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I NAGRODA  

Wiktoria Dudzińska 

 

LEGENDA O CUDOWNYM ŹRÓDEŁKU I ŚW. ŁUKASZU Z ŁUKASZÓWKI 
 

 Ukryta wśród wzgórz i lasów, nad niewielką rzeczką Wojsławką leży piękna                   

i malownicza miejscowość Surhów. Położona na terenie Działów Grabowieckich w odległości 10 

kilometrów od Krasnegostawu nieustannie przyciąga turystów, nie tylko ze względu na swój 

walor turystyczny, ale także za sprawą krążących tu legend. 

 W odległości 2 km od Surhowa leży maleńka wieś - Łukaszówka. Miejsce to otacza 

prastare podanie związane z objawieniem Matki Bożej i św. Łukasza. Legenda ta, opowiadana   

z dziada pradziada ma swój początek w Czajkach. 

 Bardzo dawno temu, gdy tereny ówczesnego powiatu krasnostawskiego w większości 

porośnięte były bujnymi lasami, a nieliczne wsie skrywały się wśród drzew, istniał niewielki 

kościółek położony w miejscu o nazwie Czajki. Parafia nie była zbyt liczna. ale za to należący         

do niej ludzie byli bardzo bogobojni i wierzący. Pewnego dnia skradziono wszystkie 

kosztowności z kościoła. Ludzie, widząc księdza wyjeżdżającego wcześniej z tobołkami       

do miasta, za sprawą szatańskich podszeptów, oskarżyli duchownego o kradzież 

dewocjonaliów.  

Od tego nieszczęsnego momentu i ciągłych kłótni między parafianami ludzie odwrócili 



się od Kościoła. W obronie proboszcza stanęła tylko jedna kobieta, jego gospodyni, która była 

bardzo wierząca. Nieszczęśni mieszkańcy wygnali kobietę ze wsi, a ksiądz opuszczony przez 

wiernych umarł w samotności i zgryzocie. W pewną bardzo burzową noc kościół zapadł się pod 

ziemię. Teraz w tym miejscu jest bagno, które rzekomo nie ma dna i nikt z tutejszych 

dobrowolnie nie zapuszcza się w te okolice. 

 Gospodyni księdza dowiedziawszy się od chłopów, że ksiądz nie żyje, zaczęła płakać    

i samotnie udała się do lasu. Tam zaczęła żarliwie się modlić do Matki Boskiej za dusze 

mieszkańców. Chodziła w to samo miejsce wiele dni, codziennie, modląc się na różańcu         

i wypraszając łaskę przebaczenia dla siebie i miejscowych ludzi. Pewnego dnia, modlącej się           

w lesie kobiecie ukazała się Matka Boska ze św. Łukaszem. Powiedziała ona ubogiej gospodyni 

księdza, że jej modlitwy zostały wysłuchane, a ludzie będą mogli zmazać swoje grzechy 

obmywając się w źródełku, które wybije w tym miejscu. Jeśli jej uwierzą i będą żałować za swoje 

winy to cudowna woda oczyści ich z grzechu. Nazajutrz kobieta ponownie udała się w to samo 

miejsce. Pomiędzy drzewami, z niewielkiego wzgórza, sączyła się smętnie krystalicznie czysta 

woda wypływająca ze źródełka. Kobieta pochyliwszy się nad źródełkiem w tafli wody 

dostrzegła postać świętego Łukasza. Oszołomiona tymi niezwykłymi wydarzeniami czym 

prędzej pobiegła do ludzi, opowiadając o swoim objawieniu i o źródełku. 

Wieść lotem błyskawicy obiegła okoliczne wioski, a mieszkańcy Czajek dręczeni 

wyrzutami sumienia o niesłuszne oskarżenie księdza coraz liczniej przybywali, by obmyć się w 

cudownym źródełku. W miejscu objawień postawiono skromną, drewnianą kapliczkę wokół 

której wypływała woda ze źródełka. Niebawem w maleńkiej kapliczce pojawił się, w tajemniczy 

sposób, obraz przedstawiający Matkę Bożą z Dzieciątkiem siedzącą wśród chmur, objawiającą 

się św. Łukaszkowi Ewangeliście. Na obrazie przed Maryją klęczy św. Łukasz obok którego 

znajduje się sześć ludzkich postaci. Znakomity obraz jest dziełem niezwykłym i niewątpliwie 

został namalowany ręką natchnionego przez patrona malarzy nieznanego autora. Wokół 

cudownego miejsca, z biegiem czasu, wyrosła wieś, którą zaczęto nazywać Łukaszówką. 

 Z czasem obraz ten zasłynął cudownymi łaskami. Przez pewien czas przebywał w 

pustelni i był pod opieką pustelników, którzy sprawowali pieczę nad cudownym wizerunkiem. 

Obecnie w tym miejscu stoi drewniany krzyż. W 1764 roku cudowny obraz został przeniesiony 

do kościoła w Surhowie, gdzie po dziś dzień jest odwiedzany przez idących do niego pieszo 

pielgrzymów. 

 Do kapliczki przybywa coraz więcej wiernych wierzących, że woda ze źródełka ma moc 

łaski uzdrowienia. Tuż przy kaplicy schodzi się po schodkach do ocembrowanej studzienki, w 

której tryska źródełko czystą, przezroczystą wodą, chętnie zabieraną przez pątników do domu, 

która w ich mniemaniu uchodzi za niosącą pomoc w różnych chorobach. 

Niektórzy nawet twierdzą, że w studzience nadal widuje się postacie świętych z obrazu. 

Turyści odwiedzający to magiczne miejsce mówią o jego niezwykłej i cudownej atmosferze. 

Legenda nadal krąży wśród lokalnej społeczności i jest przekazywana z pokolenia na pokolenia, 

a uzdrowicielska moc źródełka nieustannie zadziwia swoją cudownością. 

 

        Wiktoria Dudzińska  

        Szkoła Podstawowa w Surhowie 
     



II NAGRODA  

Natalia Szewczyk 

 

 

LEGENDA O POWSTANIU WIERZCHOWINY I UKRYTYM SKARBIE 

 

 Dawno, dawno temu w miejscu, gdzie teraz znajduje się moja miejscowość o nazwie 

Wierzchowina znajdowały się tylko wielkie stawy, w których pływały piękne i dorodne ryby, 

mała rzeczka, malownicze pola pełne wzniesień i pagórków, za którymi roztaczał się widok na 

pełne głuszy i dzikości lasy. Nikt tam nie mieszkał, nie było żadnej osady ludzkiej ani żadnego 

znaku cywilizacji. 

 Przychodził tam tylko rybak o imieniu Ciechosław, który miał córkę Piechnę i żonę 

Ludmiłę. Utrzymywał się on dzięki temu, że sprzedawał ryby, które udało mu się złowić w  

tych pięknych stawach, o których nikt oprócz niego nie wiedział. Przychodził on z oddalonej o 

kilka kilometrów osady. Młody rybak odkrył to miejsce dzięki pomocy starej kobiety, która 

mieszkała na skraju lasu. Kiedyś gdy wracał z połowów i nie miał żadnej ryby był zrozpaczony 

tym, że nic nie zarobi i nie będzie mógł kupić jedzenia dla dziecka. Wtedy doszedł do chaty 

starej kobiety, której ludzie się bali i omijali ją nazywając czarownicą. Wszyscy wiedzieli, że 

mieszka tam całkiem sama i nikt jej nie odwiedzał, a ona też nigdy nie przychodziła do osady. 

Ciechosław zląkł się, gdy zorientował się, dokąd doszedł, ale starsza pani już go zobaczyła. 

Okazała się miłą kobietą, ale bardzo samotną. Opowiedziała mu o tym, jak kiedyś była 

szczęśliwa z mężem, jak inni ludzie ją szanowali i prosili o pomoc. Znała się ona bowiem na 

ziołach i chorobach, pomagała w leczeniu dzieci i dorosłych. Jednak kiedyś zgłoszono się do niej 

za późno i nie mogła już pomóc bardzo choremu na szkarlatynę dziecku. Mały chłopczyk zmarł, 

a wszyscy ludzie odwrócili się od niej, następnie drzewo przygniotło jej męża i została całkiem 

sama. Ludzie wymyślali przeróżne historie, że zabiła męża, rzuciła czar na chore dziecko. Od 

tamtej pory kobieta unikała kontaktów z ludźmi. Chciała jednak pomóc Ciechosławowi i jego 

rodzinie, dlatego powiedziała mu jak ma dojść przez dziki busz do stawów, w których jest 

mnóstwo ryb. Pokazała mu tajemny skrót do malowniczej polany, gdzie były sady, z których 

mógł korzystać. Poprosiła go tylko, aby co niedziela odwiedzał ją wraz z rodziną. 

