciec, widz¹c radoœæ swojej latoroœli nie zauwa¿y³, ¿e pomiêdzy Emm¹ i Janem rozwijaæ siê zaczê³o
piêkne uczucie, które niebawem przekszta³ci³o siê w wielk¹ mi³oœæ. Mija³y lata i Emma
wyros³a na piêkn¹ pannê, a Jan za swoje zas³ugi zosta³ giermkiem jej ojca.
W tym czasie s¹siedni¹ Chróœcin¹ w³ada³ zamo¿ny pan, którego spadkobierc¹ mia³
zostaæ jego jedyny syn. Ojcowie postanowili, ¿e ich dzieci siê pobior¹ i w ten sposób
obydwie wsie stan¹ siê wielkim i zasobnym maj¹tkiem. Kiedy Emma zosta³a powiadomiona przez ojca o tym uk³adzie, popad³a w wielk¹ rozpacz, gdy¿ jedynie Jan by³ jej
wymarzonym kandydatem na mê¿a. Kiedy powiedzia³a o tym ojcu, ten wpad³ we
wœciek³oœæ, nie wyobra¿a³ sobie bowiem, ¿e jego jedynaczka mo¿e pope³niæ taki mezalians. Kaza³ natychmiast wypêdziæ ze swego dworu Jana i zabroni³ mu kiedykolwiek
pokazywaæ siê w swoich posiad³oœciach. Jednak wielka mi³oœæ Emmy i Jana wziê³a
górê i postanowili uciec razem w œwiat. W swoje plany wtajemniczyli mamkê Emmy,
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która bardzo kocha³a swoj¹ wychowankê i postanowi³a im pomóc. Przygotowania
przebiega³y w g³êbokiej tajemnicy i nadesz³a wreszcie d³ugo oczekiwana noc, podczas
której postanowili uciec.
Niestety, o tych przygotowaniach us³ysza³ jeden ze s³u¿¹cych dumnego pana
i skwapliwie mu o tym doniós³. Wiedz¹c, ¿e zdradziecka para uciekaæ bêdzie w stronê
ziêbickiego grodu, gdy¿ tam Jan móg³ liczyæ na schronienie i pomoc swoich krewnych,
postanowi³ uczyniæ zasadzkê przy s³upie granicznym, który stoi przy starym trakcie ze
Skoroszyc do Ziêbic do dnia dzisiejszego. Jak postanowi³, tak uczyni³. Nadesz³a tak
d³ugo oczekiwana przez zakochanych ciemna, pochmurna noc. W wielkiej tajemnicy
Jan podjecha³ pod dwór w Skoroszycach, prowadz¹c ze sob¹ wspania³ego wierzchowca, na którym mia³a jechaæ Emma. Przez ca³y ten czas ich przygotowaniom towarzyszy³y ukochane ogary, które bezszelestnie ruszy³y za uciekinierami. Wszystko przebiega³o sprawnie, i niebawem wyjechali za op³otki, pozostawiaj¹c za sob¹ uœpion¹
wieœ. Gdy emocje lekko opad³y, raŸnie i weso³o ruszyli galopem w stronê Ziêbic. Kiedy mijali wspomniany s³up graniczny, na Emmê niespodziewanie spad³a sieæ i pacho³kowie porwali j¹ z pêdz¹cego wierzchowca. Zdesperowany Jan doby³ miecza i ruszy³ na pomoc ukochanej, z wielk¹ moc¹ napieraj¹c na oprawców, którzy zaczêli siê
wycofywaæ w stronê s³upa. Jan k³ad³ na ziemiê jednego po drugim i ju¿ by³ bliski uwolnienia ukochanej, kiedy zza s³upa wypad³ ojciec Emmy. W jego d³oniach zalœni³ w blasku ksiê¿yca, który nagle ukaza³ siê zza chmur, wielki miecz. Pad³ potê¿ny cios, œcinaj¹c g³owê napieraj¹cego na niego Jana.
Emmê w wielkiej rozpaczy sprowadzono si³¹ na dwór ojca. Cia³o Jana jak œcierwo
porzucono wilkom na po¿arcie. Poniewa¿ córka absolutnie nie chcia³a spe³niæ woli
ojca, ten postanowi³ zamkn¹æ niepos³uszn¹ w klasztorze, gdzieœ daleko w œwiecie.
