Księga
Opowieści
Zbiór klechd, anegdot i legend z gminy Tarnów Opolski
na podstawie przekazów ustnych zasłyszanych od mieszkańców sołectw

Każda wieś ma swoją pieśń…
… a także swoją opowieść – często niejedną. Dawniej, gdy jesienne szarugi i mroźne zimy gromadziły przy ogniu całe rodziny czy sąsiadów, owe historie były opowiadane i słuchane. Przekazywane kolejnym pokoleniom. Wiele
z nich zostało zapisanych i w licznych wersjach przeszło do literatury. Ale istniały także legendy, opowiastki, anegdoty i bajki, które znano jedynie w obrębie jednej wsi. Nie zainteresowali się nimi pisarze, nie zanotowali kronikarze…
Wraz ze zmianą stylu życia, ułatwionym dostępem do mediów, przemianami obyczajowymi opowieści te zaczęły stopniowo odchodzić w niebyt. A szkoda! Są one bowiem częścią niematerialnego dorobku pokoleń, zabytkami kultury wartymi uwiecznienia. Postanowiliśmy zatem ocalić te okruchy – przynajmniej z terenu gminy Tarnów Opolski. Może pójdą za naszym przykładem
inni? A może – jeśli mieszkańcy naszej gminy zapoznają się z nimi – okaże się,
że tych skarbów jest więcej? Obiecujemy, że w momencie zakończenia działań
projektowych nie wygaśnie nasze zainteresowanie tymi opowieściami i każdy,
kto zna jakąś nigdy dotychczas niepublikowaną a ciekawą legendę, będzie się
mógł z nami nią podzielić. Nasza „Księga opowieści” pozostanie otwarta.
Zamieszczone tutaj opowieści zostały literacko opracowane, nieco wzbogacone. Zapisaliśmy je też w języku literackim, gdzieniegdzie jedynie wtrącając słowa gwarowe, by również Ci, którzy na co dzień nie posługują się piękną
gwarą śląską ( w jej opolskiej odmianie) także mogli je zrozumieć. Jest wielce
prawdopodobne, że znajdą się osoby, które przytoczone historie słyszały nieco
inaczej. Tak to bowiem bywa, że przekazy ustne ulegają licznym przekształceniom – ktoś coś doda, ktoś coś pominie, coś cię zgubi po drodze lub przeinaczy… Ale jądro opowieści pozostaje. A przecież o to chodzi, żeby legenda
trwała
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Trzy legendy
z Raszowej
Opowiedziała
Barbara Mientus
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RAKI
Dawnymi czasy Raszowa i Daniec stanowiły jedną parafię. Ale miejscowości się rozrastały, ludzi przybywało i niewielka drewniana raszowska świątynka robiła się ciasna. Myślano o tym, żeby ją rozbudować. Tymczasem mieszkańcom Dańca nie było w smak, że musieli na msze, pogrzeby i śluby wędrować do
sąsiedniej wsi i rozmyślali jakby to było dobrze mieć swój kościół. Późną jesienią, kiedy było już po wszystkich ważnych pracach polowych i zbliżał się okres,
gdy w lasach szykowano się do wycinki dańczanie się zebrali i mówią sobie tak :
My som przeca tak samo dobrzy gospodarze i chrześcijanie jak raszowioki, czemu nie możemy mieć swojego kościoła? Uradzili, że z sołeckiego lasu przeznaczą
drewno na ten zbożny cel. Ustalili, kto po kolei będzie wyrobione kłody zwoził,
wszystko obgadali i umówili się na rozpoczęcie prac.
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Jak powiedzieli, tak zrobili. Od świtu do zmierzchu ścinali drzewa, obrabiali
pnie i zwozili je na wzgórek, gdzie miała stanąć ich własna świątynia. Jakież było ich zdziwienie, gdy kolejnego dnia na pagórku … nie było ani kawałka drewna. Co się mogło stać? Drapali się po głowach, dumali… w końcu doszli do
wniosku, że pewno sprawa niedługo się sama rozwiąże, bo przecież nikt by się
nie poważył ukraść surowca przeznaczonego na Dom Boży. Może ktoś pożyczył
i zaraz odda?