Ciechosław był bardzo zadowolony z tego, że odkrył taką krainę i od tamtej pory zaczęło 

mu się powodzić. Połowy przynosiły duży dochód, już nie musiał martwić się o utrzymanie 

rodziny. Stawał się bogaty, ale nie zapomniał o obietnicy danej staruszce z lasu. Odwiedzał ją z 

rodziną regularnie, pomagał w pracach domowych, co nie spodobało się jego sąsiadom. Z 

zazdrości, że zaczęło mu się powodzić mówili, że przekupił czarownicę. Straszyli go, że rzuci 

ona na niego urok, że wszystko straci. Rybak był jednak nieugięty i nadal ją odwiedzał. Ludzie 

stali się coraz bardziej natrętni, zaczęli prześladować rodzinę Ciechosława. Rybak zaczął się bać 

i postanowił się przeprowadzić do krainy, którą odkrył dzięki staruszce. Zamieszkał nad 

stawami, zbudował dom i gospodarstwo. Jego dom stał na wzniesieniu, z którego roztaczał się 

widok nad stawy i las, dlatego Ciechosław nazwał swoją krainę Wierzchowystaw. 

 Mieszkało im się tam bardzo dobrze, dzięki pracy stworzyli piękne zabudowania i 

gospodarstwo. Z czasem dawni przyjaciele Ciechosława postanowili sprawdzić czy czarownica 

nie zrobiła im nic złego. Ciechosław powiedział im jaka naprawdę jest staruszka, jak mu 



pomogła i jak bardzo krzywdzą ją ich kłamstwa. Pokazał im, jakie stworzył domostwo i zakazał 

obrażania jego przyjaciółki staruszki. Gdy ludzie przekonali się jak piękna ziemia otacza 

Wierzchowystaw, chcieli także się osadzić obok Ciechosława. Z upływem kilku lat powstała 

piękna miejscowość, pola dawały obfite plony, stawy dorodne ryby, lasy opał, powstały dwa 

młyny wodne napędzane rzeczką Łętownią. Wierzchowystaw stał się krainą obfitości, a 

Ciechosław bogatym Panem. Mimo tego nie zmienił swojego charakteru, chciał nawet, aby 

staruszka przeprowadziła się do Wierzchowegostawu, jednak ona wolała pozostać w swojej 

chacie. Jednak powiedziała, że za to, że odważył się przeciwstawić innym ludziom i stanąć w jej 

obronie życie jego i wszystkich jego potomków będzie w wielkim dobrobycie. Staruszka 

przykazała mu, aby po jej śmierci pochował ją na skraju lasu z widokiem na stawy pod wielkim 

dębem, aby była blisko swojego męża. Gdy zmarła, Ciechosław w miejscu, gdzie chciał 

pochować kobietę znalazł starą skrzynie, w której ukryty był skarb, złoto i biżuteria. Wtedy 

zrozumiał słowa staruszki i wiedział, że to na pewno dar od niej. Postanowił jednak nikomu o 

tym nie mówić, aby nie narażać się na zawiść sąsiadów. 

 Życie toczyło się dalej a Wierzchowystaw rozrastał się w większą miejscowość, zaczęli 

go odwiedzać przyjezdni z Chłaniowa, Żółkwi. Stawał się znaną krainą. Pewnego dnia 

odwiedził ją pewien szlachcic Kazimierz Chruściechowski, któremu bardzo spodobała się ta 

piękna okolica, jak również oczarowała go córka Ciechosława, Piechna. Młodzi ludzie zakochali 

się w sobie i za zgodą Ciechosława pobrali się. Kazimierz wraz z żoną postanowił osiąść w tym 

miejscu. Wybudował piękny dwór i stworzył ogromne folwarki. Ciechosław, widząc, że zięć jest 

dobrym gospodarzem a zarazem dobrym szlachcicem postanowił zaufać swoim dzieciom i 

przekazać im skarb. Państwo Chruściechowscy postanowili rozszerzyć zabudowania i folwarki, 

założyć cegielnię, aby stworzyć prawdziwy dwór. Pewnego dnia, gdy objeżdżali konno swój 

majątek młoda szlachcianka patrząc na dwór, folwarki, stawy widziała u góry wierzchołki 

drzew. Wówczas młodzi państwo postanowili skrócić nazwę Wierzchowystaw do 

Wierzchowina, aby kojarzyła się nie tylko ze stawami ale również z malowniczymi widokami 

lasów i była łatwiejsza do zapamiętania. I wtedy też Chruściechowscy postanowili przeznaczyć 

część skarbu na rozwój swojego dworu, a resztę ukryć, aby mieć zabezpieczenie na trudne 

chwile. Kazimierz i Piechna mieli dwóch synów, na których podzielili Wierzchowinę na pół, aby 

mogli sami gospodarować. 

 Taka jest właśnie krótka historia mojej miejscowości, choć teraz nie ma już takich 

stawów, ludzie nie trudzą się łowieniem ryb, nie ma już młynów, folwarków, to jednak nadal 

jest rzeka i piękny las oraz zachowały się ruiny dworu. Jest to pamiątka istnienia Państwa 

Chruściechowskich. Jak wieść głosi być może jest tam jeszcze ukryty skarb. Wielu ludzi już go 

szukało, również potomkowie Kazimierza, nie wiadomo czy ktoś go odnalazł. Być może ciągle 

znajduje się on na terenie Wierzchowiny. Jeżeli ktoś chciałby odwiedzić moją miejscowość i 

spróbować odnaleźć zagubiony skarb - zapraszam i życzę powodzenia w poszukiwaniach... 

 

    

Natalia Szewczyk 

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie 

    
 



III NAGRODA  

Julia Świech 

 

 

LEGENDA O KRASNYMSTAWIE 

 

Działo się to dawno temu, gdy obszar obecnego powiatu krasnostawskiego porastała 

gęsta puszcza poprzecinana dolinami rzecznymi. W dolinie rzeki Wieprz powstała niewielka 

osada zwana Szczekarzewem. Od wschodu otaczały ją rozległe tereny bagniste, od zachodu 

nieprzebyta puszcza. Rzeka płynęła tędy leniwie tworząc zakola, co nadawało temu miejscu 

jeszcze większego uroku. Życie toczyło się tu powoli, mieszkańcy zajmowali się rolnictwem, 

rzemiosłem i rybołówstwem. Właśnie tędy od niepamiętnych czasów wędrowały kupieckie 

karawany kierujące się na wszystkie strony świata. 

Nad brzegiem jednego ze stawów, w drewnianej chacie, mieszkał rybak o imieniu Jan. 

Był to człowiek inteligentny, o bardzo dobrym sercu. Często siadywał nad wodą i głęboko 

rozmyślał o swoim nieżyjącym, poczciwym ojcu Macieju i o tym, jakim był on świetnym 

rybakiem. Zawsze kiedy go wspominał, powracała do niego historia z dzieciństwa Gdy był 

małym chłopcem, niewiele wiedzącym o świecie, jego tata opowiedział mu o swej niezwykłej 

przygodzie. 

Pewnego lata w czasie długiej suszy Maciej wybrał się na obchód stawów. Deszcz nie 

padał od miesięcy, żar lał się z nieba, a ryby z każdym dniem słabły. Robił, co w jego mocy, żeby 

uratować te biedne stworzenia, lecz wszystko na marne. Przyglądając się niskiemu stanowi 

wód, rybak ujrzał wyrzucone na brzeg dwa karpie. Były one w bardzo złym stanie.  Maciej 

postanowił pomóc im, wrzucając je do dużego cebra z wodą. Nagłe coś przykuło jego uwagę. 

Łuski wycieńczonych ryb intensywnie błyszczały w promieniach słonecznych. Wyglądały jakby 

były ze złota, więc zaniósł karpie do domu. Stary rybak troskliwie opiekował się nimi dolewając 

codziennie do wiadra dzban źródlanej wody. Po kilku tygodniach nareszcie spadł upragniony 

deszcz. Stawy napełniły się wodą a zadowolony Maciej nie musiał już martwić się o ryby, 

wypuścił je do stawu . Złote karpie, w podzięce za uratowanie nie życia, zapewniały mu już 

zawsze obfity połów. Rodzina rybaka nie zaznała nigdy głodu. 

Wspominając opowieść ojca, Jan nie sądził, że będzie miała ona ciąg dalszy. Pewnego 

razu, zmęczony po pracy Jan Wybrał się na spacer po okolicy. Widok przyrody, która po zimie 

budziła się do życia wprawiał go w dobry humor. W pewnej chwili rybak zamarł, nie mógł 

uwierzyć własnym oczom. Pod dębem, przy stawie leżał nieprzytomny, zakrwawiony 

mężczyzna, zapewne poraniony przez grubego zwierza. Jan niewiele myśląc, zaniósł rannego 

do swojej chaty. Nieszczęśnik miał wysoką gorączkę i głębokie rany. Rybak ułożył go na łóżku i 

przykrył ciepłą skórą. Na pierwszy rzut oka widać było, że nieznajomy był zamożnym 

człowiekiem i myśliwym. U boku miał łuk, a jego szaty wykonane były z najdroższych w 

tamtych czasach tkanin. 