Przy ciele Jana pozosta³y wierne ogary, które nie pozwoli³y dzikim zwierzêtom
tkn¹æ jego zw³ok. Po pewnym czasie dobrzy ludzie pochowali Jana w mogile, po której
do dnia dzisiejszego nie pozosta³ ¿aden œlad.
Od tego czasu w pogodne ksiê¿ycowe noce mo¿na zobaczyæ, jak nad granicznym
s³upem pojawia siê w powietrzu piêkny rycerz, który pod pach¹ trzyma g³owê. Za ka¿dym razem towarzysz¹ mu dwa piêkne psy, nie odstêpuj¹c go na krok. Czy jest to
duch nieszczêœliwego Jana poszukuj¹cego swojej ukochanej? – tego nikt ju¿ dzisiaj
nie potrafi powiedzieæ.
Kiedy pozna³em tê piêkn¹ legendê, postanowi³em sam to sprawdziæ. Czy coœ zobaczy³em – tego nie powiem, ale zapewniam, ¿e warto.
Oprac. Kazimierz Staszków
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Legendy
jesenickie
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O tym jak powsta³a góra Pradziadem zwana
Zawsze, kiedy spacerujemy koron¹ wa³u Jeziora Nyskiego, zwykle uwagê nasz¹ przyci¹ga
piêkna panorama górska widoczn¹ na po³udniowym horyzoncie. Na jej lewym krañcu majestatycznie prezentuje siê Biskupia Kopa, najwy¿sza góra Œl¹ska Opolskiego. Dalej, patrz¹c w prawo, podziwiaæ mo¿emy wysokie pasmo Jesioników. Na wprost rozpoœcieraj¹ siê Rychlebskie
Hory, przechodz¹ce w ledwo widoczne na zachodzie Góry Z³ote. Przy dobrej widocznoœci
mo¿emy dostrzec górê, na szczycie której widoczny jest wysoki ostry maszt sprawiaj¹cy wra¿enie,
¿e niczym iglica za moment przebije niebosk³on. To jest w³aœnie Pradìd – Pradziad licz¹cy
sobie 1492 metrów wysokoœci, plasuj¹c siê na
pi¹tym miejscu wœród najwy¿szych sudeckich
szczytów. A wspomniana iglica, to wybudowany
w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia
145-metrowy maszt przekaŸnika telewizyjnego.
Wczeœniej w jego miejscu sta³a wysoka na 32,5
metrów wie¿a widokowa, któr¹ wybudowano
w latach 1904–1912. Zawali³a siê ona jednak
w maju 1959 roku, jak niektórzy powiadaj¹, od
uderzenia pioruna.
O tej wynios³ej górze opowiada piêkna legenda.
– Dawno, dawno temu w miejscu, w którym dziœ wznosi siê majestatyczna góra
zwana Pradziadem, rozpoœciera³a siê wspania³a ³¹ka, któr¹ porasta³a soczysta trawa. Poœród tych traw ros³y zio³a o wielkiej mocy, których nie mo¿na by³o znaleŸæ w ¿adnym
innym miejscu. Na ³¹ce tej wypasa³ stado dorodnych kóz i owiec stary pasterz imieniem Konrad. S³oñce chyli³o siê ju¿ ku zachodowi, kiedy nagle ziemia pod jego stopami siê rozst¹pi³a. Ujrza³ wejœcie do wspania³ego zamku, na stopniach którego sta³ tajemniczy starzec z wielk¹, siêgaj¹c¹ prawie do pasa, siw¹ brod¹. Patrz¹c mu przenikliwie
w oczy, odezwa³ siê w te s³owa:
– Konradzie, je¿eli ofiarujesz mi swoj¹ najlepsz¹ owcê, dowiesz siê kim jestem
i obiecujê ci, ¿e nie bêdziesz tego ¿a³owa³.
Kiedy minê³o pierwsze przera¿enie, pasterz po krótkim namyœle wybra³ najdorodniejsz¹ owieczkê i z wielkim strachem poda³ j¹ starcowi.
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– Jestem duchem w³adaj¹cym ca³¹ t¹ okolic¹, zwanym od wieków Pradziadem. Za
to, ¿e spe³ni³eœ moje ¿yczenie, sowicie ciê wynagrodzê – ChodŸ za mn¹ – rozkaza³.
