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NA POŻEGNANIE
Projekt został zrealizowany przez Stowarzyszenie Kraina św.  Anny 

i czeskiego partnera miasto Dub nad Moravou

Dziękujemy kreatywnym uczestnikom konkursu, 
których prace mieliśmy okazję przeczytać, a byli to:

Barbora Jokmanová, Damian Galant, Dominik Daniel, Emilia Schmolke, 
Florian Stosiek, Josef Čečman, Maciej Żytko, Maksymilian Kwiatek, 

Marta Bonk, Marta Pers, Nikol Peřinová, praca zbiorowa pod 
kierownictwem Jolanty Miczki (Katarzyna Kiedrowska, Laura Pieczyk, 

Tatiana Nowak, Wiktoria Chudala, Wiktoria Nosol)

Sandra Koźba 
wydobyła z dzieci drzemiące pokłady literackie,

a pieczę sprawowała, swoje trzy grosze dodała i wstępem zachęciła 
Ewa Maria Piłat

Nad pracami się pochyliły i najlepsze wyróżniły: 
Brygida Pytel, Hanna Peřinová oraz Sandra Koźba

Kwietne rysunki nakreśliła 
Agnieszka Okos

Szatę graficzną wyczarowało 
Wydawnictwo Kurza Stopka J. Tyluś Malak,

a w czeskie brzmienie zamieniła 
Justyna Samiecová

 







„Baśń to elementarz, z którego dziecko uczy się czytać we własnym umyśle, elementarz napisany w języku 
obrazów. Jest to jedyny język, dzięki któremu możemy rozumieć siebie i innych, zanim dojrzejemy intelektu-
alnie”. 

Bruno Bettelheim

     Bajki i legendy towarzyszą nam od pierwszych chwil życia. Czasem mama czyta je jeszcze 
zanim pojawimy się na świecie. 
     Budzą nasze emocje – ciekawość, lęk, radość, towarzyszą naszym marzeniom i snom. 
     Są obecne w naszym życiu, czasem pozwalają przetrwać trudne chwile utrwalając wiarę, że 
wszystko skończy się dobrze.
     I tak z tęsknoty za nimi powstał pomysł projektu pn.:  Wróćmy do bajek i legend, który dla 
Was, wspólnie z naszym czeskim partnerem ujrzał światło dzienne.
    A wszystko zaczęło się od konkursu ogłoszonego po stronie polskiej i czeskiej wśród dzieci, 
które sięgnęły do lokalnej kultury i tradycji  i przekazały nam bajkę lub legendę, która  zrobiła 
na nich największe wrażenie i była w ich pamięci od lat. Ponieważ baśnie przemawiają obraza-
mi do wyobraźni, do jej treści dołączyły jeden z obrazów, który towarzyszył ich wyobrażeniu 
i kojarzył się właśnie z TĄ bajką czy legendą.
     Zapraszam, więc do świata z marzeń i snów naszych przodków. Świata, gdzie wszystko koń-
czy się zazwyczaj dobrze i gdzie choć przez chwilę przenosząc się w inny czas możemy znowu 
czuć się jak dzieci - śmiać się, ciszyć się chwilą, bać się, patrzeć z własnego wnętrza, zabrać  
z opowieści to co dla nas najistotniejsze i wierzyć,  że dobro zawsze zwycięża.

 Ewa Maria Piłat



Dawno, dawno temu, 

w Zdzieszowicach, obok białego 

rynku, na samym środku placu była 

sobie studnia. Naokoło placu i rynku 

znajdowały się domy i sklepy. 

W jednym z domów mieszkały 

cztery siostry: najstarsza 

nazywała się Anna, młodsza 

Małgosia, jeszcze młodsza 

Karolina, a najmłodsza Marta. Siostry pracowały przez cały dzień, 

od 5.00 rano do 21.00. Pomagały bezdomnym i dawały 
im jedzenie. Robiły to najczęściej za grosze i były tym bardzo 

zmęczone, ale musiały zarobić na chleb. 
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Kdysi dávno ve Zdzieszowicích vedle bílého trhu přesně 
uprostřed náměstí stála studna. Kolem náměstí a trhu se 

nacházely domy a obchody.  V jednom z těchto domů žily čtyři 

sestry. Nejstarší se jmenovala Anna, mladší byla Markéta, 

ještě mladší Karolína a ta úplně nejmladší se jmenovala Marta. 

Sestry pracovaly celý den od páté ranní hodiny až do večerní 
deváté hodiny. Pomáhaly bezdomovcům a dávaly jim jídlo, 

nejčastější zdarma. Měly hodně práce a byly unavené, ale musely 

vydělat na svoje živobytí. Jednoho dne, když tří z nich byly 

zaneprázdněné a neměl kdo zajít pro vodu do studny, poslaly tu 

nejmladší – Martu.
5



Pewnego razu, gdy trzy z nich były zajęte, powstał problem, która  

z sióstr powinna iść po wodę do studni. Posłały najmłodszą, Martę. 

Gdy dziewczyna nabrała wodę, wiadro okazało się zbyt ciężkie i nie 

zdołała utrzymać sznura w dłoniach. Zawołała po pomoc. Jako pierwsza 

przyszła siostra Karolina, ale i ona nie umiała utrzymać Marty i wiadra 

z wodą, więc zawołały Małgosię, a później jeszcze Annę. Jednak i ona nie 

dała rady utrzymać swych sióstr i wiadra. Wszystkie wpadły do studni.  

Na szczęście Anna umiała pływać, złapała siostry i po drabinie, zawieszo-

nej na ścianie studni, wszystkie wyszły na powierzchnię. Nie wszystko 

było jednak w porządku, ponieważ studnia była zaklęta. W nocy wszyst-

kie zamieniły się w czarownice. Pragnęły zemsty na ludziach biednych  

i bogatych. Niosły zagładę i okradały miasteczko. I tak co noc, aż do dnia, 

w którym do miasteczka przyszedł pewien wędrowiec. Kiedy dowie-

dział się o czarownicach, zorganizował na nie pułapkę. 

Niestety wędrowiec zwrócił na siebie uwagę i czarownice poleciały 

za nim. Kiedy rzuciły zaklęcie, wędrowiec wyciągnął lustro i zaklęcie 

odbiło się od niego, trafiając w czarownice, które zamieniły się 

w kamień. O wschodzie słońca kamienne posągi czarownic rozsypały się 

w pył, a wszystkie ofiary znowu były zdrowe. 

Mieszkańcy Zdzieszowic od tej pory żyli szczęśliwie, a miasto rozwijało 

się i powiększało.

Marta Bonk, kl. IV B6



Když Marta nabrala vodu, plný kbelík byl pro ni příliš těžký a neuměla 

udržet lano v rukou, proto zavolala pro pomoc. Jako první přišla sestra 

Karolína, ale ona také neměla tolik sily, aby udržela Martu a kbelík 

s vodou, proto obě zavolaly Markétu a později i Annu. Bohužel i Anně 

se nedařilo udržet své sestry a kbelík. Všechny spadly do studny, ale 

naštěstí Anna uměla plavat, chytila své sestry a po žebříku opřeném 

o stěnu studny všechny vylezly na povrch. Bohužel ne všechno bylo 

v pořádku, protože studna byla zakletá. V noci se všechny proměnily 

v čarodějnice, které prahly po pomstě na chudých a bohatých lidech, 

ničily a okrádaly městečko. To se konalo každou noc až do dne, kdy do 

městečka dorazil jeden tulák. Když se dozvěděl o čarodějnicích, nastra-

žil na ně past. Přilákal jejich pozornost a čarodějnice odletěly za ním. 

Když seslaly kouzlo, tulák vytáhl zrcadlo, kouzlo se od něj odrazilo 

a zasáhlo přímo čarodějnice, které se proměnily v kámen. 

Při východu slunce se kamenné sochy čarodějnic proměnily 

v prach a všechny jejich oběti se uzdravily. 

Obyvatelé Zdzieszowic od tohoto 

okamžiku žili šťastně a město 

se rozvíjelo a rostlo.

7Marta Bonk, třída IV. B



Dawno, dawno temu, pewien Książę hiszpański wracał z wyprawy 

wojennej, wioząc zdobyte łupy. 

Jedną ze zdobyczy był posążek 

św. Anny. Kiedy wjechał 

na szczyt góry, wozy 

stanęły i nie chciały dalej 

jechać. Książę bardzo 

się zdziwił i po 

namyśle stwierdził, 

że jest to znak
z nieba. Pozostał 

więc na miejscu 

i wybudował 

kościół 
na szczycie 

góry. 

Po zakończeniu 

budowy w centralnym miejscu umieścił figurę św.  Anny 

i od tego czasu w okolicy zaczęto budować domy, a miejscowość 

tę nazwano GÓRA ŚWIĘTEJ ANNY.

Maciej Żytko, 11 lat8



Kdysi dávno se jeden španělský princ vracel z vojenské výpravy 

a vezl s sebou svoji kořist. Jedním z jeho pokladů byla soška sv. 
Anny. Když dorazil na vrchol kopce, jeho vozy se zastavily a nech-

těly jet dál. Kníže se tomu velmi divil a po krátkém uvážení usoudil, 
že se jedná o znamení z nebe. Zůstal na tomto místě a vybudoval zde 

kostel na vrcholu hory. 