Z dnia na dzień nieznajomy czuł się lepiej, rany się goiły, gorączka spadała, a to dzięki 

troskliwej opiece. Jan przykładał mu do ran okłady z pajęczyny, sadła borsuka oraz karmił go 

wędzonymi rybami. Kiedy chory poczuł się lepiej, całymi dniami wpatrywał się w okno i 

milczał. Nigdy nie mówił o sobie. Pewnego dnia pod nieobecność Jana, opuścił gościnne 



domostwo. Rybak często myślał o swym dziwnym gościu. 

Mijały dni, aż pewnego razu przed chata zatrzymał się orszak królewski. Jakież było 

zdziwienie Jana, gdy okazało się, że na czele świty stoi uratowany przez niego nieznajomy - król 

Władysław Jagiełło, który często przyjeżdżał przez te ziemie. Tym razem przybył, by 

podziękować swemu wybawcy za wszystko, co dla niego zrobił. Udali się nad staw, przy 

którym został uratowany. Władca zachwycił się pięknem okolicy i rzekł: ,,Jaki krasny staw!” Na 

te słowa. jakby na znak, z wody wyskoczyły dwa złote karpie, które od lat czuwały nad rodziną 

Jana. 

Na pamiątkę tego wydarzenia nazwę osady Szczekarzew zmieniono na Krasnystaw. 

Król i rybak Jan na zawsze pozostali przyjaciółmi. 

Krasnostawskie karpie stały się tak popularne, że umieszczono je w herbie miasta. 

Dzięki wsparciu i hojności króla nasze miasto rozwijało się i bogaciło. 

 

Julia Świech  

Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie 
 

 

 

 

WYRÓŻNIENIA 

 

Łukasz Matyjas 

 

ZATOPIONY KOŚCIÓŁ W KRASNYMSTAWIE 
 

Dawno, dawno temu w pewnej malowniczej wiosce, gdzie nie było żadnych problemów, 

stał piękny kościół na wodzie. Otoczony był zieloną trawą, a brzegi rzeki porośnięte były 

gęstymi zaroślami. Było to miejsce szczególne, gdyż spotykali się tam często wszyscy 

mieszkańcy wioski. 

We wsi żyli ludzie bardzo uczciwi i pracowici. Latami ciężko pracowali w polu, aby 

zapewnić godne życie swoim bliskim. Mieszkańcom niczego nie brakowało. Często można było 

ich zobaczyć szczęśliwych i uśmiechniętych. Nie mieli żadnych zmartwień i kłopotów. Coraz 

rzadziej zaglądali do świątyni. Z czasem ludzie zapomnieli o Bogu oraz o miejscu, gdzie mogli 

Go spotkać. Zajmowali się tylko swoimi sprawami, pomnażali majątki.  

Pewnego lata wszystko się zepsuło. A zaczęło się od zbiorów. Kiedy gospodarze mieli 

zbierać plony, okazało się, że wszystkie nasiona wyschły. Na szczęście większość gospodarstw 

miała zapasy, lecz nie wystarczyło im to na długo. Z czasem zaczęli mniej jeść a na koniec 

głodować. Od kilku miesięcy nie padał deszcz. Wszyscy z wielką niecierpliwością czekali na 

krople z nieba, lecz się nie doczekali. Było tylko gorzej. Z wielkiego miasta przyszły różne 

zarazy. Mieszkańcy wioski zaczęli ciężko chorować. Nie mieli lekarstw ani pieniędzy na 

leczenie, dlatego bardzo wielu umierało z tego powodu. Często zastanawiali się dlaczego ich to 



spotkało, przecież byli bardzo dobrymi ludźmi. Nie wiedzieli, co mają czynić. Strasznie się bali 

o swoje rodziny. Nikt jednak z nich nie pomyślał o modlitwie i kościele. 

I tak pewnej nocy przyszła straszna burza. Wiatr wiał jak oszalały drzewa wyginały się  

od potężnych podmuchów. Domy zostawały bez dachów. Całe niebo świeciło od błyskawic. Tej 

strasznej i niebezpiecznej nocy ucierpiał również kościół, który stopniowo zaczął zapadać się 

pod wodę. Pewien człowiek, który mieszkał niedaleko świątyni, zauważył to. Zwołał 

wszystkich mężczyzn z wioski i powiedział : 

- Musimy uratować kościół. Pamiętacie przecież, że było to szczególne miejsce, gdzie się 

spotykaliśmy. Jest to znak od samego Boga, że postępowaliśmy źle, zapomnieliśmy o 

modlitwie. Kto ostatnio był w kościele? - zapytał 

Niestety, nikt nie odpowiedział. Wszyscy czuli się winni. Mówili, że ma rację. Jeden z nich 

krzyknął : 

- Weźmy liny, przywiążmy kościół i spróbujmy go wyciągnąć! 

Wszyscy zebrani tak uczynili, lecz nie przyniosło to żadnych efektów. Kościół zapadł się. 

Niektórzy mieszkańcy nie wiedzieli dlaczego tak się stało. Dopiero najstarszy z wioski wyjaśnił, 

że zdarzyło się tak, ponieważ ludzie zapomnieli o Bogu, Przestali przychodzić do Niego. Ludzie 

zrozumieli swe winy i, aby je odkupić, postanowili w innym miejscu wybudować jeszcze 

piękniejszy kościół, który z czasem stał się miejscem modlitwy i spotkań. 

Od tamtego momentu minęło wiele lat. Do kaplicy przychodziły kolejne pokolenia. 

Nigdy miejsca w kościele nie świeciły pustkami. Od tamtej chwili do wioski powróciło szczęście 

i dobrobyt. 

 

Łukasz Matyjas  

Zespół Szkół nr 5 w Krasnymstawie 
 

 

Patryk Czop 

 

 

LEGENDA O CHŁANIOWIE I PANTOFELKACH ALEKSANDRY 
 

Wydarzyło się to bardzo dawno, tak dawno, że nawet najstarsi ludzie pamiętają o tym 

tylko z opowieści swoich dziadków. W małym domku żył biedny Szewczyk Antoni 

Chłaniowski. Naprawianiem i szyciem butów zarabiał na chleb. Żył bardzo skromnie, ale 

uczciwie. Mieszkał sam, ponieważ jeszcze nie znalazł wybranki swego serca, choć był niezwykle 

grzeczny, bogobojny i przystojny. 

W okolicy rozeszła się pogłoska o córce króla, Aleksandrze, która zgubiła ze swojego 

ulubionego pantofelka zapięcie i teraz bardzo rozpacza. Wielu szewców próbowało naprawić 

bucik, jednak żaden nie mógł sprostać oczekiwaniom księżniczki. Aleksandra cały czas była 

smutna i rozpaczała. Każde zapięcie, które oglądała było albo za małe, albo za duże, albo 

niewygodne, albo też za mało błyszczące. Ojciec księżniczki nie mogąc patrzeć na nieszczęśliwą 

ukochaną córeczkę obiecał w końcu, że jeśli ktoś naprawi bucik i uszczęśliwi Aleksandrę, wtedy 

dostanie pół królestwa i jej rękę. 



I zaczęli zjeżdżać się mistrzowie rzemiosła szewskiego. Trzeba było przyznać, że było ich 

wielu. Przyjeżdżali szewcy z odległych krain, liczyli bowiem, że to oni wygrają i zdobędą 

bogactwo. Aleksandra ciągle nie była zadowolona, żadne z zapięć nie podobało się jej, traciła 

apetyt i humor. 

Antoni za namową swojego przyjaciela postanowił wyruszyć do zamku i spróbować 

swoich sił, chociaż nie miał większych nadziei. Był on bowiem samoukiem, a do zamku 

przybywali szewcy po wieloletnich szkołach i praktykach. Jednak los zrobił mu niespodziankę. 

Aleksandra, gdy tylko zobaczyła zapięcie wykonane przez młodego Antosia, od razu zaczęła się 

cieszyć i krzyczeć ze szczęścia. Było ono bowiem identyczne jak w drugim buciku. Ani za małe, 

ani za duże, ani też za bardzo błyszczące. Antoni nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. Król, jak 

obiecał, tak zrobił. Oddał biednemu szewczykowi pół królestwa i swoją córkę za żonę. Odtąd 

wszyscy żyli długo i szczęśliwie, a księżniczka już więcej nie musiała się martwić o swoje 

pantofelki. 