Drapali się po głowach, dumali… w końcu doszli do wniosku, że pewno
sprawa niedługo się sama rozwiąże, bo przecież nikt by się nie poważył ukraść
surowca przeznaczonego na Dom Boży. Może ktoś pożyczył i zaraz odda? Albo
już ktoś je zabezpieczył żeby podeschło? Nic to! Pracowali dalej. Ale drewno co
noc znikało! Aż któryś z dańczan, mający rodzinę w Raszowej dowiedział się, że
tam z kolei na wzgórzu kościelnym co noc tajemniczym sposobem pojawiają się
obrobione kloce – nic tylko z nich budować! Tego już było stroskanym gospodarzem za wiele! Postanowili złapać tajemniczego złodzieja na gorącym uczynku.
Znów zwieźli drewno na wzgórek i ustawili tam warty. Po dwóch chłopa miało
stróżować w ukryciu - do północy jedni, do rana zaś kolejni.
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Gdy zbliżała się północ, a wartownicy w ukryciu - już zmarznięci - czekali tylko
na zmienników, by wskoczyć pod ciepłe pierzyny we własnych domach, rozległ
się dziwny chrzęst, jakieś klekotanie, szuranie i stukanie. Chłopom włos się na
głowach zjeżył, ale udawali jeden przed drugim, że nic a nic się nie boją i ostrożnie wyjrzeli ze swej kryjówki. I co widzą? Cała chmara ogromnych raków sunie
na miejsce złożenia bali. Pod każdy kloc wciska się po kilka i unosząc go na
grzbietach wędruje w stronę Raszowej. Raz – dwa zniknął cały stos drewna. Cóż
było robić? Buntowniczy mieszkańcy Dańca musieli uznać, że widać jeszcze nie
zasłużyli na własną świątynię i póki Nieba nie uznały, że są już tego godni, nadal
wędrowali do raszowskiego kościoła na msze, śluby i pogrzeby…
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O PRZEKLĘTYM ZAMKU
I NIEODKRYTYCH SKARBACH
Legenda głosi, że kiedyś w Raszowej, po zachodniej stronie, w oddaleniu od
kmiecych chat stał zamek. Budowla niezbyt okazała, lecz posiadająca wieżę,
której grube mury strzegły mieszkańców w razie grożącego niebezpieczeństwa.
Ponadto – choć nikt ze wsi nie wiedział tego na pewno – pomiędzy zamkiem a
kościołem istniał tunel. Można nim było bezpiecznie i niezauważenie przedostać
się na kościelne wzgórze, a stamtąd dalej.
Kiedy zamkiem i wsią zawładnął pan Tulec nastały dla raszowian ciężkie
czasy. Był to pan srogi, nielitościwy. Strasznie gnębił poddanych – zda się, że
miał w piersi kamień zamiast serca. Jedno tylko kochał ów pan okrutny – złoto.
Gdy wydał swoją córkę za innego okrutnika – imieniem Gierko, w całej okolicy
nastały straszne czasy dla poddanych. Mówiono sobie na ucho – bo głośno na to
nikt by się nie poważył – że teść i zięć tajemnym tunelem wyprawiali się z bandą
opryszków na gościńce, gdzie z zasłoniętymi twarzami jako raubritterzy napadali na podróżnych i kupców, by grabić i mordować.
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Czy tak było? Nikt nie wie naprawdę. Ale ponoć podziemia zamku pęczniały od
nieprzebranych skarbów. A wieśniacy często słyszeli odgłosy dzikich hulanek. O
tym co się stało z żoną i córką wielmoży – legenda milczy. Może umarły ze
zgryzoty?