Maciej Żytko, 11 let

se v okolí začaly stavět domy a toto místo začali lidi nazývat 

HORA SVATÉ ANNY.

Po 

ukončení 

stavby na 

ústředním
místě umístil

sošku sv.  

Anny a od 

tohoto okamžiku
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Żyrowa to wioska leżąca u stóp 

Góry Świętej Anny. 

Historia miejscowości 

i znajdującego się tam pałacu, 

sięga czasów 

        średniowiecznych 

         i jest związana 

        z klasztorem 
         w Jemielnicy.  

10



Żyrowa je vesnice ležící u úpatí 

Hory sv.  Anny. 

                         Historie tohoto místa 

                         a paláce, který se zde 

                           nachází, sahá až do 

                       středověkého 
                                 období a je spojena 

                                    s klášterem 

                                   v Jemielnici.
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Pałac w Żyrowej 

w obecnej formie został 

zbudowany w latach 1631-44 

przez hrabiego Melchiora 

Ferdynanda von Gaschina. Znajdowa-

ła się tam dawna siedziba rodowa Żyro-

vskich, którzy w 1447 otrzymali Żyrową z 

nadania 

cesarza Fryderyka III, za zasługi na wojnie z Turkami. 

W czasie, gdy właścicielami pałacu w Żyrowej była 

rodzina von Gaschin, cieszył się on największą w historii 

świetnością. Właściciele pałacu w Żyrowej byli jedną z najbogat-

szych w okolicy rodzin. Hrabiowie von Gaschin, oprócz przepięk-

nego, bogatego zamku, byli właścicielami okolicznych ziem, a także 

fundatorami klasztoru na Górze Świętej Anny. Mimo posiadania 

wielkich dóbr, nie posiadali jednego z największych – syna. Brak 

męskiego potomka nie był jednak ich największym zmartwieniem. 

Prawdziwą tragedią było rodzinne nieszczęście. Jak wspominają 

najstarsi mieszkańcy Żyrowej, jedna z córek Grafa von Gaschin 

urodziła się niewidoma. Hrabia nie umiał sobie poradzić z tym 

dramatem rodzinnym. Zamykał się w komnatach i rwał włosy z roz-

paczy. Hrabina von Gaschin przeżywała tę sytuację jeszcze bardziej. 

Nie spała po nocach, szlochała. Bardzo często pogrążała się rów-

nież w modlitwie. Podczas jednej z takich żarliwych modlitw dozna-

ła wizji. Coś nakazało jej pójść do kościoła i tam miała otrzymać dar 

12



Palác v Żyrowé v jeho současné podobě byl postaven v letech 

1631-1644 hrabětem Melicharem Ferdinandem Gašinským 

z Gašina. Nacházelo se zde rodinné sídlo Żyrovských, kteří 

v r. 1447 obdrželi Żyrowou přídělem od císaře Fridricha III. 

za zásluhy ve válce s Turky. 

V období, kdy rodina Gašínů vlastnila palác v Żyrowé, prožíval 

tento objekt největší rozkvět ve své historii. Majiteli paláce 

v Żyrowé byli jedna z nejbohatších rodin v okolí. Rod Gašínů 

kromě nádherného a bohatého paláce vlastnil také okolní 

pozemky a založil klášter na Hoře sv.  Anny. Navzdory tomu, 

že Gašínovi vlastnili obrovský majetek, neměli to jedno nejdůleži-

tější – syna. Chybějící mužský potomek nebyl však jejich největší 

starostí, sužovalo je rodinné neštěstí. Podle vzpomínek nejsta-

rších obyvatel Żyrowé se jedna z dcer Grafa z Gašína narodila 

nevidomá. Hrabě se neuměl s touto rodinnou tragédii vypořádat, 

zavíral se v komnatách a ze zoufalosti si rval vlasy z hlavy. 

Hraběnka z Gašína prožívala tuto situaci ještě víc, v noci nespa-

la, vzlykala a velmi často se utíkala k modlitbě. Během jedné 

z těchto vášnivých modliteb měla vidění. Něco jí poručilo jít 

do kostela, kde měla obdržet dar vyřešení rodinného problému. 

Hraběnka chodila do kostela denně, ale nic se nekonalo. 

13



rozwiązania rodzinnego problemu. Hrabina chodziła codziennie 

do kościoła, jednak nic się nie zdarzyło. Pewnego dnia, gdy Grafini 

wracała zamyślona z codziennej mszy świętej, zobaczyła klęczącą pod 

krzyżem staruszkę, a ponieważ słynęła z wielkiej dobroci, uklękła przy 

niej, aby dać jej trochę pieniędzy.  Wówczas staruszka spojrzała

na piękną, ale smutną hrabinę i powiedziała jej o znajdującym się 

na bagnach źródełku, między dzisiejszym Gogolinem a Otmętem, 

które ma moc uleczania.

Grafini od razu kazała służbie pojechać w tamte okolice i znaleźć 

to źródełko. Żadnemu służącemu nie udało się jednak odnaleźć cudow-

nej wody, dlatego hrabina postanowiła sama udać się na poszukiwania. 

Przez około tydzień błądziła po okolicznych bagnach, podmokłych 

łąkach i lasach, aż w końcu ukazało się jej tryskające źródełko. Hra-

bina wróciła do pałacu po niewidomą córeczkę i udała się wraz z dziec-

kiem do miejsca, z którego wybijała woda. Po przemyciu twarzy wodą, 

dziewczynka odzyskał zdolność widzenia. Rodzina von Gaschin nie 

posiadała się z radości i od tamtej chwili jej dobroczynność stała się 

jeszcze większa.

W podziękowaniu za cudowne uzdrowienie, Graf ufundował kapliczkę 

pod wezwaniem Matki Boskiej. Znajduje się ona w dzisiejszym 

Gogolinie pośród pól. Kiedy okoliczni mieszkańcy dowiedzieli się 

o cudzie, zaczęli licznie przybywać do miejsca uzdrowienia dziewczynki. 

Ta kapliczka stoi do dziś. Odbywają się wokół niej nabożeństwa 

majowe.

Florian Stosiek, 14 lat14



Jednoho dne, když se vracela zamyšleně ze mše svaté, spatřila stařenku 

klečící u kříže a jelikož byla známá pro svou dobrotu, klekla vedle ní, 

aby jí dala nějaké peníze. Stařenka se tehdy podívala na krásnou, 

ale smutnou hraběnku a řekla jí o léčivém prameni, který se nachází 

v bažině mezi dnešním Gogolinem a Otmętem. Hraběnka okamžitě 

nařídila služebníkům, aby se vydali do tohoto okolí a našli tento pramen. 

Žádnému sluhovi se ale tento zázračný pramen nepodařilo najít, 

proto hraběnka rozhodla, že se tam vydá sama. Skoro týden 

se potulovala po okolních bažinách, mokřadech a lesích až konečně 

spatřila tryskající pramen. 

Hraběnka se vrátila do paláce pro svou nevidomou dceru a vydala 

se na místo, kde pramen vyvěral. Poté, co umyla obličej děvčete touto 

vodou, té se vrátil zrak. Rod Gašínů byl velice šťastný a od tohoto 

okamžiku jejich dobročinnost byla ještě větší. 

Florian Stosiek, 14 let 15



Na południu Polski, a dokładnie na Wyżynie 
Śląskiej, znajduje się Góra Świętej Anny. Jest ona 

porośnięta gęstymi lasami, wśród których 

znajduje się mała wioska. Nie brakuje tam też 

wielu łąk, na których pasą się owce 

i krowy. Góra ta skrywa jednak wielką,
straszliwą tajemnicę.

Góra 
Świętej Anny 

zamieszkiwana jest 
od setek lat. Ludzie 

prowadzili tam spokoj-
ne życie w zgodzie z naturą. 

Uprawiali ziemię, zaopatrując mieszkańców 

w zboża i inne płody rolne, hodowali zwierzęta 

dla mleka i mięsa, handlowali towarami z przybyszami 

z dalekiego świata… Jednakże ich spokojne życie zaburza-

ne było przez pewne bardzo dziwne zjawisko. Na jednej z łąk znajdo-
wał się ogromny, ciemny dół.



Nechybí tam také louky, na kterých se pasou ovce 

a krávy. Tato hora však skrývá v sobě velké 
a děsivé tajemství. Hora sv. Anny je obydlena již 
po staletí.  Lidi tam vedli poklidný život v soula-
du s přírodou. Obdělávali půdu, která je zásobovala 
obilím a dalšími zemědělskými plody, chovali 
zvířata na mléko a maso, obchodovali zbožím 
s nově příchozími z dalekého světa...

Na jihu Polska a přesněji na Slezské 
vrchovině se nachází Hora sv. Anny. 

                              Porůstají ji husté lesy                

                                     a uprostřed nich se 

                                     nachází malá víska. 