Wieś, w której mieszkał Antoni od jego nazwiska została nazwana Chłaniowem, a 

mieszkańcy, zwłaszcza ci młodsi zaraz zainteresowali się szewstwem - nie wiadomo czy z 

zazdrości, czy z konieczności, bo przecież jedyny szewc został królem... Jak powiadają najstarsi 

wkrótce nasza wieś stała się bardzo znana z powodu świetnych fachowców - szewców, a buty, 

zwłaszcza te najsłynniejsze znane pod nazwą ,, pantofelki Aleksandry” były tym, o czy marzyła 

każda panna... 

 

Patryk Czop 

Szkoła Podstawowa w Chłaniowie 
 

 

Jagoda Bodak 

 

ŁZY MATKI 
 

Borowica to cicha, niewielka wioska oddalona od głównych szlaków komunikacyjnych. 

Do tej miejscowości nie trafia się raczej przypadkiem. Tutaj trzeba specjalnie zajechać. Nie tylko 

ze względu na historię, ale także na teraźniejszość niepozornej miejscowości. Warto nałożyć 

drogi, by obejrzeć jej bogactwo - modrzewiowy kościółek ,mieszczący się w części wsi zwanej 

Majdanem usytuowany na niewielkim wzniesieniu, otoczony lipami, świerkami i akacjami, 

który pamięta ponad 220 lat historii Polski i malutkiej rodzimej wsi. 

Kościółek wybudowano w końcu XVIII wieku, dzięki staraniom ówczesnego właściciela 

Borowicy hrabiego Kazimierza Krasińskiego jako dziękczynienie Bogu za urodzenie się 

upragnionej córki. Początkowo służył jako prywatna kaplica hrabiom i gościom, a później także 

miejscowej ludności. Mieszkańcy Borowicy określani byli mianem ,,opornych unitów". Pomimo 

nacisków władz carskich nie dali się zrusyfikować i nie przeszli na prawosławie. 

Niedaleko kościółka stał wtedy dwór i niewiele, bo tylko ponad 30 chałup 

pańszczyźnianych, w których mieszkało prawie 300 ludzi. W tym okresie, ta malutka osada 

przechodziła prawdziwy rozkwit. Był tu tartak, gorzelnia, cegielnia, smolarnia, papiernia, młyn 

dzięki miłościwej i troskliwej hrabinie Elżbiecie, która wszystkim zarządzała. Wieś położona jest 



nad rzeką zwaną Rejką, a raczej stawem, gdyż woda była spiętrzona dla uruchomienia młyna i 

tartaku drzewnego 

W tym czasie mieszkało tutaj bardzo biedne małżeństwo. Trzy dni w tygodniu pracowali 

u pana, by odrobić pańszczyznę i zasłużyć na jego łaskę. Ojciec pracował od rana do nocy jako 

przewoźnik, matka odrabiała pańszczyznę za dwoje. Mieli jednego syna Jana, który był 

„oczkiem w głowie" matki. Do wsi dotarła epidemia cholery . Wraz z nią przyszła wieść, iż 

obroną przed epidemia są dwuramienne krzyże. Mieszkańcy wsi za pozwoleniem hrabiny 

ustawili je na skrzyżowaniu oraz na drogach dojazdowych do wsi, ale to nie pomogło. Choroba 

atakowała coraz więcej ludzi, zachorował również ojciec Janka. Zapracowany, umęczony 

życiem młodo zmarł. Teraz jego obowiązki musiał przejąć młody szesnastoletni syn, który także 

był chorowity i z wyglądu nie przypominał mężczyzny, lecz słabą niewiastę. Ciężko pracował,  

aby wyżywić siebie i matkę, rodzina często przymierała głodem. Matka nie dojadała, aby Jaś 

mógł zjeść i być zdrowym, a przede wszystkim, by mógł pracować. Wtedy każdy kto nie 

pracował, dostawał karę batów. Niestety, choroba nie wybiera i wkrótce umarł ukochany syn 

Jaś. Świat kobiety zawalił się, bardzo opłakiwała i przeżywała śmierć syna. Prosiła Boga o 

śmierć dla siebie, bo nie miała dla kogo żyć. Jednak nieznane są wyroki nieba. 

Pewnego dnia, gdy była u starej baby, która mieszkała na skraju wsi w Parawach, a 

zajmowała się gusłami , dowiedziała się od niej, że może zobaczyć syna w noc zaduszną. Wtedy 

wszyscy zmarli o północy schodzą się do kościoła na modlitwę. Kobieta musi się dobrze ukryć i 

być cicho, zmarli nie mogą jej dostrzec, bo może stracić życie. Pragnąc nad życie zobaczyć Jasia, 

gotowa była na wszystko, aby osiągnąć swój cel. Nie mogła doczekać się nocy. Bez zgody 

ówczesnej hrabiny Elżbiety zakradła się wieczorem do kościoła, ukryła się w rogu za drzwiami, 

ubrana w gruby kożuch, bo noc zapowiadała się mroźna i w oczekiwaniu na północ usnęła. W 

pewnym momencie obudziło ją skrzypienie drzwi. Ujrzała orszak zmarłych wchodzących do 

kościoła, a ich ilość zdawała się nie mieć końca. Siedziała cicho i czekała na ukochanego syna, 

rozpoznawała wielu - rodziców, dziadków, krewnych nawet męża aż w pewnym momencie 

wszedł jej syn Jaś. Był bardzo zmęczony i wycieńczony, niósł dwa wielkie drewniane wiadra 

pełne wody. Miłość matki wzięła górę nad rozsądkiem, ujrzawszy go nie wytrzymała i rzuciła 

się mu na powitanie nie zważając na ostrzeżenia starej babki. Jaś nie pozwolił matce się dotknąć, 

tylko z wielkim płaczem poprosił ją, aby przestała opłakiwać jego śmierć, ponieważ on musi 

nosić jej wszystkie łzy, czyli wiadra łez. W tym momencie zmarli rzucili się na kobietę, bo 

zakłóciła im spokój i zaczęli ją szarpać i bić, aż ta straciła przytomność. Rankiem, kiedy służba 

otworzyła kościół, by hrabina mogła się pomodlić i ksiądz sprawować mszę świętą znaleźli w 

kącie kobietę zakrwawioną prawie nagą, bo ubrania miała rozszarpane. Była bardzo przerażona, 

jakby straciła rozum, ale nikomu nie chciała powiedzieć co się stało, skąd się tu wzięła. 

Od tamtego zdarzenia przestała płakać nad stratą syna i zaczęła dziękować Bogu za jego 

życie. Po pewnym czasie kobieta opowiedziała o wszystkim księdzu, który nie bardzo uwierzył 

w jej opowieść, ale od tamtej pory w noc zaduszną nie zamyka sie kościoła w naszej parafii, aby 

dusze zmarłych mogły przyjść na modlitwę. Nie ma też śmiałka, który by sprawdził czy to jest 

prawda. 

 

Jagoda Bodak  

Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym 



Milena Niećko  

 

LEGENDA O POWSTANIU ŁOPIENNIKA 
 

Zdarzenia, o których opowiada legenda miały miejsce W XII wieku w mojej rodzinnej 

gminie Łopiennik Górny. Mieszkańcy pamiętają je wyłącznie z opowiadań przekazywanych 

ustnie z pokolenia na pokolenie. 

W centrum miejscowości na pagórku wznosił się piękny zamek, w pobliżu którego 

płynęła rzeka, a nieopodal rósł gęsty las. Wszystko to dawało temu miejscu wiele uroku. 

Pomiędzy wzgórzami zamkowym i las zbudowano drewniany most łączący oba brzegi leniwie 

płynącej doliną rzeki. Nieopodal wznosił się drewniany kościół, w pobliżu którego stały chaty 

drobnych rzemieślników. 

Zawsze w miesiącach letnich do zamku przyjeżdżała piękna księżna Łopieńka razem z 

mężem księciem Nikiem. Wraz z nadejściem lata rozpoczynano przygotowania na przyjęcie tak 

znamienitych gości, sprzątano zamek i otaczający go park z ogrodem. Mieszkańcy bardzo 

cieszyli, z tej wizyty i starali się jak najlepiej ugościć książęcą parę. Gdy wszystko było 

przygotowane przybywali Łopienka i Nik. Służba rozpakowywała kufry, a oni szli na spacer 

wzdłuż rzeki do pobliskiego lasu po drodze witając się z mieszkańcami osady. Z tej okazji raz w 

roku urządzano na zamku powitalną ucztę na cześć przybyłej pary, na którą zapraszano 

bogatszych ziemian. 

Lato szybko mijało, robiło się coraz chłodniej, dni były coraz krótsze, a wieczory coraz 

dłuższe, więc para książęca szykowała się do powrotu do miasta. 

Wraz z wyjazdem tak zacnych gości w grodzie panowała cisza i nikt nie wspominał o 

parze książęcej. Było tak, jakby o nich zapomniano, aż do dnia, w którym mieszkańcy 

dowiedzieli się, że księżna zachorowała na bardzo poważną chorobę. Wierzyli jednak, że 

wyzdrowieje i przyjedzie ich odwiedzić. 