Mówi się, że Młyny Boże wolno mielą, bo Pan Bóg cierpliwy. Jednak żarna
przeznaczenia każdego grzesznika kiedyś dopadną – na tym lub tamtym świecie.
Jakoż płacze i lamenty biednych, zgnębionych wieśniaków sprawiły, że Boża
Opatrzność postanowiła położyć kres rozpustnemu życiu obu panów. Którejś nocy ziemia się zatrzęsła i wśród grzmotów i błyskawic zamek z jego wieżycą i tunelem zapadł się w głąb ziemi. Rankiem wieśniacy zobaczyli tylko gładkie pole
tam, gdzie jeszcze poprzedniego wieczora bawił się nielitościwy pan.
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A co się stało ze skarbami? Ludzie – jak to ludzie - wkrótce wyparli z pamięci okrutnego pana, ale o skarbach pamiętali. Niejeden kombinował, jakby się
do tych zagrzebanych klejnotów i złota dobrać. Nie wiedzieć skąd, dowiedzieli
się, że skarby można wydobyć i pokutujące dusze grzeszników w zaświaty odesłać - pod pewnymi warunkami. Otóż, może to uczynić oracz - człowiek sprawiedliwy o czystym sercu. Ale to nie wszystko. Rolnik ów musi mieć brata –
bliźniaka i zaprząc do pługa wołu, który także pochodzi z dwojaczków. Widocznie nikt taki się nie znalazł, a dziś się już wołami nie orze… I tak skarb pozostał
na zawsze w głębi ziemi. Może to i dobrze, bo są na nim krew, pot i łzy ludzkie…
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DWA KRZYŻE
Na pograniczu Nakła i Raszowej, w pewnej od siebie odległości, stoją
dwa krzyże przydrożne, które wzniesiono w tym samym czasie. Pewnego razu
wracał tą drogą raszowski gospodarz. Była zima, zmierzchało już i chłop śpieszył się do domu dbając jedynie o to, by konie równo szły. Nie bardzo się rozglądał, bo śpieszno mu było do chałupy. Naraz ze zdziwieniem ujrzał, że równo z
zaprzęgiem biegnie … źrebiec. Rozejrzał się niespokojnie – nikogo! Skąd owo
zwierzę mogło się wziąć. Hmm – pomyślał- jeśli komuś uciekł, będzie go szukać… Może jakiś grosz znaleźnego mi się trafi? A jeśli właściciel się nie znajdzie,
będę miał niezły przychówek! Miejsce w stajni jest, siana i owsa mam dostatek.
Zaciął konie i choć jakoś nieswojo mu było - nie wiedzieć dlaczego – radował
się z niespodzianego zdarzenia. Jakież było jego zdziwienie, gdy po chwili źrebak zaczął się jakby rozpływać w powietrzu. Zawiał wiatr, śniegiem zakręcił i po
chwili … na drodze nie było już widać ani źrebca, ani niczego innego… Konie
niespokojnie zarżały i bez poganiania pośpieszyły.
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Cała przygoda dziwne podziałała na gospodarza. Opowiedział o niej znajomym, którzy tylko kręcili głowami. Tylko jedna starka, która u jego sąsiadów
siedziała na wycugu , pokiwała głową i mruknęła coś, jakby wiedziała więcej, niż
chciała mówić. Co tam pod nosem faflocie babko?- niezbyt grzecznie odezwał
się sąsiad. Aaa, bo to som duse! – odpowiedziała staruszka niewyraźnie. I zwróciła się do opowiadającego :Abo wiys synku cymu te krziże tam stojom? Teraz
już wszyscy nastawili ucha. Zadowolona, ze jej słuchają, wiekowa kobieta zaczęła opowiadać, jak to wiele lat temu, właśnie na odcinku drogi, wyznaczonym
dwoma krzyżami doszło do strasznej, okrutnej zbrodni. Od tej pory w tym miejscu pokazują się strachy – dziwne zwierzęta, niezwykłe stwory lub ludzkie postacie – coś jak kobiety w białych szatach. To dusze zbrodniarzy, którzy po
śmierci pokutują na miejscu swojego występku. A także tych, którzy zginęli tam,
nie pojednawszy się z Bogiem. Trzeba bardzo uważać – szczególnie, kiedy się
tam przechodzi nocą lub zimą, gdy pada śnieg. Jest bowiem w tych duszach tyle
zła, że jeszcze potrafią szkodzić ludziom. Bywało, ze ginęli tam ludzie, którzy
zabłądzili i chodzili w kółko, aż pokonał ich mróz.