Dół tak głęboki, że nawet za dnia nie widać było, co znajduje się na jego 
dnie. Gdy jakikolwiek śmiałek podejmował się próby zbadania ciemnej 
otchłani, jak mieszkańcy nazywali ów dół, nigdy już z wyprawy nie wra-
cał. Mędrcy mówili, że śmiałek zgubił się w lasach lub wpadł do otchłani. 
Prawda jednak była inna. Szeptano o niej po kryjomu. Ludzie bardzo lękali 
się otchłani. W okresie zimowym wydobywał się z niej dym i dźwięk cięż-
kiego oddechu. Wiosną zaś słyszalne były głośne ryki. Lato było najgorsze. 
Z dołu po seriach ryków, wystrzeliwała w niebo rozżarzona lawa i kule 
ognia. Jesienią wszystko się uspokajało, a z wnętrza góry wydobywał się 
tylko dym i stłumione jęki. Góra zaczynała pluć. Lawa wystrzelona z dziu-
ry latem powodowała ogromne szkody, niszczyła uprawy, wypalała lasy  
i domy, zabijała zwierzęta, a nawet ludzi. Mędrcy mawiali, że Góra Świę-
tej Anny jest wulkanem, a otchłań to po prostu krater. Ludzie, słysząc to, 
śmiali się i drwili z mędrców: „Wulkan? Jak to wulkan?”, „Nie da się 
żyć na wulkanie!”, „Ale wulkany nie ryczą”. Krążyły też plotki, że w ot-
chłani mieszka smok. Gdy zapadał w zimowy sen, słychać było jego ciężki 
oddech, a z nozdrzy wydobywał się dym. Mieszkańcy wierzyli, że wiosną 
smok budzi się, a latem zieje ogniem, topiąc skały. Ludność wioski wierzyła 
bardziej pogłoskom niżeli mędrcom.  A co ze śmiałkami, którzy próbowali 
zbadać otchłań? Podobno byli oni porywani przez smoka i ginęli w jego 
paszczy. Nikt nie jest tego pewien, ponieważ każdy, kto widział smoka, 
zostawał przez niego pożarty. Ale skąd smok wziął się na Górze Świętej 
Anny? Podobno kiedy Święta Anna otrzymała swój tytuł, diabłowi bardzo 
się to nie spodobało. Chciał on uprzykrzyć życie mieszkańcom Góry, więc 
z ognia piekielnego ulepił smoka i umieścił go w dziurze, która powstała
               po zapadnięciu się zbiornika wód podziemnych.18



Avšak jejich poklidný život rušil jistý podivný jev. Na jedné louce se na-
cházela obrovská tmavá jáma. Jednalo se o tak hlubokou jámu, že i ve dne 
nešlo vidět, co se nachází na jejím dně. Pokaždé, kdy se nějaký odvážlivec 
pokusil prozkoumat tuto díru, které obyvatelé říkali jáma, nikdy se ne-
vrátil zpět. Mudrci říkali, že se tito odvážlivci ztratili v lesích nebo spadli 
do díry. Pravda byla ale úplně jiná. Šeptalo se o ní tajně. Lidé měli z této 
jámy obrovský strach. V zimním období z ní vycházel dým a byly slyšet 
zvuky těžkého dýchání. Na jaře naopak hlasitý ryk. V létě bylo ale nejhůř. 
Z jámy byl slyšet střídavě ryk a následně z ní vystřelovala směrem k nebi 
horka láva a ohnivé koule. Na podzim se vždy vše uklidnilo a z vnitřku 
pouze vycházel dým a byl slyšet tlumený jekot. Hora začala vymršťovat 
lávu. V létě láva, která vystřelovala z díry způsobovala obrovské škody, ni-
čila úrodu, vypalovala lesy a domy, zabíjela zvířata a dokonce i lidi. Mudrci 
tvrdili, že Hora sv. Anny je sopka a tato jáma je jednoduše kráter. Lidé, 
kteří to slyšeli, tomu nevěřili a posmívali se mudrcům. „Sopka? Jak to 
sopka?”, „Nelze přece žít na sopce!”, „Přece sopky takhle neumí 
řvát”.  Říkávalo se také, že v této díře žije drak. Když upadne do zimního 
spánku, lze slyšet jeho těžký dech a z jeho nozder vychází dým. Obyvate-
lé věřili také, že se na jaře tento drak probouzí a v létě chrlí oheň, který 
taví skály. Lidé ve vísce spíše věřili šířícím se drbům nežli mudrcům. Co se 
ale stalo s odvážlivci, kteří se pokusili prozkoumat jámu? Údajně je unesl 
drak a zahynuli v jeho tlamě. Nikdo si toho ale nebyl jistý, protože každý, 
kdo draka viděl, byl sežrán. Odkud se ale vzal drak na Hoře svaté Anny? 
Údajně, když svatá Anna kdysi byla jmenována svatou, ďáblovi se to vel-
mi nelíbilo. Chtěl znechutit život lidem, kteří bydleli na této hoře, proto  
z pekelného ohně vytvořil draka a umístil ho v průrvě po nádrži 
podzemní vody. 19



„Będziesz straszył mieszkańców, aby Święta Anna pożałowała swo-
ich czynów w stronę świętości i wzięcia tej góry pod opiekę” – tak 
diabeł nakazał smokowi. Od tej pory tereny wokół otchłani budziły lęk 
wśród mieszkańców. Wielu z nich próbowało pokonać smoka. Ten jednak 
wyczuwał ich obecność, a mając wsparcie szatana, bez trudu ich pożerał. 
Ale do czasu. Na skraju wioski mieszkał pewien piękny młodzieniec. Każ-
dego dnia pracował ciężko w polu wraz ze swoim ojcem. Bardzo intere-
sowała go otchłań i jej historia. Ojciec zawsze przestrzegał młodzieńca 
przed tym, aby nie zbliżał się do niej. Była to istna walka z wiatrakami, 
albowiem im więcej młody słyszał o niej, tym bardziej go ona fascynowa-
ła. Tym bardziej chciał się do niej wybrać.  Święta Anna upodobała sobie 
młodzieńca i przy jego narodzinach nadała mu imię Odylen, co znaczy 
„stawić czoła”, „pokonać”. Jak mówią najstarsi mieszkańcy – już przy 
jego narodzinach dała mu straszną misję – pokonać smoka, by ten już ni-
gdy nie zakłócał spokojnego życia ludu. Pewnej nocy Święta Anna zstąpiła 
z nieba i przyszła do domu Odylena. Zbudziła go i tak mu powiedziała: 
„Odylenie, w tobie nadzieja. Nie mogę już dłużej patrzeć na krzywdę, jaką wy-
rządza mojemu ludowi wysłannik diabła – smok. To trwa już zbyt długo. Chcia-
łabym, abyś wypełnił misję, którą Ci powierzyłam przy twoich narodzinach. 
Chcę, abyś pokonał smoka. Wybierz się nad otchłań dzisiaj wieczorem, będę 
Cię prowadzić. Poczekaj tam, aż będzie zupełnie ciemno, i zrzuć doń skały ze 
zbocza. Przez cały ten czas, aż do twego powrotu do domu, będę przy Tobie, 
abyś się nie lękał”. Po tych słowach Święta Anna zniknęła.
Tego wieczoru Odylen z polecenia Świętej Anny wymknął się z domu 
i wyruszył w lasy. Patronka Góry też dotrzymała słowa i pod postacią 
świetlika prowadziła go nad otchłań. Po kilku minutach 
młodzieniec znalazł się nad otchłanią.
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 „Budeš nahánět hrůzu všem obyvatelům, aby svatá Anna litovala 
svých činů ke svatosti a vzala tuto horu pod svou ochranu” – tohe 
přikázal drakovi. 
Od tohoto okamžiku území kolem jámy vzbuzovalo v lidech strach. Mno-
ho z nich se snažilo porazit draka. Ten však ihned vycítil jejich přítomnost 
a s ďáblovou podporou je rychle sežral. Až to jednou skončilo. 
Na okraji vesnice žil jistý pohledný mládenec. Každý den těžce pracoval 
na poli společně se svým otcem. Velmi se zajímal o jámu a její příběh. Otec 
mládence vždy varoval, aby se k ní nepřibližoval. Byl to ale boj s větrnými 
mlýny, jelikož čím více tento mladý muž o ní slyšel, tím více ho fascinovala. 
Chtěl se tedy k ní vydat. Svatá Anna si mládence oblíbila a při narození ho 
pojmenovala Odolen, což znamená „postavit se čelem“, „porazit“. Jak 
říkají nejstarší obyvatelé – už při jeho narození mu dala hrozné poslání - 
porazit draka, aby už nikdy nerušil poklidný život lidí. Jednou v noci svatá 
Anna sestoupila z nebe a přišla k Odolenově domu. Probudila ho a řekla 
mu: „Odolene, Ty jsi jediná naděje. Nemohu už dále pozorovat tu křivdu, kte-
rou činí mému lidu ďáblův poslanec – drak. Tohle už trvá příliš dlouho. Chtěla 
bych, abys splnil své poslání, které jsem ti pověřila při tvém narození. Chci, abys 
porazil draka. Vydej se k jámě ještě dnes večer, povedu tě. Počkej na místě až 
k úplnému setmění a hoď do ní skály ze svahu. Celou tu dobu až do tvého 
návratu domů budu stát u tvého boku, abys neměl strach“. 
                     Po těchto slovech svatá Anna zmizela. Ještě tentýž večer 
                        Odolen na žádost svaté Anny tajně opustil svůj domov 
                            a vydal se              do lesa. Patronka Hory také 
                                                         dodržela slovo a jako  světluška 
                                                           ho vedla          až k jámě. 
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Święta Anna pod postacią świetlika poleciała nad zbocze, na którym znaj-
dowały się dziesiątki głazów powstałych z lawy. A on usiadł na jednym  
z głazów i w towarzystwie małego świetlika czekał. Około północy Ody-
len ujrzał w otchłani parę wielkich, czerwonych oczu. Ogarnął go wielki 
strach, ale też podniecenie – zobaczył smoka. Wpatrywał się w oczyska 
jak zahipnotyzowany. Były piękne, ale też przerażające. „Teraz, Odyle-
nie” usłyszał słaby głosik tuż obok ucha. Zeskoczył z kamienia, spojrzał na 
świetlika, potem w głąb otchłani. Oczyska potwora robiły się coraz więk-
sze – smok się zbliżał. Odylen krzyknął: „Zgiń, wysłanniku diabła!” i ze-
pchnął głaz, na którym siedział. Potem kolejny i kolejny…. I tak dziesiątki 
odłamków skalnych potoczyło się po zboczu w głąb otchłani. Po chwili  
z jej głębi wydobył się przeraźliwy, pełen bólu ryk, a potem… nastała cisza. 
W ten sposób wysłannik diabła, monstrum ulepione z ognia piekielnego, 
smok nękający annogórzan dokonał żywota. Nie miał duszy, więc zniknął 
zarówno ze świata żywych, jak i umarłych. Odylen został okryty sławą, 
mieszkańcy przynosili mu dary w podzięce, a ten dzień został nazwany 
„Odylendą”. Aby zapomnieć o tych strasznych latach, mieszkańcy Góry 
Świętej Anny postanowili w otchłani wybudować amfiteatr, w którym ba-
wili się, by pokazać, że miejsce już jest im przyjazne.
Od tych wydarzeń minęło wiele, wiele lat. Mało kto pamięta smoka.  
Mieszkańcom żyje się spokojnie i szczęśliwie. Imię Odylena powoli od-
chodzi w niepamięć, ale każdy zapytany o smoka, który okrutnie nękał 
annogórzan, powie, iż gdyby nie opieka Świętej Anny – miejscowość mo-
głaby już dawno przestać istnieć.  A sama święta? Do dziś jest otaczana 
niebywałym kultem i sprawuje pieczołowicie opiekę nad kolejnymi poko-
leniami mieszkańców tej ziemi.