Zbliżał się czerwiec 1190 roku, w grodzie rozpoczęto przygotowania na przyjęcie gości. 

Tym razem jednak tak się nie stało. Zamiast pary książęcej przyjechał rycerz i oznajmił, że 

Łopieńka zapadła w śpiączkę. Mieszkańcy nie tracili nadziei, że ich pani wyzdrowieje, 

codziennie rano i wieczorem modlili się w swoim niewielkim kościółku o jej zdrowie. Ich prośby 

zostały wysłuchane. Po kilku dniach do grodu znowu przyjechał ten sam rycerz, ale tym razem 

z dobrymi wieściami. Księżna obudziła się ze śpiączki, nie mniej jednak jej stan zdrowia jest nie 

najlepszy. Po tych słowach wszyscy tak bardzo się ucieszyli, że z radości krzyczeli, śpiewali, 

tańczyli i wyprawili nawet wielką ucztę w zamku na jej cześć. 

Minęły dwa lata, ale Łopieńka w tym czasie nie czuła się na tyle dobrze, aby odwiedzić 

gród. Nadeszła jesień, liście spadły z drzew na dworze zrobiło się ponuro. Do grodu ponownie 

przybył rycerz, tym razem z bardzo smutnymi wieściami. Oznajmił, że księżna nie żyje, a książę 

jest pogrążony w rozpaczy nie może pozbierać się po jej śmierci i cały czas powtarza, że to z jego 

winy księżna umarła, ponieważ on wezwał za mało doświadczonych lekarzy. Oznajmił też, że 

już nigdy do zamku nie przyjedzie i kazał rozdać wszystkie dobra okolicznym mieszkańcom. 

Zgodnie z ostatnią wolą zmarłej małżonki poprosił o nazwanie naszej miejscowości od ich imion 

księżnej Łopienki i księcia Nika po to, aby pamięć o nich w grodzie nie zanikła. Mieszkańcy 

bardzo dobrze wspominali parę książęcą i z dumą i radością wypełnili ostatnią wolę swojej pani 



i osadę nazwali Łopiennikiem. 

Gród leżał na szlaku handlowym , był również pięknie usytuowany pomiędzy dwoma 

wzgórzami w dolinie rzeki i dlatego bardzo szybko się rozwijał. Przybywało tu i osiedlało się 

coraz więcej ludzi z okolicznych miejscowości. Aby łatwiej było porozumiewać się 

mieszkańcom uznali, że podzielą Łopiennik na kilka mniejszych miejscowości to jest na 

Łopiennik Dolny, Górny, Podleśny i Nadrzeczny. Te miejscowości zachowały swoją nazwę, aż 

do dnia dzisiejszego. A po obu stronach rzeki Łopy rozpościerają się wzgórza, gdzie jedno z 

nich nadal pokryte jest pięknym, dużym lasem. Natomiast na miejscu dawnego drewnianego 

kościoła stoi okazały stuletni kościół pod wezwaniem Św. Bartłomieja. 

 

Milena Niećko  

Szkoła Podstawowa w Łopienniku Dolnym 

 

 

Bartosz Czerwiński 

 

KRASNOSTAWSKIE CHMIELAKI 
 

Dawno, dawno temu na terenach położonych nad rzeką Wieprz wokół grodu 

Krasnystaw rosły lasy. Ludzie w tych lasach zbierali grzyby, jagody, nasiona roślin i tym się 

odżywiali. Pewien młody człowiek o imieniu Ambroży a nazwisku Chmiel znalazł w lesie 

piękną, a jednocześnie trochę dziwną roślinę, która była oblepiona szyszkami. Zerwał ją, 

przyniósł do domu i poprosił żonę, aby mu sporządziła napój do picia z tej rośliny. Posłuszna 

żona zagotowała wodę i zaparzyła w dzbanie szyszki. Nakryła dzban ściereczką i odstawiła do 

wystygnięcia. Po kilku dniach okazało się, że sporządzony napój ma świetny smak, wpadający 

w gust mężczyzny. 

Przebiegły Ambroży postanowił zebrać nasionka, które nie zostały zaparzone i wysiał je 

na wiosnę na swojej działce. Przez długie lata uprawiał dziwne rośliny porośnięte szyszkami, a 

po zbiorach przygotowywał napój, którym częstował okolicznych mieszkańców. 

Szyszki wydawały coraz więcej nasion, więc Ambroży Chmiel postanowił wykarczować 

duże obszary lasu i w tym miejscu rozsiewać nasiona wyłuskiwane z szyszek. Rośliny na 

nowym polu rosły i rosły coraz wyższe. Łodygi nie mogły utrzymywać rośliny w pozycji 

pionowej, dlatego rolnik postawił z wyciętych drzew podpory, po których wiły się dorodne 

szyszki. 

Jesienią, kiedy trzeba było zebrać nasiona, Ambroży stwierdził, że urodzaj jest tak duży, 

iż musi poprosić o pomoc wszystkich mężczyzn mieszkających w grodzie. Tak się też stało. 

Wszyscy chętnie pospieszyli z pomocą Kiedy zebrano nasiona, Ambroży Chmiel był szczęśliwy, 

że zebrał tak duży plon. Przyszedł do swojej żony i powiedział, że przygotuje wielkie święto dla 

wszystkich, którzy mu pomagali. Przygotował mięso z dziesięciu dzików upolowanych w lesie. 

Żona upiekła kilka pieców chleba i wspólnie sporządzili kilka beczek napoju z szyszek 

nieznanej rośliny. Pozostałe nasiona rozdał tym, którzy pomagali mu w zbiorach. 

Uroczystość u Ambrożego Chmiela wypadła znakomicie i trwała od piątku do niedzieli. 

Wszyscy biesiadnicy zastanawiali się, jaką nazwę nadać roślinie o pięknych szyszkach. Wśród 



gości znalazł się wykształcony człowiek, który powiedział, że roślinie należy nadać nazwę 

CHMIEL od nazwiska Ambrożego. Święto powtarzane było co roku po zbiorach chmielu i 

przeszło do historii pod nazwą CHMIELAKI. 

Rolnicy Lubelszczyzny do dziś uprawiają chmiel i warzą piwo w browarze lubelskim, a 

krasnostawscy włodarze kontynuują to święto pod nazwą KRASNOSTAWSKIE CHMIELAKI. 

 

 

Bartosz Czerwiński 

Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie 

 

 

Kamil Sawa 

 

LEGENDA O PIĘKNEJ „DZIEDZICZCE” 
 

Moja prababcia, która przeżyła dwie wojny światowe, siadając na ławeczce, opowiadała 

mi różne historie i legendy z dawnych lat. Legenda, którą chcę się podzielić, szczególnie utkwiła 

mi w pamięci. 

 A było to tak: w Wielkopolu w dworku mieszkała dziewczyna, którą ludzie nazywali  

„dziedziczką”. Była to nie tylko piękna, ale również wrażliwa, subtelna i mądra dziewczyna. 

Miała dobre serce i potrafiła dzielić się dobrocią. Kochała ludzi i zwierzęta, a ptaki same siadały 

jej na rękach. Zdobywała swą mądrość, czytając mnóstwo książek. Rodzice kochali ją i nie 

żałowali środków na naukę, pragnęli, aby pogłębiała swoją wiedzę. Dziewczyna bardzo lubiła 

jeździć konno, odwiedzała ludzi zamieszkujących okoliczne wioski, zarażając ich uśmiechem i 

pogodą ducha. Rodzice niejednokrotnie upominali ją, aby zachowywała szczególną ostrożność, 

ponieważ okoliczne tereny stanowiły wiele tajemnic. 

Pewnego dnia postanowiła wybrać się w okolice Bobrowego. Namówiła brata, aby 

towarzyszył jej na przejażdżce. Wybrali się bryczką konną. Dziewczyna postanowiła przejechać 

na skróty przez łąkę. Teren okazał się zasadzką. Pośrodku łąki znajdowało się tajemnicze bagno, 

które pochłonęło młodych dziedziców. 

Od tej pory mętna, bagnista woda stawała się coraz bardziej przejrzysta. Łąka Wyschła, a 

na niej pozostało małe jeziorko o charakterystycznych kształtach. W dworku, w którym 

mieszkała „piękna dziedziczka" zamieszkały jakieś duchy, a na bagnie, które pochłonęło 

„młodych dziedziców” pływają dwa białe łabędzie, które najłatwiej spotkać  o północy. 

 

Kamil Sawa 

Zespół Szkół w Łopienniku Nadrzecznym 

 
 

 

 

 



 

PRACE  ZAUWAŻONE 

 

Miłosz Domański 
 

SOBIESŁAW I JEGO STAWY 
 

Dawno, dawno temu król Władysław Jagiełło wracał z dalekiej podróży, odprowadzając 

piękną ruską księżniczkę, w której był bardzo zakochany. Nagle spostrzegł na poboczu w 

zaroślach siedzącego zapłakanego chłopca. Zatrzymał powóz bardzo zaciekawiony, co taki mały 

chłopiec robi sam. Podszedł do niego. Okazało się, że chłopiec jest sierotą. Jego rodzice umarli 

na ospę, a Sobiesław, bo tak się nazywał chłopiec, był pod opieką wujka. Nie był z nim 

szczęśliwy i postanowił wyruszyć na wędrówkę . 