Najlepiej przy jednym i przy drugim krzyżu pobożnie się przeżegnać i zmówić wieczny odpoczynek.
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Opowieści
z historii Nakła
Przekazał dr Rudolf Urban
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PRZY DRODZE
Dziś droga krajowa 94, która przebiega środkiem Nakła, stanowi uciążliwość. Trasa ta, stanowiąca alternatywę dla autostrady, a przed wybudowaniem
tejże główna arteria wiodąca przez Polskę Południową, jest bardzo ruchliwa.
Mieszkańcy obawiają się o bezpieczeństwo – szczególnie dzieci idących do i ze
szkoły. Jednakże szlak ten był kiedyś wielką zaletą miejscowości. Źródłem dochodu dla mieszkających tu ludzi. Była to Via Regia czyli Droga Królewska zwana także Drogą Wysoką wiodąca od Hiszpanii aż po Rosję. (Pierwszy jej odcinek, jako trakt wojskowy, łączący Półwysep Iberyjski z Francją zbudowali jeszcze Rzymianie, którzy później poprowadzili ją na ziemie niemieckie.) Droga była ważnym szlakiem handlowym, a – jako jedna z nitek Drogi Jakubowej – także
pielgrzymim.
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Miejscowości leżące przy trakcie cieszyły się ochroną władców i licznymi przywilejami, a zbudowane
na ich terenie austerie, zajazdy popasy stanowiły źródło bogactwa mieszkańców. W pochodzącym z XVI
wieku atlasie Abrahama Orteliusa znajduje się najstarsza mapa Śląska wykonana przez pochodzącego z
Nysy kartografa Martina Helwiga widnieje tam nazwa miejscowości (Nakel)- jako jedyna spośród wsi
obecnej gminy Tarnów Opolski. Świadczy to o dużym znaczeniu Nakła – nie tylko dla Śląska, lecz także dla ogólnoeuropejskich stosunków handlowych.
Prócz mapy Helwiga jedyną w Nakle pozostałością
po tych wspaniałych czasach jest budynek zwany powszechnie „Stanicą” - na zbiegu ulic Strzeleckiej i
Kościelnej. Mówi się, że jest to najstarszy budynek
we wsi, w którym mieściła się gospoda przydrożna,
gdzie zatrzymywano się na popas. Słowem ‘stanica’
określało się miejsce usytuowania niewielkiego oddziału wojskowego, posiadającego wieżę obronną, z
zabudowaniami koszarowymi i stajnią dla koni. (Jest wielce prawdopodobne istnienie tam takiego oddziału w czasach, gdy droga pełniła przede wszystkim
funkcje militarne.)
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Stanica – to także miejsce postojowe, gdzie najczęściej znajdował się dom noclegowy i rozległe stajnie, gdzie można było kupić, wypożyczyć, wymienić lub
przechować konie. Zapewne ówczesne zabudowania nie zachowały się, faktem
jest jednak, że opowieść o przeznaczeniu tego mieszczącego się w środku wsi
budynku pozostała się w nazwie i tradycji. O karczmarskich tradycjach miejscowości może też świadczyć jej … nazwa. Jeśli wierzyć Heinrichowi Adamy pochodząca od dawnego słowa oznaczającego liczenie, którą ten niemiecki językoznawca tłumaczy jako „Przepłacona Ziemia”.