                                                               

Maksymilian Kwiatek, 15 lat



Po několika minutách se mládenec ocitl nad propastí. Svatá Anna jako 
světluška letěla dál až ke svahu, kde se nacházelo mnoho lávových ka-
menů. On usedl na jedním z nich a ve společnosti této malé světlušky 
čekal. Kolem půlnoci Odolen spatřil v jámě pár velkých červených očí. 
Padl na něho strach, ale zároveň pociťoval příjemné vzrušení – spatřil 
draka. Díval se mu do očí, jako kdyby byl hypnotizován. Byly nádherné  
a děsivé zároveň. „Teď, Odolene” uslyšel tichý hlas hned u ucha. Sesko-
čil z kamene, podíval se na světlušku a pak do jámy. Oči této příšery se 
zvětšovaly – drak se blížil. Odolen vykřikl: „Zahyň, ďáblův vyslanče!”  
a shodil kamen, na němž seděl. A pak další a další... Takto se mnoho skal-
ních úlomků po svahu dostalo do jámy. Po chvíli z její hloubky byl slyšet 
děsivý bolestiplný řev a následně... nastalo ticho.
Takto byl ukončen život ďáblova vyslance, příšery vytvořené z pekelného 
ohně, draka sužujícího Annohořany. Neměl duši, a tak zmizel ze světa ži-
vých a zemřelých. Odolena tento čin proslavil, obyvatelé mu nosili dary 
jako poděkování a tento den byl pojmenován „Odolenou”. Obyvatelé 
Hory sv. Anny po mnoha příšerných letech se rozhodli v této jámě po-
stavit amfiteátr, v němž se dlouho radovali, aby ukázali, že od tohoto oka-
mžiku je toto místo pro ně bezpečné. 
Od těchto událostí uplynulo mnoho mnoho let. Skoro nikdo si už na 
draka ani nepamatuje. Obyvatelé žijí poklidně a šťastně. Jméno Odolena 
postupně upadá do zapomnění, ale každý obyvatel, když se v jeho přítom-
nosti zmíníte o drakovi, který sužoval život Annohořanů, Vám řekne, že 
bez ochrany svaté Anny by toto místo už dávno nemuselo existovat. A co 
je se svatou Annou? Dodnes je silně uctívána a ochraňuje další generace 
obyvatel na tomto území. 

Maksymilian Kwiatek, 15 let 23
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Po II wojnie światowej powstała pewna legenda. Opowiada ona  

o dziewczynie i jej historii miłosnej…  Miała ona na imię Karolina  

i mieszkała w Obrowcu. Było tam bardzo dużo gospodarzy i pięknych 

wodnych młynów. Właśnie w jednym z nich mieszkała niewiasta. Była 

bardzo ładna i nie chciała pracować na polu, a z racji tego, że były to 

trudne czasy, musiała się czymś zająć, aby zarobić na swoje życie. Wy-

brała więc inne zajęcie. Codziennie nosiła mąkę i ryby na targ w Gogo-

linie. Karolinka chodziła tam pieszo. W drodze na targ mijała leśniczów-

kę. Mieszkał w niej młody, przystojny, ale ubogi leśniczy. Miał na imię 

Karlik. Koło leśniczówki płynął piękny potoczek. Znajdował się tam 

również mostek… Pewnego razu Karlikowi spodobała się Karolinka. 

Wiedział, że dziewczyna, idąc na targ, musi przejść przez mostek koło 

leśniczówki. Czekał na nią, gdy ta z targu wracała. Kiedy Karolinka zbli-

żała się do mostku, chłopiec był gotowy, by z nią porozmawiać. Nieste-

ty plan chłopca nie powiódł się, ponieważ dziewczyna uciekła.  Karlik nie 

wiedział, dlaczego tak postąpiła, lecz nie dawał za wygraną i nie rezygno-

wał ze swojego zamiaru. Codziennie czekał 

na nią koło potoku, lecz ona stale go igno-

rowała i uciekała. W końcu się doczekał… 

Pewnego dnia, kiedy padał deszcz i było 

potwornie zimno,  Karolinka również mu-

siała zanieść mąkę i ryby na targ. Karlik 

znowu na nią czekał. Na szczęście… Wra-

cając, dziewczyna była bardzo przemoknięta 

i zmarznięta. 
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Po II. světové válce se zrodila jedna legenda. Vypráví o dívence a o jednom 

příběhu lásky...

Dívka se jmenovala Karolína a bydlela v Obrowci. Bylo tam hodně ho-

spodářů a krásných vodních mlýnů.  V jednom z nich bydlela dívka. Byla 

velmi hezká a nechtěla pracovat na poli. Jelikož ale období bylo dost 

náročné, musela nějak pracovat, aby si vydělala na své živobytí. Zvolila 

proto jinou profesi. Každý den nosila mouku a ryby na tržiště do Gogo-

lina. Karolínka tam chodila pěšky. 

Cestou na tržiště míjela hájenku. Bydlel v ní mladý, pohledný, ale 

zároveň chudý hajný. Jmenoval se Karlík. Vedle hájenky tekl malebný 

potůček. Byla tam také lávka... 

Jednoho dne se Karlík do Karolínky zakoukal. Věděl, že dívka cestou 

na tržiště musí projít přes lávku vedle hájenky. Čekal tedy na ni, když se 

vracela z tržiště. Když se Karolínka blížila k lávce, chlapec byl připraven, 

aby si s ní promluvil. Bohužel se mu to nepovedlo, jelikož dívka utekla. 

Karlík nevěděl, proč mu tohle udělala, ale nevzdal to a nerezignoval.  

Každý den čekal na dívku u potoka, ale ona ho pořád ignorovala 

a utíkala. Konečně se ale dočkal...  Jednoho dne, když pršelo a bylo 

hrozně zima, Karolínka také musela zanést mouku a ryby na tržiště. 

Karlík na ni opět čekal. Naštěstí dívka byla na zpáteční cestě velmi 

promočená a promrzlá. Chlapec ji pozval k sobě domů a nabídl svařené 

víno. Měli tedy příležitost si popovídat. 
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Chłopak zaprosił ją do domu i poczęstował grzańcem.  Wtedy mieli oka-

zje porozmawiać. Karlik zapytał Karolinę, czy zostanie jego żoną. Kobie-

ta zgodziła się, ponieważ przyznała, że od jakiegoś czasu również podko-

chuje się w chłopcu. Po jakimś czasie para pobrała się, 

a na pamiątkę tego wydarzenia w Gogolinie powstał ich pomnik. 

Postacie Karolinki i Karlika zostały uwiecznione na herbie gminy 

Gogolin. Powstała również pieśń, upamiętniająca ową parę, która jest 

jego hejnałem.

Zaczyna się ona słowami:

Emilia Schmolke, 13 lat



Karlík se zeptal Karolíny, zda si ho vezme. 

Dívka souhlasila a přiznala, že je již nějakou dobu 

do chlapce tajně zamilovaná. Po nějaké době 

se konala svatba a na počest této události 

v Gogolině byl postaven jejich památník. 

Siluety Karolínky a Karlíka se nacházejí 

také na erbu obce Gogolin. 