Król bez chwili wahania zabrał chłopca do powozu. Dojechali do pobliskiego 

Szczekarzewa na nocleg. Chłopiec został tam mile przyjęty. W pięknym zamku, którego 

otaczały piękne wzgórza i stawy, zostali ugoszczeni. Na kolację podano karpie znakomicie 

przygotowane. Król był pod ogromnym wrażeniem gościnności mieszkańców zamku. 

Sobiesław dostał dwie łuski na pamiątkę. Król bez namysłu postanowił, że chłopiec pozostanie 

w tej malowniczej krainie. 

Według decyzji króla małym Sobiesławem zaopiekowali się zakonnicy. Chłopiec 

zamieszkał w pobliskim zakonie, którego otaczały piękne stawy zamieszkałe przez ryby, takie 

jak: karpie, tołpygi, raki. Staw otaczała bujna roślinność, wszelakie zioła, piękne buki i rozległe 

sitowia. 

Zajęciem chłopca, w zamian za gościnę w zakonie, była opieka nad okolicznymi 

stawami. Dokarmiał on ryby. Sobiesław co wieczór rozmawiał z rybami i nucił im pieśni. 

Po kilku latach praca chłopca nie poszła na marne. Przyroda sowicie wynagrodziła go, 

ponieważ w stawach znajdowało się bardzo dużo ryb. Były one nadzwyczaj smaczne i 

niespotykanych rozmiarów. Cała wieś była rada z tej sytuacji. 

Wieść o Sobiesławie, jego dobrym sercu i o niezwykłych karpiach rozniosła się echem po 

całej okolicy. Dzięki niemu ludzie nie byli głodni. 

Do Szczekarzewa zjeżdżali okoliczni mieszkańcy. W zamian za okazałe karpie dawali 

chłopcu w podziękowaniu zboża, płody lenne, mięso. Handel kwitł w ogromnym tempie. Wieś 

rozbudowała się niesłychanie. 

Sława o stawach, Sobiesławie i jego karpiach dotarła do samego króla. Ten pełen 

zachwytu nazwał Szczekarzew Krasnymstawem, a chłopcu w podziękowaniu za jego pracę 

podarował herb z wizerunkiem dwóch karpi. 

Do dnia dzisiejszego przyjęła się nazwa Krasnystaw, a herbem miasta i jego symbolem 

są karpie. 

 

Miłosz Domański 

Zespół Szkół nr 1 w Krasnymstawie 

 



 

Dominika Rój 

 

LEGENDA O MIEJSCOWOŚCI ZAGRODA 
 

Bardzo dawno temu na wzgórzu otoczonym gęstymi lasami istniała osada. Rosły tu 

różnorodne drzewa. W maleńkiej chatce obok lasu mieszkał Michał wraz z żoną i córką. Ich 

dom był drewniany i pokryty strzechą. Przed domem rozciągał się ładny ogródek, w którym 

rosły cudowne kwiaty. Rodzina była uboga, ale bardzo szczęśliwa. 

Pewnej ostrej i srogiej zimy żona i córka ciężko zachorowały. Michał długo się modlił, 

aby wyzdrowiały, jednak okrutny los chciał inaczej. Michała nie było stać na  sprowadzenie 

lekarza. Niestety, najpierw zmarła żona, a potem córka. Chłop po ich stracie pogrążył się w  

rozpaczy.  Nie mógł zostać w miejscu, które przypominało mu dawne, piękne życie, więc 

wyruszył w świat. 

Długo wędrował, by znaleźć miejsce na swój nowy dom, w którym odnalazłby spokój. 

Pewnego razu dotarł do pięknej miejscowości Żdżanne. Rany w jego sercu były nadal głębokie, 

stronił więc od ludzi. Postanowił zamieszkać na bagnach z dala od innych gospodarstw. Nie 

wiedział jednak, jak dostać się na wyspę na bagnach. Michał błąkał się po okolicy. Zmęczony 

postanowił odpocząć. Usiadł na pniu i patrząc na ukwieconą łąkę, zasnął. Obudziła go burza. 

Lał deszcz, potężne błyskawice rozświetlały niebo. Obudzony przetarł oczy i zobaczył, że z 

bagien wynurza się postać. Była to Królowa Bagien. Miała długie czarne włosy, które sięgały jej 

do pasa. Suknię pokrywało błoto. Michał był przerażony. Myślał, że to tylko koszmar, ale 

Królowa powiedziała, że jest  zmęczona, bo długo nie spała i uspokoić ją może tylko rechot żab. 

A żab nie było tu już od roku... Obiecała, że jeśli Michał pomoże jej i sprawi, że żaby wrócą na 

mokradła, to pokaże mu tajemne przejście przez bagna. Michał był dobrym człowiekiem, a 

ponieważ wiedział, co znaczy być nieszczęśliwym, postanowił jej pomóc. Wiedząc o tym, że 

przysmakiem żab są dżdżownice, ułożył z nich szlak prowadzący aż do bagien. Królowa w 

nagrodę wskazała mu tajemną drogę. Jeszcze tego samego wieczora kumkanie żab sprawiło, że 

opadła na dno bagna i zasnęła. Michał poszedł wskazaną drogą i dotarł na wysepkę. Znalazł 

tam dużą łąkę, na której wybudował dom. Ogrodził go bardzo wysokim płotem. Po 

wybudowaniu domu sprowadził do swojego gospodarstwa zwierzęta i założył pasiekę. Dobrze 

czuł się w swojej zagrodzie, chętnie zajmował się zwierzętami, a utrzymywał się ze sprzedaży 

miodu i jaj. 

Pewnego ranka zobaczył wielką łunę na niebie. Zaniepokojony zbliżył się do 

gospodarstw wsi Żdżanne. Okazało się, że tę miejscowość napadli Tatarzy. Zauważył, że 

najeźdźcy podpalają domy. Mężczyźni z tej wsi byli ludźmi honorowymi i odważnymi, stanęli 

więc do walki z wrogiem. Michałowi udało się uratować kilkanaście kobiet i dzieci, które 

przeprowadził przez bagna, gdyż tylko on znał bezpieczną drogę. Tatarom nie przyszło do 

głowy, że na bagnach ktoś mieszka. 

Ocalał jedynie dom Michała. Po wielkim pożarze zostały puste spalone ziemie. Ludzie, 

którym udało się przeżyć napaść Tatarów postanowili na nowo odbudować swoją osadę, na 

której urodzili się ich ojcowie, dziadowie i pradziadowie. Do Żdżannego zaczęli tłumnie 

zjeżdżać się cieśle i stolarze z sąsiednich wsi. Dzięki ich pomocy nowe chaty rosły jak grzyby po 



deszczu. Michała obdarzono wielkim szacunkiem z wdzięczności  za uratowanie kobiet i dzieci 

z rąk Tatarów. Ze Żdżannego wydzielone grunty wokół zagrody Michała i w ten sposób 

powstała miejscowość, której nadano nazwę na cześć domu na bagnach, Zagroda istnieje do 

dziś, ale domu na bagnach dawno już nie ma. 

 

Dominika Rój 

Zespół Szkół w Siennicy Różanej 

 

 

Michał Kowalczyk 

 

LEGENDA O KAWĘCE I WIEPRZU 
 

Dawno, dawno temu, w średniowiecznym grodzie Szczekarzew żyła bogata rodzina 

Kawęczynów. Mieli oni jedyną córkę, która zwała się Kawęka. Była to piękna dziewczyna z 

długim, jasnym warkoczem i oczami niebieskimi jak niebo przy bezchmurnej pogodzie. Zawsze 

uśmiechnięta i uczynna, swoją radością zarażała innych. 

Mężczyźni oglądali się za Kawęką i robili wszystko, aby wkraść się w łaski młodej 

panny. Gdy tylko wychodziła z domu, tłum adoratorów przepychał się z kwiatami i różnymi 

upominkami, aby tylko być blisko tej niewinnej istoty. Jeden z nich, potężny woj Grobel, 

zapragnął pojąć za żonę Kawękę, a jako że nikt nigdy nie odważył się mu sprzeciwić, stał się 

głównym kandydatem do ręki niewiasty. Jednak dziewczyna nie darzyła uczuciem  Grobela, 

który dużo czasu spędzał na turniejach rycerskich i znany był z wybuchowego charakteru. 