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SKĄD SIĘ WZIĘŁA BOŻYMANKA
Wiemy z historii, że między XVI a XVIII wiekiem polityka ekspansji
prowadzona przez państwo tureckie zaowocowała licznymi wojnami i najazdami
Turków i Tatarów w Europie Południowej i Środkowowschodniej. Mówi się, że
Nakło stało się sceną jednej z bitew. (Jest to wielce prawdopodobne z powodu
jego położenia o czym mowa powyżej.) Na potwierdzenie tego najstarsi mieszkańcy wskazują na miejsce zwane Bożymanka. Cóż to za miejsce? Na końcu ulicy Polnej, na rozdrożu stoi krzyż. A u stóp krzyża rozciąga się spłachetek ziemi,
który nigdy nie był obsiany ani obsadzony żadną hodowlaną rośliną: ani zbożem, ani ziemniakami, ani żadnymi roślinami mogącymi być jedzeniem dla ludzi
czy bydła. Nigdy nie wypasało się też tam zwierząt. Starzy ludzie mówią, że w
tym miejscu nie urośnie nic, co przynosi pożytek. Ktoś, kto nie uwierzył i nie
zastosował się do tej zasady, próbował obsiać ten kawałek ziemi. Wówczas ziarno sczerniało a ziemia wyglądała jak spalona. Dlaczego? Podanie mówi, że miejsce to jest mogiłą poległych w potyczce wojowników tureckich. Czemu tam? Po
pierwsze, Nakło nie posiadało długo własnego cmentarza. Po wtóre, „ bisurmani” jako niechrześcijanie nie mogli być pochowani w poświęconej ziemi. Złożono ich więc do mogiły tak, jak chowano różnych złoczyńców – na rozstaju dróg.
A że na wszelkich skrzyżowaniach dróg,
traktach i szlakach wędrownych umieszczano krzyże czyli Boże Męki, nazwa
miejsca jest prawdopodobnie zniekształconym określeniem Boża Męka. Kilka lat
temu jeden z mieszkańców umieścił na
Bożymance tablicę, która upamiętnia tę
historię.
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Walidrogi
– między legendą a historią
Opowiedział Waldemar Wilk
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Walidrogi są wsią młodą, która lokowana została w II połowie XVIII wieku,
na fali osadnictwa pruskiego. Wiadomo, że przydzielono wówczas działki 16 gospodarzom. Miejscowości nadano nazwę Schulenburg (do dziś nie wiadomo od
nazwiska którego z przedstawicieli pruskiej arystokracji). Prawdopodobnie istniały na tym terenie jakieś pojedyncze, wcześniejsze zagrody polskie, jednak nie
zachowały się żadne dokumenty na ten temat. Wieś rozwijała się, a koloniści
kultywowali swoje tradycje, język i religię (byli luteranami). Po stu latach od
przybycia pierwszych osiedleńców wybudowano zbór ewangelicki. Niewielki, o
doskonałych proporcjach budynek kościoła do dziś służy mieszkańcom, choć po
kolejnych stu latach został konsekrowany na świątynię katolicką pw św. Krzysztofa.
Dzisiejsi mieszkańcy miejscowości to zarówno potomkowie dawnych osadników jak i przybysze z bliższych i dalszych okolic.
W Walidrogach z dawnych czasów zachowała się jedynie opowieść, do której roszczą sobie prawa zarówno mieszkańcy tej wsi, jak i pobliskiego Tarnowa.
Miejsce, o którym chcemy opowiedzieć, usytuowane jest bowiem w lasach które
rozciągają się pomiędzy tymi miejscowościami. Opowiemy wam jedną z wersji
legendy, która - w ogólnych zarysach - jest od kilkunastu lat powszechnie znana
mieszkańcom gminy.