Na památku tohoto páru 
vznikla i písnička, která je dnes hejnalem města. 

Emilia Schmolke,, 13 let
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Bardzo dawno temu była sobie mała wioska, która nie miała nazwy. Widać za 
mała była, by dostąpić zaszczytu otrzymania własnej nazwy. Ludzie pobożni, pra-
cowici i gospodarni mieszkali tutaj w skromnych chatkach. Co roku jednak, 
kiedy nadchodziła jesień, pojawiał się ten sam problem – zastanawiali się, co zro-
bić z zebranymi plonami, które zimą marzły lub psuły się w domowym cieple.
Pewien mądry chłopiec, który całe dnie spędzał w okolicznych lasach, zauważył, 
jak leśne zwierzęta radzą sobie z zapasami na zimę. Chowały zebrane orzechy, 
żołędzie, kasztany na dwa sposoby. Albo zbierając je do dziupli, albo wyko-
pując w ziemi jamki, w których ukrywały swoje zbiory. Chłopiec zdecydował, że  
koniecznie musi powiadomić o tym najbliższych. Pomyślał: „Może być, że już 
nigdy nie będziemy głodni, kiedy nadejdzie wiosna!”. Podzielił się z ojcem swo-
im odkryciem, a ten porozmawiał z innymi gospodarzami. Spodobało się ono 
mieszkańcom wioski. Tej jesieni zrobili więc podobnie do zwierząt – wykopali 
długie, lecz niegłębokie dziury, wyłożyli je słomą oraz gałęziami świerku i… do 
środka włożyli swoje zbiory. Wszystko to przykryli słomą i świerkowymi gałę-
ziami, których to akurat nie znoszą myszy, i zasypali ziemią, aby ochronić zapasy 
przed zimnem i deszczem. Już wczesną wiosną okazało się, że plony przetrwa-
ły nienaruszone. Wieśniacy z radością wydobywali ze swoich spiżarni rzepę, 
ziemniaki, buraki, seler, marchew. Upodobali sobie ten sposób przechowywania 
plonów i jesienią wioskę otoczyło jeszcze więcej kopców. Pewnego razu 
przejeżdżał tamtędy król, właściciel tych ziem. Zadziwiły go górki, utworzone 
z ziemi, otaczające maleńką, niepozorną wieś. Zawołał jednego z mieszkań-
ców i zapytał, co to takiego. 
Mężczyzna odpowiedział, że są to brogi, w któ-
rych trzyma się warzywa. Królowi spodobała 
się ta nazwa. Chciał zapamiętać, jak nazywają się 
takie magazyny żywności, więc postanowił nadać 
bezimiennej dotąd wiosce nazwę „Brogowce”, ale 
zaraz też postanowił ją skrócić i nazwał ją Brożce. 
Od tamtej pory wieś Brożce znana była w oko-
licy ze sztuki przechowywania plonów. A nazwa, 
choć trochę zmieniona, pozostała do dziś.
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Kdysi dávno před mnoha lety existovala malá bezejmenná víska. Byla nejspíš 
příliš malá, aby ji někdo pojmenoval. Zbožní, pracovití a hospodární lidi 
zde žili ve skromných chatkách. Avšak každý rok na podzim se snažili vyřešit 
stejný problém – přemýšleli, co mají udělat se sklizenými plody, které v zimě 
mrzly nebo se naopak kazily kvůli teplu uvnitř jejich domácností. 
Jistý chytrý chlapec, jenž celé dny trávil v okolních lesích, si všiml, že lesní zvířa-
ta to nějak zvládají se svými zásobami na zimu – schovávají nashromážděné 
ořechy, žaludy a kaštany dvěma způsoby. Buď je vkládají do doupěte, nebo 
kopou v zemi jamky a chovají do nich své zásoby. Chlapec rozhodl, že tuto 
informaci musí sdělit svým nejbližším. Pomyslel si, že možná už nikdy nebu-
dou na jaře hladoví! O svém objevu si prvně promluvil se svým otcem, který 
o tom informoval další hospodáře. Tento nápad se vesnickému obyvatelstvu 
zalíbil. Proto, když přišel podzim, podobně jako zvířata lidi vykopali podélné, 
ale zároveň nepříliš hluboké díry, vyložili je slámou a smrkovými větvičkami 
a dovnitř uložili své zásoby. Vše přikryli slámou a smrkovými větvičkami, které 
nemají rády myši a následně vše přikryli zeminou, aby zajistili lepší ochranu 
před zimou a deštěm. 
Již brzy na jaře zjistili, že jejich sklizeň vydržela celou zimu a není nijak naru-
šená. Vesničané s radostí vyndali ze svých špíží brukve, brambory, řepu, celer 
nebo mrkev. Tento způsob skladování potravy si oblíbili, proto na podzim 
vesničku obklopilo ještě víc kopečků. 
Jednoho dne tímto územím projížděl král – majitel tohoto teritoria. Udivily 
ho kopečky ze země, které obklopovaly malou a nenápadnou vesnici. Přivolal 
jednoho z obyvatel a zeptal se ho, co kopečky znamenají. Muž mu odpověděl, 
že se jedná o „brogy“, v nichž lidi skladují zeleninu. Králi se tento název velmi 
zalíbil. Chtěl si zapamatovat, jak se těmto „potravinovým skladům“ říká, pro-
to se rozhodl pro pojmenování této dosud bezejmenné vesničky Brogow-
ce. Hned na to ale název zkrátil na Brożce. Od tamtoho dne vesnice Brożce 
proslula v okolí díky neobvyklému způsobu skladování sklizně. 
A tento název, i když lehce pozměněn, je používán dodnes.
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   Dawno, 
dawno temu, 

na pewnej górze, 
żył potężny władca Henryk.

Był bardzo 
        kochany 
                przez 
                         swój lud.



Před mnoha lety žil na jisté hoře 

velký vládce Jindřich. Mezi svým 

lidem byl velmi oblíben. 



Jednak on i jego żona mieli jedno zmartwienie – nie mieli dzieci. Pewne-
go dnia Bóg wysłuchał jednak prośby małżeństwa i jego żona Helena  
porodziła córeczkę. Dziewczynka była równie piękna jak jej matka. 
Nadano jej imię Anna. Poddani bardzo kochali młodą władczynię, a jej 
rodzice od dziecka przygotowywali ją 
do objęcia władzy na swoich ziemiach. Gdy dziewczyna dorosła, zako-
chała się w przystojnym i miłym dowódcy plemiennej armii,  Adamie. 
Niedługo jednak cieszyła się swym szczęściem. Pewnego dnia bowiem 
wybuchła wojna i wszyscy wojownicy ruszyli, aby walczyć z wrogiem, 
na czele z Adamem.
Po wielu miesiącach bitew do Anny dotarła straszna wiadomość. Mimo 
zwycięstwa jego armii,  Adam poległ w walce. Władca Henryk zasmu-
cił się, słysząc te wieści, ale jeszcze bardziej przeżyła je Anna. Przestała 
jeść i wychodzić z pałacu. Kilka dni później ciężko zachorowała i umarła 
z żalu po stracie ukochanego. Kiedy przygotowywano pogrzeb córki 
Henryka, na Górę Świętej Anny w glorii chwały zajechał Adam wraz 
ze swoją armią. Widząc go, władca nie ukrywał zdumienia. Natychmiast 
powiedział mu o wieściach, które dotarły do niego kilka dni wcześniej. 
Okazało się, że fałszywą wiadomość przekazał wojownik, który z całego 
serca nienawidził Adama.
Gdy Adam dowiedział się o śmierci ukochanej, wykradł jej ciało  
i z garstką towarzyszy uciekł do Wysokiej, gdzie się ukrył. Długo ukry-
wał się w lasach u podnóża góry. Tam polecił swym wojownikom zbu-
dować stół pogrzebowy i na nim ułożył ciało Anny. Wtedy ukląkł, by raz 
jeszcze spojrzeć na swą miłość i także umarł z rozpaczy. Bóg, widząc 
poświęcenie Adama, zmienił ciała zakochanych we wspaniały i majesta-
tyczny wulkan.  A miejscowość do dziś nosi nazwę Góra Świętej Anny 
na cześć pięknej władczyni.

Dominik Daniel, 6 lat34



Avšak on a jeho manželka měli jednu starost – neměli děti. Jednoho dne 
Bůh poslechl prosbu manželů a jeho manželka Helena porodila dceru-
šku. Dívenka byla stejně krásná jako její matka. Pojmenovali ji Anna. 
Poddaní velmi milovali mladičkou vládkyni a rodiče ji odmala připravova-
li k přejetí vlády nad svou zemí. Když dívenka dospěla, zamilovala se do 
velmi pohledného a milého velitele kmenové armády, Adama. Netěšila 
se ale svým štěstím příliš dlouho. Jednoho dne vypukla válka a všichni 
bojovníci se vydali na čele s Adamem, aby bojovali proti nepřáteli.
Po mnoha měsících bitev Anna obdržela hrůzostrašnou zprávu. I když 
jeho armáda zvítězila, Adam padl v bitvě. Vládce Jindřicha tato zpráva 
velmi zarmoutila, ale ještě víc vše prožívala Anna. Přestala jíst a vycházet 
ven z paláce. Několik dní později těžce onemocněla a zemřela z žalu 
po ztratě svého milovaného. 
Během příprav pohřbu dcery Jindřicha na Horu sv. Anny slavnostně 
dorazil Adam společně se svou armádou. Když ho Jindřich spatřil, ne-
skrýval své překvapení. Okamžitě mu sdělil zprávy, které k nim dorazily 
před několika dny. Vyšlo najevo, že jeden bojovník, který z celého srdce 
Adama nenáviděl, předal falešnou zprávu o jeho úmrtí. 
Když se Adam dozvěděl o smrti své milované, ukradl její tělo a s několi-
ka svými bojovníky utekl do Wysoké, kde se ukryl. Dlouho se skrýval  
v lesích u úpatí hory. Tam nařídil svým bojovníkům, aby postavili pohřeb-
ní stůl a na něm uložili Annino tělo. Adam u něj poklekl, aby se ještě 
jednou podíval na svoji lásku a zemřel ze zoufalství.
Bůh, který viděl Adamovu oběť, proměnil těla zamilovaných v nádher-
nou a majestátní sopku. Toto místo dodnes nese název Hora svaté Anny 
na počest této krásné vládkyně.