Inaczej myśleli rodzice Kawęki - widząc możliwość zdobycia uznania woja, zachęcali córkę do 

zamążpójścia. Dziewczyna, nie mając własnej woli, zaczęła unikać osób, które namawiały ją do 

ślubu. Wymykała się z domu na długie spacery po okolicznych łąkach i rodzinnym grodzie. 

Niedaleko Szczekarzewa rozpościerała się niewielka wioska, w której parobkiem był 

młody chłopak. Jego zajęciem było wypasanie bydła i zajmowanie się świniami swojego 

gospodarza, stąd mieszkańcy grodu przezywali go Wieprz. Był bardzo biedny, ale pracowity i 

szlachetny. Codziennie chodził na targ i sprzedawał świnie, aby zarobić na kawałek chleba. Nie 

zważał na kpiny dzieci pędzących za nim z przezwiskami i dorosłych patrzących na niego ze 

złością. Pewnego razu gdy był na targu, poczuł zapach ognia i usłyszał kobiece wołanie: 

,,Ratunku! Na pomoc!”. Nie wahając się ani chwili, pobiegł za głosem. Z trudem przedzierał się 

przez tłum ludzi uciekających w różne strony. Zobaczył, że budynek, z którego dobiegał głos, 

zajął się ogniem. Nieopodal zauważył studnię z wodą i nie namyślając się długo pobiegł w jej 

kierunku. Wyciągnął dwa wiadra wody i rzucił się W te pędy, żeby zagasić pożar i uratować 

będącą w niebezpieczeństwie osobę. Jeszcze kilka razy pokonał drogę od studni i płonącego 

domu i gdy pożar ustał, zaczął biegać po dymiących pomieszczeniach,  żeby odnaleźć 

poszkodowaną. Wszedł do jednego z pokojów i zobaczył piękną dziewczynę - potrzebowała 

pomocy, słaniała się z osłabienia i strachu. Nie było czasu na długie rozmowy. Dowiedział się 

tylko, że na imię ma Kawęka. 

Za pomoc i uratowanie życia rodzice Kawęki obdarowali Wieprza tysiącem złotych 

monet i bursztynów. Kawęka zaczęła spotykać się z parobkiem. Po kilku miesiącach wspaniałej 



przyjaźni dziewczyna i młodzieniec zaczęli darzyć się uczuciem. Woj Grobel, widząc, że 

przyjaźń między jego ukochaną Kawęką a wieśniakiem Wieprzem zmienia się w coś większego, 

postanowił dać Wieprzowi nauczkę. Gdy ten stał  na drewnianym moście i czekał na Kawękę, 

Grobel skradał się za nim. Nie czekając, rzucił się na wieśniaka i popchnął go do rzeki. Wieprz 

nie umiejąc pływać, od razu poszedł na dno. 

Gdy Kawęka dowiedziała się, co zrobił woj Grobel, zaczęła rozpaczać błądząc po łąkach. 

Nieszczęśliwe łzy stały się źródłem strumienia. Z czasem przerodził sie on w rzeczkę łączącą się 

z rzeką, w której zginął Wieprz. Z żalu dziewczyna popadła w obłęd i słuch o niej zaginął. 

Okoliczna ludność nazwała łączące się rzeki imionami  dwojga nieszczęśników - Kawęki i 

Wieprza. 

Do dziś rzeki Wieprz i Kawęka przecinają pola i łąki powiatu i gminy Krasnystaw, a ich 

nazwy przywołują pamięć o pięknej dziewczynie i biednym parobku. 

 

 

Michał Kowalczyk 

Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie 

 

 

 

 

Gabriel Nizioł 

 

O TYM, JAK POWSTAŁA NAZWA KRASNYSTAW 

 

Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma rzekami, przy ujściu rzeki 

Żółkiewki, była sobie osada. Ludzie żyli w niej dostatnio i szczęśliwie, a rządził nimi król Staw 

I. Wszyscy bardzo chętnie pracowali dla swojego władcy, a on w zamian zapewniał im 

bezpieczeństwo. Niestety tylko do pewnego momentu... 

Nadeszły straszne czasy. Ptaki niosły wieści, że w całym kraju panują choroby i wojny. 

Ludzie zaczęli się bać i zastanawiać, czy w takich chwilach król też zapewni im ochronę. Władca 

słysząc głosy swego ludu zląkł się straszliwie. Nie spał noc i dzień, zastanawiając się, co zrobić. 

Głowę zaprzątała mu jeszcze jedna sprawa... Jego osada nie miała nazwy, jeśli będzie 

potrzebował pomocy, jak wytłumaczy, gdzie leżą jego ziemie? Postanowił więc ogłosić konkurs 

na nazwę dla osady. Następnego dnia na rynku posłaniec wygłosił takie oto zarządzenie : 

,,Ja, król Staw I ogłaszam konkurs, polegający na wymyśleniu nazwy dla naszej osady. Będzie 

trwał 7 dni. Swoje propozycje proszę zgłaszać do członka rady, a jest nim Janko -rzemieślnik. 

Zwycięzca otrzyma od króla 2 antały smalcu z gęsi i 1 centar zboża.” 

Ludzie bardzo się ucieszyli z pomysłu króla, bo i nagroda była kusząca. Od tego dnia 

wszędzie dało się słyszeć różne pomysły..... A to Zbożowo - pomyślał rolnik. Chlebowo - 

wymyślił piekarz. Kwiatkowo - chciała gospodyni. Swój pomysł dorzucił też pasterz - Owce 

Wielkie - brzmiała jego propozycja. Osada była bardzo przejęta, że tak wielką sprawę król 

powierzył w ich ręce. Mieszkańcy byli tak przejęci konkursem, że dopiero po 3 dniach 



zauważyli, że wody w ich rzece jakby ubyło...Owiec na pastwisku także mniej....Przestraszeni 

zebrali się w warsztacie Janka - rzemieślnika i debatowali co zrobić. 

- Król pomyśli, że to ja ukradłem te owce - załamywał ręce Gustaw - pasterz. 

- Nie będziemy miały w czym prać, bo wody w studniach też jest mniej - płakała gospodyni 

Gosława. 

- Musimy iść do naszego króla. On jest taki mądry, na pewno coś wymyśli -rzekł hardo Janko. 

Mieszkańcy jednogłośnie zdecydowali, że do króla pójdzie dzielny Janko i urodziwa Sława, w 

której skrycie kochał się owy młodzieniec. Jak postanowili, tak zrobili i po chwili na koniu 

pognali do zamku Stawa I. Sława pierwszy raz widziała zamek, który był otoczony 

przepięknym ogrodem różanym, których zapach roztaczał się od samego wjazdu na wzgórze. 

Dwie wieże wydawały się kołysać i witać przybyłych gości. „Mogłabym tu zamieszkać” - 

pomyślała dziewczyna. Przy bramie spotkali wartownika, któremu opowiedzieli, jakie kłopoty 

spotkały poddanych i poprosili o widzenie z królem. Strażnik również zasmucił się tą sprawą i 

uchylił pośpiesznie bramę. Janek i Sława pognali do króla, który akurat przechadzał się po 

dziedzińcu. Zsiedli z konia, ukłonili się nisko i opowiedzieli władcy, co się stało, na co on 

podrapał się po brodzie i stwierdził, że trzeba sprawdzić, co kryje się za tymi dziwnymi 

zdarzeniami. Kazał Sławie wracać do wioski, a Janka poprosił, by towarzyszył jemu i jego trzem 

wojom w wyprawie wzdłuż rzeki, by zobaczyć, co sprawiło, że wysycha. Chłopak zgodził się z 

radością, bo nie codziennie dostaje się taką propozycję od króla. Na rozkaz Stawa uśmiechnięty 

starzec przyprowadził dwa piękne wierzchowce. Dosiedli je i w tym samym czasie dołączyło do 

nich trzech rycerzy. Byli to bracia - Mieszko, Kazimierz i Władysław. Janek nie zapałał do nich 

sympatią, bo bardzo się przechwalali i byli bardzo wyniośli, Kazimierz co jakiś czas pogardliwie 

spoglądał w stronę dzielnego Janka. Król za to miał bardzo wesołe usposobienie i cała drogę 

podśpiewywał sobie piosenkę o dzielnym robaku : 

,,Był sobie raz robaczek mały…  

cały zielony był doskonały... 

I chociaż żaby rechotały.... 

to on i tak był bardzo śmiały... 

Żaby zaczepiał , przed ptakami uciekał, 

każdy wiedział, że motyla los go czekał ...” 

Dojechali na miejsce i wszyscy przystanęli ze zdumienia. Z potężnej rzeki został tylko mały 

strumyk. Zaczęli się zastanawiać, jak to możliwe? 

Raz w miesiącu przepędzają bobry, więc to nie one... Z zadumy wyrwał ich głos Janka. 

- Królu! Królu!  Spójrz tam! Tam się coś rusza! 