19

PODANIE O KSIĘŻYM DOLE
Jak głosi legenda, nieopodal dzisiejszych Walidróg, w lesie jest miejsce,
gdzie w czasie wojny trzydziestoletniej chroniła się okoliczna ludność. Przewodniczył im proboszcz ks. Maksymilian Schaff. Stąd schronienie to zostało nazwane Księżym Dołem. Ciekawostką dołu jest to, że – choć wokół niego teren
jest płaski – z odległości trzydziestu metrów zupełnie nie widać przebywających
tu osób. W niedalekim sąsiedztwie rośnie sporo krzewów tarniny i innych roślin,
które – jak głosi legenda – dostarczały chroniącym się tam ludziom – pożywienia. W pobliżu znajdują się pozostałości studni, jeszcze do niedawna zasobnej w
wodę, co dodaje opowieści cech prawdopodobieństwa.

20

Szeroki o dość regularnym owalnym kształcie dół jest prawdopodobnie śladem uderzenia meteorytu. Jednak mieszkańcy opowiadają, że powstał, gdy diabeł wracając do piekła (inna wersja mówi, że pragnąc unicestwić powstający kościół w Kamieniu Śląskim ) Mocą Bożą został zmuszony do upuszczenia ciężaru
w miejscu bezludnym. Porzucona skała rozpadła się na dwie części. Jedną – ze
śladami pazurów diabelskich – umieszczono w kamieńskim kościele, druga pozostała w pobliżu dołu, który wybiła w ziemi. Diabelskie pochodzenie dołu miało skutkować tym, że w miejscu upadku kamienia nic nie rosło. Jest faktem, że
zagłębienia jeszcze do niedawna nie porastały żadne rośliny. (Obecnie zebrała się
tam już naniesiona wiatrem i spływającą wodą warstwa gleby, na której rozsiała
się ekspansywna czeremcha amerykańska – roślina o minimalnych wymaganiach).
Jednym z wielu podań związanych z Księżym Dołem jest opowieść o tym, iż
wracający z wygnania król Jan Kazimierz schronił się tam przed tropiącymi go
wrogami, a później goszczony przez okoliczną ludność odpoczywał w Walidrogach przez kilka dni.
Od 2011 roku miejsce to naznaczone historią i legendą zostało zagospodarowane. Są tam tablice w języku polskim, niemieckim i angielskim, ławki i stoły
piknikowe. Pozostałości studni zostały otoczone cembrowiną. Pojawił się tam
także drewniany krzyż. Od kilku lat mieszkańcy Tarnowa Opolskiego wybierają
się do Księżego Dołu z procesją zakończoną mszą polową, w której uczestniczy
społeczność całej gminy.
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TARNÓW OPOLSKI
– historie nie tak dawne
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FARORZOWE MARKI
Opowiedziane przez Jana Czecha
Jest to krótka historia, która pozostała zagadką. Od czasu do czasu co starsi
mieszkańcy przypominają ją sobie i zastanawiają się… Ale po kolei. Świętej pamięci proboszcz Jerzy Szczeponik uchodził za osobę wielce zapobiegliwą i oszczędną. Złośliwcy wręcz mówili, że bardziej kochał pieniądze niż Pana Boga –
lecz czy wypada tak mówić o świątobliwej osobie? Kapłanie? Był po prostu dobrym gospodarzem! Dość powiedzieć, że wieść gminna (w tym wypadku parafialna) niosła, iż tarnowski farorz ma spory zapas marek (rzecz dotyczy czasów
wojny). Gdy na tereny Śląska Opolskiego wkroczyły wojska radzieckie zaczęło
się wyzwalanie. Żołnierze, z braku przeciwnika, który dał nogę w kierunku Berlina z lubością wyzwalali mieszkańców – najczęściej od dóbr doczesnych. Doszły
ich też więc słuchy o ukrytym na plebanii skarbie. Włożyli wiele wysiłku, by
owe poszukiwania ukrytych oszczędności farorzowych uwieńczyć sukcesem.