Dominik Daniel, 6 let 35



O Jęczmionku

Był raz jeden zamek w mieście Chropyně, gdzie mieszkał zły władca, który miał dobrą 
żonę. Jego żona była naprawdę bardzo miła i pomagała biednym. Pewnego dnia jeden 
z poddanych chciał się odwdzięczyć i wyjawił władcy, że jego żona rozdaje pożywienie, 
pieniądze i ubrania. Władca przywołał straże i rozkazał, by wygnali jego żonę z zamku. 
Strażnikom było jednak żal jego żony, dlatego schowali ją w jęczmieniu. Rano urodziła w 
nim syna, a ponieważ urodził się w jęczmieniu, nazwała go Jęczmionek. Kiedy rano ludzie 
rozpoczęli pracę na polu, znaleźli ją razem z Jęczmionkiem i odwieźli na wozie. Dojechali 
do wioski i ukryli obu, by nie znalazł ich zły władca. Kiedy strażnicy powrócili na zamek, 
powiedzieli władcy, że jego żonę rozszarpały wilki. Władca poczuł wyrzuty sumienia. Był 
smutny i chciał, by jego żona wróciła do zamku. Zaczął bardzo dużo pić. Pił tak mocno, 
aż się rozchorował. Pewnego razu jedna staruszka powiedziała mu, że jego żona wraz z 
synem żyją. Władca prosił więc poddanych, by pomogli mu ich znaleźć, jednak żony i Jęcz-
mionka nigdy nie znaleziono.
Mówili, że księcia Jęczmionka więzili źli ludzie, ponieważ pomagał biednym.
Ludzie w regionie Haná w złych czasach bardzo chcieli, 
by Jęczmionek powrócił i pomógł im w ich cierpieniu.

Barbora Jokmanová

Dawno, dawno temu, żył sobie na Górze Świętej Anny smok, który 

zionął ogniem. Był leniwy i skrywał się w podziemiach góry. Panem 

tej góry był Czarny Bóg. Smok wychodził na zewnątrz tylko wtedy, 

gdy chciał pooddychać świeżym powietrzem. Wtedy Czarny Bóg 

kazał smokowi szukać skarbów pod ziemią. Smok zaczął kopać, ale 

szybko się zmęczył. Kiedy zobaczył dużo kamieni, to uderzył całą 

siłą łbem o ziemię i wtedy kamienie tak podskoczyły, że usypały 

wysoką górę, na której do dziś siedzi smok i pilnuje skarbów przed 

złodziejami.
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Jak powstała nazwa Rakodavy

Kiedyś po ciężkich bitwach przez kraj przechodziły wojska. Żołnierze wszystko brali, niszczyli i podpalali. 
Ludzie żyli w biedzie. Niektórzy z nich łapali raki, ale jedli je z obawą, ponieważ za ich łapanie udzielano 
surowych kar. Szlachta jednak z chęcią raczyła się mięsem ze szczypiec raka.
Pewnego razu, gdy leśniczy zachorował, pracowała za niego jego żona. Mieli siedmioro dzieci, klepali bie-
dę i głodowali. Żona leśniczego udała się nad rzekę i złowiła raki. Wszystkie ugotowała i zjadła wspólnie z 
mężem i dziećmi. Widział ich jednak miejscowy bednarz, który doniósł na nich do zamku. Pana dworu nie 
było, więc posłali bednarza do miasta. W mieście natychmiast wydano wyrok o skazaniu żony leśniczego na 
spalenie na stosie jak czarownicy. Kiedy prowadzili ją na stos nieopodal zamku, pan dworu właśnie wracał 
do domu. Od razu zapytał, co zrobiła ta kobieta i nakazał ją wypuścić. Wszystkim ludziom nakazał także iść 
na miejsce, w którym żona leśniczego chwyciła raki. Wszyscy ludzie musieli wejść do wody i chwytać raki. 
Kucharz zamkowy następnie je ugotował i wszyscy wspólnie zjedli. A wioskę tę zaczęto nazywać Rakodavy, 
ponieważ dławiono tam raki.

Peřinová Nikol

Kdysi dávno žil na Hoře sv. Anny drak, který chrlil oheň. Byl líný  

a skrýval se v podzemích hory. Pánem této hory byl Černý Bůh. 

Drak vycházel na povrch pouze tehdy, když chtěl na čerstvý vzduch. 

Jednoho dne mu Černý Bůh přikázal v podzemí hledat poklad. Drak 

začal kopat, ale rychle se unavil. Když spatřil mnoho kamení, uhodil 

ze všech sil hlavou o zem. Kameny poposkočily a vytvořily tak vy-

sokou horu, na které dodnes sedí drak a hlídá poklad před zloději.
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Kapliczka Trzech Braci to kapliczka, 

którą zobaczyć może każdy, kto 

zmierza w kierunku Góry Świętej 

Anny. Została ona nakryta dwuspado-

wym dachem, wymurowana, otynkowana. 

Zbudowano ją na planie prostokąta. 

W niewielkich wgłębieniach zostały 

umieszczone obrazy z fragmentami 

z życia, ukrzyżowania i zmartwychwstania 

Jezusa Chrystusa. W obrębie kapliczki na fa-

sadowej ścianie zawieszone jest malowidło, 
prezentujące trzech żołnierzy żarliwie 

i w skupieniu modlących się przed tymże malo-

widłem, przedstawiającym Świętą Rodzinę.
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Kaplička tří bratří je kaplička, kterou 

může vidět každý, kdo jde směrem 

k Hoře Svaté Anny. Byla po-

kryta štítovou střechou, vyzděná, 

omítnutá a postavena na obdél-
níkovém plánu. V menších prohlub-

ních byly umístěné obrazy prezentu-

jící scény ze života, ukřižování 

a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Uvnitř 

kapličky na fasádní stěně je zavěšen 

obraz znázorňující tři vojáky, když se 

                                    vášnivě a soustředěně modlí před 

                                    obrazem Svaté rodiny. 
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Legenda opowiada o ojcu i dwóch jego synach, idących na wojnę, którzy 

zatrzymali się pod dębem, na którym zwisało płótno, przedstawiające 

Świętą Rodzinę, wydostającą się z Egiptu. Mężczyźni rzucili się na kolana  

i błagali o szczęśliwy powrót do domu. Każdy z nich miał walczyć na in-

nym froncie. Jedni mówią, że było to w czasie wojen napoleońskich, inni, 

że podczas wojny trzydziestoletniej. Po modlitwie w tym miejscu, uści-

skali się i rozstali. Przez długie lata nic o sobie nie wiedzieli i nie słyszeli. 

Wreszcie wojna się skończyła. Żołnierze powracali do swoich domów, 

rodzin. Jedni okrutnie okaleczeni, inni zarośnięci i zmienieni tak, że trud-

no było ich rozpoznać. 

Pewnego dnia przy mocno rozrośniętym dębie na ścieżce, wiodącej na 

Górę Świętej Anny, zatrzymał się zmęczony i wymizerniały wojak. Padł 

na kolana przed malowidłem Świętej Rodziny, ale długo się nie modlił, 

bo był wycieńczony. Zasnął, nie wiedzieć kiedy. Śpiącego człowieka zoba-

czyli i obudzili nadchodzący z dwóch różnych stron (od wschodu 

i zachodu) dwaj inni żołnierze, ale każdy był ubrany w mundury innej 

armii. Długo się sobie przyglądali, patrzyli prosto w oczy… I nagle… nie 

trzeba było słów! Rzucili się sobie w ramiona. Wiedzieli, że są braćmi, 

a ten najstarszy, najbardziej zabiedzony – to ojciec! Pożegnali się w tym 

samym miejscu, w którym się teraz spotykają! Okrzykom zdziwienia 

i radości nie było końca.  A potem padli na kolana naprzeciwko dębu, 

chwaląc Boga i składając podziękowania Świętej Rodzinie, Świętej Annie 

i Wszystkim Świętym za szczęśliwy powrót do domu. Na pamiątkę  

cudownego ocalenia i spotkania wymurowali w tym miejscu kaplicę  

i umiejscowili w niej malowidło, przedstawiające trzech żołnierzy 
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Legenda vypráví o otci a dvou synech, kteří jdou bojovat ve válce a za-

stavili se pod dubem, ze kterého viselo plátno znázorňující Svatou ro-

dinu na cestě z Egypta. Muži padli na kolena a prosili o šťastný návrat 

domů. Každý z nich měl bojovat na jiné frontě. Někteří říkají, že se jed-

nalo o období napoleonských válek, další naopak tvrdí, že se vše sehrálo 

za třicetileté války. Po modlitbě na tomto místě se objali a rozloučili. 