Weszli w przepastne podziemia. Konrad postêpowa³ za nim sparali¿owany strachem, jednak chêæ wzbogacenia bra³a górê nad przera¿eniem. Na trzês¹cych siê nogach doszed³ cicho za starcem do potê¿nych, okutych ¿elazem drzwi. Na jego skinienie wrota siê rozwar³y i oczom Konrada ukaza³ siê wielki skarb. Starzec, wskazuj¹c potê¿n¹ bry³ê z³ota powiedzia³:
– Mo¿esz sobie wzi¹æ tylko tê sztukê i nic poza ni¹. Je¿eli post¹pisz inaczej, spotka
ciê sroga kara.
Powiedziawszy te s³owa wyszed³ ze skarbca, pozostawiaj¹c w nim pasterza. Kiedy
ten zosta³ sam, zacz¹³ przygl¹daæ siê zgromadzonym tam niewyobra¿alnym bogactwom. Jak zwykle w takich wypadkach, chciwoœæ wziê³a górê nad rozs¹dkiem. Postanowi³ zabraæ wspania³y z³oty œwiecznik, który ukry³ przed starcem za pazuch¹. Tak zaopatrzony ruszy³ w stronê wyjœcia, które nagle zniknê³o. Próby odnalezienia innego siê
nie powiod³y, i przera¿ony stan¹³ bezradny poœrodku, nie wiedz¹c co czyniæ. Nagle
ziemia siê zatrzês³a, uderzy³y potê¿ne pioruny i ukaza³a siê groŸna postaæ Pradziada.
Jednym skinieniem ró¿d¿ki spowodowa³, ¿e ziemia nad zamkiem siê zamknê³a,
poch³aniaj¹c ze sob¹ chciwego Konrada. £¹ka, na której jeszcze niedawno pas³y siê
kozy i owce, zaczê³a siê wypiêtrzaæ i uros³a w potê¿n¹ górê, któr¹ okoliczni mieszkañcy
nazwali Altvater, co znaczy w³aœnie Pradziad.
Na koniec o rosn¹cych tylko w tym miejscu zio³ach. Otó¿ dziœ, z tych tajemniczych, s³yn¹cych podobno z wielkiej mocy zió³, wytwarzany jest aromatyczny s³odki likier, nosz¹cy nazwê „Pradziad”. Muszê przyznaæ, ¿e bez w¹tpienia nale¿y on do wspomnianych wielkich, wspania³ych skarbów tej wynios³ej góry. Przekona³em siê o tym
osobiœcie, kiedy w listopadzie wybra³em siê tam na wycieczkê. Zanim dotar³em na
szczyt, rozszala³a siê straszliwa, po³¹czona z gradobiciem burza. Gdy zmarzniêty i przemoczony znalaz³em siê wreszcie w schronisku, bufetowa zaserwowa³a mi ów likier, podaj¹c go wraz z fili¿ank¹ gor¹cej kawy. Wra¿enia nie da siê opisaæ. Trzeba to samemu
sprawdziæ.
Oprac. Kazimierz Staszków

WoŸnica
Kiedy popatrzymy na zachód od Starégo Rejvíza, bardzo dobrze st¹d widaæ górski
grzbiet, który ci¹gnie siê od Šeráka w kierunku po³udniowym, poprzez Keprník, Wozkê i Èerven¹ Horu. Vøesoveí Studankí ju¿ jednak nie zobaczymy, tak samo Èervenohorskeho Sedla, poniewa¿ przes³ania je Supia Hora i Orlík. Przez lornetkê mo¿emy ujrzeæ na horyzoncie, na trzeciej górze, na po³udnie od Šeráka, ska³ê. Jest to Vozka.
O tym, jak powsta³a owa ska³a, opowiada ta legenda.