- Ola boga! ! !- odparł król, 

Gdy podjechali bliżej, stanęli jak słupy soli. Byli przerażeni i zafascynowani zarazem. Przecież 

takie rzeczy zdarzają się tylko w baśniach. To był smok. Najprawdziwszy smok. Spał sobie 

smacznie nad jeziorkiem, którego wcześniej tam nie było. Skąd u licha się tam wzięło? Janek 

wydumał, że smok sam je wykopał, tylko po co ? Król zawołał swoich trzech wojów, ale tylko 

echo odpowiedziało na jego wezwanie. Okazało się, że uciekli przejęci grozą i strachem, nie 

zważając na karę, która ich czeka za opuszczenie króla w potrzebie. 

- Tchórze !! - zawołał król i zapytał Janka, czy ten zechce wesprzeć go w być może ostatniej 

walce dla ratowania osady. Rzemieślnik zgodził się chętnie. Obaj zeskoczyli z koni, wyjęli 



miecze i ruszyli w stronę bestii. Król nauczony był honorowej walki, więc postanowił obudzić 

smoka i wtedy go zgładzić. 

- Smoku!! Smoku!! Obudź się bestio!! - krzyknął 

- Wrrrrraaaaaa - ziewnął zaspany smok i zamrugał wielkimi oczami.  - Dlaczego mnie budzisz? 

- zapytał smok z wyrzutem. 

- Gadający smok ? - król bardzo się zdumiał.- Dlaczego zabrałeś nam wodę z rzeki? Mieszkańcy 

nie mają co pić ani co dać zwierzętom. I dlaczego zjadłeś nasze owce ? - nie przerywał król. 

Smok patrzył zdziwiony na ludzi, podniósł się i podszedł do jeziorka. Spojrzał w ton wody i 

powiedział. 

- Jestem taki piękny i tak bardzo samotny. Ahhhh.. Taki piękny i samotny… Wasza rzeka to 

moje lusterko. Uwielbiam się w nim przeglądać. A owce zjadłem, bo byłem baaardzo głodny. 

Przeleciałem cały kraj w poszukiwaniu odpowiedniej rzeki. Wszędzie mnie przepędzali. A ja 

tylko chciałem mieć lustro, w którym mógłbym się przeglądać. Przepraszam za przysporzone 

problemy - smok zaczął płakać. 

Jankowi i królowi zrobiło się żal smoka i postanowili, że go nie wypędzą ani nie zabiją. 

- Smoku, możesz z nami zostać, ale po warunkiem, że oddasz nam naszą rzekę Będziesz nas 

ochraniał, a my zapewnimy Ci spokój i towarzystwo - powiedział król. 

- Oczywiście!! - smok był bardzo ucieszony. Wykopał tunel i przywrócił rzece jej pierwotny 

stan. 

Wszyscy potem powędrowali w stronę osady. W drodze powrotnej Janko wpadł na Wspaniały 

pomysł. 

- Królu! Właśnie znalazłem odpowiedź na zadanie do Twojego konkursu. Nazwijmy osadę 

Krasnystaw. Krasny - od naszego pięknego smoka, a Staw - na Twoją cześć. Królowi bardzo 

spodobał się pomysł. Smok dostał wielkie lustro, w którym mógł się przeglądać, kiedy tylko 

miał ochotę, a osada uzyskała nazwę Krasnegostawu. Od tamtej pory życie mieszkańców 

płynęło sielsko i wesoło. 

P.S. Janko został strażnikiem króla Stawa i jego bardzo bliskim przyjacielem. Ożenił się ze Sławą 

i oboje zamieszkali na zamku. 

W 1394 roku Krasnystaw otrzymał prawa miejskie. 

 

     

Gabriel Nizioł 

Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach 

    

 

 

Martyna Mojsym 

 

LEGENDA O OLSZY 

 

Dawno, dawno temu, w czasach, kiedy naszym światem władali królowie, a dzielni 

rycerze ratowali księżniczki i zabijali smoki, żyła piękna i mądra dziewczyna o imieniu Olsza. 

Mądrość swą zawdzięczała staremu pustelnikowi o imieniu Olan, który był dla niej przybranym 



ojcem. Pustelnik znalazł ją przypadkiem, gdy wybrał się zbierać zioła na lecznicze mikstury, a 

że znalazł ją pod Olchą, dał jej na imię Olsza. Kochał ją i wychował jak własną córkę. 

Dziewczyna rosła szczęśliwie u boku przybranego ojca, który przekazał jej wszystkie swoje 

mądrości, ale z czasem czegoś zaczęło brakować w jej życiu. 

Pewnego dnia postanowiła wybrać się do pobliskiej wsi, aby poznać innych ludzi i 

zobaczyć jak żyją. Kiedy doszła, zdziwiła się bardzo, bo spodziewała się czegoś innego. Wieś 

była smutna, głucha i wyglądała na opustoszałą. Olsza rozejrzała się po okolicy, a że słońce tego 

dnia przypiekało dość mocno, przysłoniła sobie głowę gałązką olchy,  którą ułamała po drodze. 

Następnie ruszyła w stronę najbliższych zabudowań. W zniszczonej komórce przy domu 

zobaczyła starszą kobietę, która na widok Olszy próbowała się ukryć. 

- Nie bój się, mam na imię Olsza, jestem córką pustelnika! - dziewczyna zawołała do starszej 

kobiety. 

Po tych słowach kobieta uspokoiła się, więc Olsza podeszła bliżej. 

- Gdzie są wszyscy ludzie? Dlaczego tutaj tak pusto? - zapytała. 

- To długa i straszna historia. - odparła kobieta. Po czym zaprosiła dziewczynę na ławeczkę, 

która stała pod drzewem i zaczęła opowiadać. 

 Opowiadała o tym, jak cudownie i spokojnie żyło się ludziom w tej wsi, zanim nie 

pojawiła się czarna zjawa, która zaczęła porywać z domów małe dzieci. Wspomniała też o tym, 

że tydzień temu u sąsiadów urodziło się dziecko, dlatego wszyscy się boją i chowają w swoich 

domach. Kiedy kobieta kończyła swoją opowieść, wieś zaczęła pogrążać się w mroku i zrobiło 

się zimno, choć był to środek dnia. Kobieta nagle zbladła. 

- To znowu ona! - wyszeptała. 

Olsza nie czuła strachu, wręcz przeciwnie, była bardzo zaciekawiona tym, co się dzieje wokół 

niej. Wybiegła na drogę i próbowała dostrzec straszną postać, której wszyscy tak bardzo się bali. 

Wytężyła wzrok i zobaczyła straszny, czarny cień, który krążył wokół domu sąsiadów staruszki. 

Dziewczyna postanowiła podejść bliżej, podchodząc machała olchową gałązką, którą nadal 

trzymała w dłoni. Za każdym razem gdy machnęła gałązką, robiło się jakby jaśniej, a zjawa 

unosiła się wyżej. Pomyślała, że podejdzie jeszcze bliżej i zaczęła szybciej machać gałązką robiąc 

krąg nad swoją głową. Czarna, straszna postać uniosła się w górę, zatrzymała się na dłuższą 

chwilę i zniknęła. Znów zaświeciło słońce, mrok znikł jak gdyby nic przed chwilą się nie stało. 

Drzwi pobliskich domów zaczęły się otwierać, a z nich wychodzili ludzie i ze zdziwieniem w 

oczach patrzyli na Olszę. Starszy mężczyzna podszedł do niej. 

- Jak to zrobiłaś, że tym razem nie ucierpiało żadne z naszych dzieci? - zapytał. 

Dziewczyna zastanowiła się dłuższą chwilę i uświadomiła sobie, że cud ten sprawiła nie ona, 

tylko ta olchowa gałązka, którą trzymała w ręku. 

- Gałązka z olchy, którą ułamałam po drodze idąc do waszej wsi uratowała wasze dzieci. - 

odpowiedziała. 

Wszyscy zaczęli jej serdecznie dziękować, wieś wypełniła się radosnym 

pokrzykiwaniem i śmiechem. Olsza powiedziała mieszkańcom, że skoro ta mała gałązka 

sprawiła taki cud, to może powinni zasadzić wokół swojej wsi olchowe drzewa. Ludzie zebrali 

się,  chwycili łopaty i ruszyli razem do pracy. 

Olsza ruszyła w drogę powrotną do domu. Idąc wspominała jak wiele wydarzyło się 

jednego dnia. W ten oto sposób zjawa nigdy więcej nie pojawiła się w wiosce. Dzięki tej mądrej i 



odważnej dziewczynie wieś znów zaczęła rozkwitać, było słychać radość, rozmowy i śmiech 

dzieci. Ludzie na cześć tej wspaniałej dziewczyny postanowili swoją wieś nazwać Olszanką, od 

jej imienia i od tych pięknych drzew, które ocaliły życie ich dzieci. 

 

 

Martyna Mojsym 

Zespół Szkół Nr 1 w Kraśniczynie 

 