Po dlouhá léta se neviděli ani o sobě neslyšeli. 

Konečně válka skončila. Vojáci se vraceli zpět domů k svým rodinám. 

Někteří byli krutě zranění, jiní zarostlí a tolik se změnili, že bylo obtížné 

je rozpoznat. Jednoho dne u silně rozvětveného dubu na cestě vedoucí 

na Horu svaté Anny se zastavil unavený a hubený voják. Padl na kolena 

před obrazem Svaté rodiny, ale jeho modlitba nebyla dlouhá, protože 

byl vyčerpaný a ani nevěděl, kdy usnul. Spícího člověka spatřili a probu-

dili dva další vojáci, kteří přicházeli ze dvou opačných stran (z východu 

a západu) a každý měl na sobě uniformu jiné armády. Dlouho se na-

vzájem pozorovali a dívali se do očí... a najednou, nebyla třeba žádná 

slova! Vrhli se navzájem do náručí. Věděli, že jsou bratři a ten nejstarší, 

nejvyčerpanější byl jejich otec! Rozloučili se na stejném místě, na němž 

se teď potkali. Výkřikům udivení a radosti nebylo konce. Pak padli na 

kolena naproti dubu, chválili Boha a děkovali Svaté rodině, svaté Anně 

a Všem svatým za šťastný návrat domů. 
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przyklękających pod dębem i odmawiającym pacierz przed obrazem 

Świętej Rodziny. Pod obrazem została umieszczona znamienna inskryp-

cja: 
„ZA ŁASKĄ BOŻĄ WRÓCILIŚMY, JA WASZ OJCIEC I WY, MOI SYNOWIE Z WOJNY. 

POZNAWSZY JEJ OKROPNOŚĆ BŁAGAMY KRÓLOWĄ POKOJU I ŚWIĘTĄ ANNĘ, PA-
TRONKĘ NASZĄ, BY WIĘCEJ NIE SPOTKAŁO TO NIESZCZĘŚCIE OJCZYZNY 

NASZEJ”.

Na drugim planie widoczna jest Góra Świętej Anny z zakonem. Wokół 

zasadzili nieduże drzewka dębowe. Przechodzące tamtędy pielgrzymki 

zatrzymywały się i odmawiały pacierz. Dwieście lat później w urodziwe 

drzewo uderzył piorun. Dąb spłonął. Ale zakonnicy – franciszkanie za-

rządzający annogórskim klasztorem – po obu stronach kaplicy zasadzili 

po jednej lipie z każdej strony, które w krótkim czasie rozrosły się do 

ogromnych rozmiarów. W trakcie budowy drogi Zdzieszowice – Góra 

Świętej Anny – a było to po pierwszej wojnie światowej – stała się tra-

gedia. Pewnego dnia wejście do kaplicy zostało wyważone, a zabytkowe 

płótno, porozdzierane, leżało na podłodze. Ludzie podejrzewali o to 

budowniczych drogi. Nikomu jednak nic nie udowodniono. Odnowio-

no kapliczkę, a płótno olejne zastąpiono identycznym, namalowanym 

na blasze przez Pana Richtera zamieszkującego na Górze Świętej Anny. 

Kapliczkę wznowiono do użytku dnia 4 czerwca 1928 roku. Dojście do 

kapliczki ogrodzone jest blaszaną, strojną kratą. Do dziś pozostałą  

w nienaruszonym stanie, a ci, którzy wybierają się z domu w daleką po-

dróż, przed wyruszeniem zatrzymują się przed nią, by w głębokiej mo-

dlitwie prosić o szczęśliwy powrót.

Marta Pers, 15 lat42



Na památku zázračné záchrany a setkání postavili na tomto místě zděnou 

kapličku a pověsili uvnitř obraz znázorňující tři vojáky klečící pod dubem 

a modlící se u obrazu Svaté rodiny. Pod obrazem byl umístěn příznačný 

nápis: 
„DÍKY BOŽÍ LASKAVOSTI JSME SE VRÁTILI, JÁ, VÁŠ OTEC, A VY, MÍ SYNOVÉ, Z VÁLKY. 
POZNALI JSME JEJÍ KRUTOST, PROTO PROSÍME KRÁLOVNU MÍRU A SVATOU ANNU 
– NAŠI PATRONKU, ABY UŽ NIKDY VÍCE TOTO NEŠTĚSTÍ NEPOTKALO NAŠI VLAST”.

Na pozadí je vidět Hora sv.  Anny s klášterem. Kolem kapličky vysadili 

malé dubové stromky. Poutníci se na tomto místě zastavovali a modlili 

se. O dvě stě let později do toho nádherného stromu uhodil blesk. Dub 

shořel. Nicméně řeholníci – františkáni, kteří spravovali annohorský 

klášter, na obou stranách kaple zasadili po jedné lípě. Stromy se postu-

pem času rozrostly do obrovských rozměrů.

Během výstavby cesty na úseku Zdzieszowice – Hora svaté Anny v ob-

dobí po I. světové válce došlo k tragedii. Jednoho dne vchod do kaple 

byl vypáčen a historické plátno leželo roztrhané na podlaze. Lidé pode-

zírali z tohoto činu stavebníky. Nicméně nic nikomu nebylo prokázáno. 

Kaplička byla obnovena a olejové plátno bylo nahrazeno totožným na-

malovaným na plechu panem Richterem, který žil na Hoře svaté Anny. 

Kaplička byla znovuotevřena dne 4. června 1928. Přístupová cesta ke ka-

pličce je ohrazena plechovou, elegantní mříží. Dodnes zůstává v nenaru-

šeném stavu a lidi, kteří se chystají na dalekou cestu, se před odchodem 

před ní zastavují, aby se hluboce pomodlili a poprosili o šťastný návrat 

domů. 
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Był raz jeden zamek w mieście Chropyně, w regionie Haná, gdzie 

mieszkał zły władca, który miał dobrą żonę. Jego żona była naprawdę 

bardzo miła i pomagała biednym. Pewnego dnia jeden z poddanych 

chciał się odwdzięczyć i wyjawił władcy, że jego żona rozdaje pożywie-

nie, pieniądze i ubrania. Władca przywołał straże i rozkazał, by wygnali 

jego żonę z zamku. Strażnikom było jednak żal jego żony, dlatego scho-

wali ją w jęczmieniu. Rano urodziła w nim syna, a ponieważ urodził 

się w jęczmieniu, nazwała go Jęczmionek. Kiedy rano ludzie rozpoczęli 

pracę na polu, znaleźli ją razem z Jęczmionkiem i odwieźli na wozie. 

Dojechali do wioski i ukryli obu, by nie znalazł ich zły władca. Kiedy 

strażnicy powrócili na zamek, powiedzieli władcy, że jego żonę roz-

szarpały wilki. Władca poczuł wyrzuty sumienia. Był smutny i chciał, 

by jego żona wróciła do zamku. Zaczął bardzo dużo pić. Pił tak mocno, 

aż się rozchorował. Pewnego razu jedna staruszka powiedziała mu, że 

jego żona wraz z synem żyją. Władca 

prosił więc poddanych, by pomogli mu 

ich znaleźć, jednak żony i Jęczmionka 

nigdy nie znaleziono. Mówili, że księcia 

Jęczmionka więzili źli ludzie, ponieważ 

pomagał biednym. Ludzie w regionie 

Haná w złych czasach bardzo chcieli, 

by Jęczmionek powrócił i pomógł 

im w ich cierpieniu.

Barbora Jokmanová, 8 lat44



Byl jednou jeden zámek v Chropyni a tam žil zlý vladař, který měl hod-

nou manželku. Paní byla moc hodná a přála chudým lidem. Jednou se 

pánovi nějaký poddaný chtěl odvděčit a řekl mu, že jeho žena rozdává 

jídlo, peníze a šaty. Pán zavolal dráby a přikázal jim, ať ji ze zámku  

vyženou. Drábům bylo paní líto a tak jí schovali do ječmene. Ráno se jí 

narodil v ječmeni syn. Protože se narodil v ječmeni, tak ho pojmenovala 

Ječmínek. Když ráno pracovali na poli lidé, našli ji i s Ječmínkem a odve-

zli na voze. Pak dojeli do vesnice a schovali je, aby je nenašel pán. 

Když se drábové vrátili na zámek, řekli pánovi, že jeho paní roztrhali 

vlci. Pána začalo trápit svědomí. Byl smutný a moc si přál, aby se vrátila. 

Moc pil, pil, až z toho onemocněl. Jednou mu jedna stařenka řekla, že 

jeho paní i syn žije. Prosil poddané, aby je našli. Ale paní ani Ječmínka už 

nikdy nikdo nenašel. 

Vyprávělo se, že prince Ječmínka uvěznili zlí pání, protože pomáhal  

chudým lidem.

Lidé na Hané si přáli v dobách zlých, aby se Ječmínek vrátil a pomohl 

jim v jejich trápení. 