Bardzo dawno temu panowa³a w tutejszej okolicy straszna bieda. Nie by³o urodzaju, panowa³a bowiem susza. Ludzie nie mieli co jeœæ i na pó³noc od grzbietu Pradìda
szerzy³ siê g³ód. Dobrzy ludzie robili, co tylko mogli, ¿eby przez nieprzebyte góry
przewieŸæ chocia¿ trochê chleba i z³agodziæ g³ód tutejszych mieszkañców. I sta³o siê
tak, ¿e pewien woŸnica na po³udniowej stronie gór za³adowa³ swój wóz bochenkami
chleba i po kamienistej drodze powolutku wspina³ siê pod górê. Kiedy dotar³ za

40

Èerven¹ Horu do miejsca, gdzie dzisiaj stoi ska³a, ko³a wozu ugrzêz³y w bagnie i zmêczone konie nie mog³y ruszyæ dalej. Zbli¿a³ siê wieczór, a wieœ by³a daleko. WoŸnica
siê zirytowa³. Z³apa³ za bat i niezliczon¹ iloœci¹ razów ponagla³ zmêczone zwierzêta do
dalszej podró¿y. Nic to jednak nie pomaga³o. Przeklina³ swój los, wzywa³ pomocy
wszystkich œwiêtych i samego Boga, lecz nikt go nie wys³ucha³. W koñcu powiedzia³
sobie, ¿e wezwie na pomoc diab³a. Ledwo wypowiedzia³ tê myœl¹ ju¿ ko³o niego sta³
Lucyfer, gotowy do pomocy. Niestety, taki jest bieg rzeczy, ¿e diabe³ potrafi daæ tylko
diabelsk¹ radê. Poradzi³ woŸnicy,
¿eby drogê pod ko³ami wozu wyrówna³ bochenkami chleba, bo tylko w ten sposób bêdzie móg³ ruszyæ w dalsz¹ drogê.
Ledwo woŸnica rozpocz¹³ tê
bluŸniercz¹ robotê, b³ysn¹³ piorun
i góry zachwia³y siê od huku gromu. Ca³¹ okolicê spowi³y nieprzeniknione ciemnoœci i rozbrzmia³
g³os Pradìda:
– WoŸnico, za swój grzech,
pope³niony na œwiêtym Bo¿ym darze, przeznaczonym dla g³oduj¹cych, srogo zap³acisz! Zamieniê ciê w kamieñ razem z wozem i bêdziesz tu sta³ a¿ do
s¹dnego dnia jako przestroga dla przysz³ych pokoleñ. – I tak siê sta³o. Gdy ciemnoœci
zaczê³y siê przerzedzaæ i przez chmury przebi³o siê s³oñce, mo¿na by³o na wierzcho³ku
góry zobaczyæ dziwnie uformowan¹ ska³ê, która przypomina³a furmankê wraz z woŸnic¹. Z powodu tego podobieñstwa ludzie zaczêli nazywaæ górê Vozka.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT

Èervená Hora

Szczyt Èervenej Hory otrzyma³ swoj¹ nazwê od nastêpuj¹cej historii.
Bardzo dawno temu przybywali do jesienickiej doliny mnisi i szerzyli tu naukê
Chrystusa oraz wiarê katolick¹. Wielu z owych œwiêtych mê¿ów prze¿y³o podczas swojej misji w tutejszej puszczy niejedno niebezpieczeñstwo. Na Èervenej Horze zgubi³
ponoæ drogê jeden mnich i musia³ tam nocowaæ pod go³ym niebem. Jednak ledwo siê
po³o¿y³ i nakry³ habitem, us³ysza³ groŸny ryk niedŸwiedzi i wycie wilków. Dzikie
zwierzêta wyczu³y po¿ywienie, to jest mnicha, i zaczê³y siê do niego powolutku zbli¿aæ. Mnich, kiedy zorientowa³ siê, i¿ grozi mu niebezpieczeñstwo, narysowa³ wokó³
siebie kr¹g. W kierunku wszystkich stron œwiata nakreœli³ wielkie krzy¿e i mia³ zaufanie do Boga, ¿e nie pozwoli g³odnym bestiom rozszarpaæ i po¿reæ jego œwiêtego cia³a.
I tak siê sta³o. Drapie¿niki kr¹¿y³y dooko³a krêgu tak blisko, ¿e widzia³ ich otwarte paszcze, lecz nie odwa¿y³y siê wejœæ do œrodka. Mnicha ogarniêtego œmiertelnym lêkiem
zala³ krwawy pot, ¿e a¿ ca³a okolica poczerwienia³a. Bóg jednak nie pozwoli³, ¿eby jego
s³uga zgin¹³ tak okrutn¹ œmierci¹. Nadszed³ poranek, dzikie bestie odesz³y i mnich zosta³ uratowany. D³ugo potem dziêkowa³ Bogu i wszêdzie, gdzie przyszed³ opowiada³ tê
niezwyk³¹ historiê. Odt¹d zaczêto nazywaæ tê górê Èervená Hora.
Oprac. Sotiris Joanidis, t³. Centrum Jêzyków Obcych HIT
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