Barbora Jokmanová, 8 let 45



Kiedyś po ciężkich bitwach przez kraj przechodziły wojska. 

Żołnierze wszystko brali, niszczyli i podpalali. Ludzie żyli w biedzie. 

Niektórzy z nich łapali raki, ale jedli je z obawą, ponieważ za ich łapa-

nie udzielano surowych kar. Szlachta jednak z chęcią raczyła się mię-

sem ze szczypiec raka.

Pewnego razu, gdy leśniczy zachorował, pracowała za niego jego 

żona. Mieli siedmioro dzieci, klepali biedę i głodowali. Żona le-

śniczego udała się nad rzekę i złowiła raki. Wszystkie ugotowała 

i zjadła wspólnie z mężem i dziećmi. Widział ich jednak miej-

scowy bednarz, który doniósł na nich do zamku. Pana dworu 

nie było, więc posłali bednarza do miasta. W mieście natychmiast wyda-

no wyrok o skazaniu żony leśniczego na spalenie na stosie jak czarow-

nicy. Kiedy prowadzili ją na stos nieopodal zamku, pan dworu właśnie 

wracał do domu. Od razu zapytał, co zrobiła ta kobieta i nakazał ją 

wypuścić. Wszystkim ludziom nakazał także iść na miejsce,  

w którym żona leśniczego chwyciła raki. Wszyscy ludzie 

musieli wejść do wody i chwytać raki. Kucharz zamkowy na-

stępnie je ugotował i wszyscy wspólnie zjedli.  A wioskę tę za-

częto nazywać Rakodavy, ponieważ wyławiono tam raki.

              

Peřinová Nikol, 11 lat46



Kdysi po velkých válkách táhli krajem vojska. Vojáci všechno brali, ničili 

a podpalovali. Lidé žili v bídě. Někteří chytali raky, ale jedli je se stra-

chem, protože za to byly kruté tresty. Ale panstvo si na masíčku z račích 

klepet pochutnávalo.

Jednou, když byl hajný nemocný, pracovala za něho hajná. Měli sedm 

dětí a velkou bídu a hlad. Tak se hajná vypravila k vodě a nachytala 

raky. Všechny je uvařila a s dětmi a hajným je snědli. Viděl ji ale bed-

nářský mistr a ten to hned žaloval na zámku. Zámecký pán nebyl 

doma, tak ho poslali do města. Z města hajnou odsoudili a rozhodli, 

že ji upálí jako čarodějnici. Když ji vedli k upálení kolem zámku, tak 

zrovna vyjížděl zámecký pán. Hned se ptal co žena udělala a příkázal 

ji propustit. Všem lidem přikázal, aby šli tam, kde hajná chytala raky. 

Všichni museli do vody chytat raky. Zámecký kuchař 

je uvařil a všichni je společně snědli. A té vesnici začali říkat 

Rakodavy, protože tam raky dávili.

Peřinová Nikol, 11 let 47



Chciałbym, byś poznał legendę o powstaniu nazwy ołomunieckiego 

domu Pod Złotym Szczupakiem. Legendę przeczytałem w książce 

„Za górami, za dolinami” autorstwa Heleny Lisickiej, która opisu-

je legendy związane z miastem Ołomuniec oraz regionem Haná. 

Zacznijmy więc. W Ołomuńcu żyła kiedyś pewna biedna rodzi-

na. Wszyscy jej członkowie pracowali u pana Záviša. Matka była 

praczką, a ojciec z synem Ondrą pomagali mu jako parobko-

wie. Ondra był chłopcem zwinnym i pracowitym, służył panu Závi-

šowi zawsze pomocną ręką, gdy tylko pojawiła się taka potrzeba. 

Dlatego właśnie pan Záviš uważał go za swojego najlepszego pra-

cownika. Ondra pracował w wylęgarni, gdzie zajmował się powie-

rzonymi mu szczupakami. Szczupaki były ulubionym gatunkiem ryb 

pana Záviša, a jako dobry hodowca często kontrolował ich dobrostan. 

Pewnego dnia pana Záviša spotkała niemiła sytuacja. Zgubił swój złoty 
pierścień. Od razu zarządził przeszukanie całego swojego domu oraz 

domów swoich sług. Niczego jednak nie znaleziono. Kilka kolejnych dni 

rozpaczał z powodu utraty pierścienia w kształcie prawdziwego szczu-

paka, trzymającego się za swój własny ogon, jednak z biegiem czasu za-

pomniał o nim.

Mijał dzień za dniem, jeden podobny do drugiego, gdy nadszedł czas 

odłowu ryb ze stawu. Ondra od razu zaoferował swoją pomoc. Pomagał 

każdego dnia podczas odłowu, a pan Záviš zauważył jego pilną pracę. 

        Kiedy odłów zakończono, pan Záviš przywołał Ondrę 48



Rád bych Vás seznámil s pověstí, která vypráví, jak olomoucký dům 

U Zlaté štiky ke svému názvu Tuto pověst jsem četl v knize Za horama, 

za dolama od Heleny Lisické, která vypráví pověsti z Olomouce 

a okolní Hané. Začněme tedy. 

V Olomouci kdysi dávno žila jedna chudá rodina. Všichni členové 

rodiny pracovali u pana Záviše. Matka byla pradlena a otec se sy-

nem Ondrou pomáhali jako čeledínové. Ondra byl chlapec hbitý 

a pracovitý, pomocnou ruku přiložil všude, kde bylo potřeba. Právě 

proto ho pan Záviš považoval za svého nejlepšího pracovníka. 

Ondra pracoval na sádkách, kde se staral  o jemu svěřené štiky. 

Pan Záviš měl štiky obzvláště rád a jako správný správce na jejich 

chov často dohlížel. Jednoho dne se však stala panu Závišovi ne-

milá věc. 

49



i nagrodził go za pilną pracę tym największym szczupakiem. Szczupak 

był wówczas pokarmem bardzo zacnym, a dla prostych ludzi naprawdę 

wyjątkowym. Ondra bardzo cenił sobie to, że otrzymał taki prezent. 

Kiedy przyniósł szczupaka do domu, matka od razu zaczęła przygo-

towania do uroczystej kolacji. Kiedy czyściła i patroszyła rybę, jej nóż 

zaklinował się. Nagle z wnętrza szczupaka wypadło coś złotego. Matka 

wzięła złoty przedmiot do dłoni i zaniemówiła z wrażenia. 

Był to złoty pierścień w kształcie szczupaka, który trzyma swój własny 

ogon. Matka wraz z Ondrą od razu zapakowali pierścień do chusteczki 

i czym prędzej udali się do domu pana Záviša, gdzie właśnie odbywało 

się przyjęcie. Matka wbiegła do pomieszczenia i od razu poszła 

w kierunku pana Záviša, który siedział na czole stołu. Goście byli bar-

dzo zdziwieni i zastanawiali się, kim jest ta odważna kobieta, która po-

zwoliła sobie przeszkodzić panu podczas ważnej uroczystości. 

Matka od razu odpowiedziała panu Závišowi, że jego 

pierścień nie został ukradziony, ale musiał zsunąć 

mu się z palca w wylęgarni, gdzie 

połknął go szczupak. 

Uczciwa praczka i jej rodzina została 

bogato nagrodzona. 

Od tego czasu na domu tym 

widnieje znak w kształcie złotego 
szczupaka.

Josef Čečman, 15 lat50



Ztratil svůj zlatý prsten. Ihned nechal prohledat celý dům i domy svého 

služebnictva. Nic však nenašel. Několik dnů nad ztrátou prstenu, který 

měl tvar právě štiky, zakousnuté do vlastního ocasu truchlil. Čas šel dál 

a pán na prsten zapomněl.

Vše šlo dál ve starých zajetých kolejích. Když přišel čas vylovit rybník, 

Ondra se hned nabídnul, že pomůže. Pomáhal všechny dny výlovu a 

pan Záviš si jeho pilné práce všímal. Když byl rybník vyloven, pan Záviš 

si zavolal Ondru a jako odměnu za pilnou práci dostal tu největší štiku. 

Štika tehdy bylo jídlo velmi vzácné a pro prosté lidi něco výjimečného. 

Ondra si daru velice vážil. Když štiku donesl domů, matka se ihned dala 

do přípravy vzácné večeře. Když však začala rybu čistit a kuchat, její nůž 

se zasekl. Najednou ze štiky vypadlo něco zlatého. Matka vzala zlatý 

předmět do dlaně a div se nepolekala. Zlatý prsten ve tvaru štiky zako-

uslé do vlastního ocasu. Matka s Ondrou hned prsten zabalili do ubro-

usku a utíkali do domu pana Záviše, kde právě probíhala hostina. Matka 

vtrhla do místnosti a zamířila hned do čela stolu k panu Záviši. 

Hosté se velice divili, co za odvážnou ženu si dovoluje vyrušovat pána 

při takové události. Matka hned začala panu Závišovi vyprávět, jak se vše 

seběhlo. Pan Záviš poznal, že mu prsten nebyl ukraden, ale že mu sklo-

uzl do sádek, kde ho spolkla štika. Poctivá pradlena byla se svou rodi-

nou bohatě odměněna. 

Od té doby má dům domovní  znamení v podobě zlaté štiky.

Josef Čečman, 15 let 51
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