Szukali, kopali, grzebali, zaglądali gdzie się dało – ale księży
skarbczyk zniknął. Czy ktoś się
nim zaopiekował i nikomu nie
przyznał? Czy może Zły maczał
w tym pazury, bo powiada się o
rzeczach zaginionych, że je diabeł ogonem nakrył? A może nigdy żadnych marek nie było? Do
dziś dnia nie wiadomo…
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DZIWNE ZDARZENIA RODZINNE
Opowiedziane przez Teresę Orlik

OPOWIEŚĆ O ZŁOTYM ZBOŻU
Na początku XX wieku moi pradziadkowie mieli drewnianą chałupę krytą
strzechą. Rzecz, o której opowiem działa się upalnym latem, w porze drugich
sianokosów. Rodzinne łąki mieściły się aż pod Maliną, więc daleko było od domu. Zazwyczaj, gdy był nawał pracy, udawali się w pola i na łąki pozostawiając
dom bez opieki. I tak też było owego tragicznego dnia…
Gdy wszyscy byli na dalekich łąkach przybiegł do nich zdyszany człowiek, który z wysiłkiem wychrypiał: Chałupa wom gore! Przerażeni członkowie
rodziny rzucili tam gdzie stali co kto miał w rękach i pobiegli co sił w kierunku
wioski. Ale cóż… Upały sprawiły, że wszystko było suche jak przysłowiowy pieprz i już z daleka widać było płomień i dym. Zrozpaczona rodzina na miejscu zastała tylko zgliszcza. Ocalała jedynie murowana sionka (piwniczka?, przybudówka?), gdzie stało kilka worków ze zbożem. Zaczął się płacz i lamenty. Właściciele spalonego dobytku i otaczający ich gapie niczego więcej nie mogli zrobić. Nagle zauważono, że spod spalonych krokwi do ocalałych worków ze zbożem coś
kapie. Krople błyszczą… Złoto? Skąd złoto? Rodzina wprawdzie głodem dotąd
nie przymierała, ale o jakimś złocie przecież mowy być nie mogło! Zadumali się
wszyscy. Wtem starej omie coś zaczęło świtać.
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Przypomniała sobie, że gdy jako dziecko wchodziła na stryszek, dziwiło ją bardzo, iż powierzchnia pokrywającej strop polepy –w większości byle jaka i nierówna - w jednym miejscu została uklepana równiutko i różniła się od pozostałej
części. Potem wszystko pokrył kurz i zapomniała o swoim odkryciu. To tam musiało być skryte złoto – pomyślała. Na to nadszedł ksiądz Czesław Klimas – ówczesny proboszcz tarnowski, za czasów którego powstał kościół w swym obecnym kształcie. Pogorzelcy, choć pozbawieni dachu nad głową, nie chcieli skarbu
niewiadomego pochodzenia, lecz starannie wybrali złote ziarenka i ofiarowali
proboszczowi. Na kościół. A dom odbudowali – dzięki własnej pracowitości, pomocy rodziny i sąsiadów.
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WESELE Z DUCHAMI
Po kilkudziesięciu latach od pamiętnego pożaru, gdy pradziadkowie już odeszli na wieczny spoczynek, miała wychodzić za mąż ich najmłodsza wnuczka.
Jednak coś z tym ślubem nie układało się. Na koniec narzeczeni się pokłócili i
nad pechową uroczystością zawisł znak zapytania. Ojciec przyszłej – niedoszłej
panny młodej bardzo się tym trapił i stale chodził jakiś taki… niepozbierany.
Pewnego dnia, kosząc na łące trawę , zgubił okulary. Gdy się wieczorem zorientował, że ich nie ma, bardzo się zmartwił. Postanowił o świcie wyruszyć na odległą łąkę i poszukać zguby. Jak pomyślał, tak zrobił. Przytłoczony troskami źle
sypiał, więc wstał, gdy zaledwie szarzało i udał się na tam, gdzie poprzednio kosił, po drodze odmawiając poranne pacierze. Gdy już się zbliżał do miejsca,
gdzie w przeddzień pracował , poczuł, że z tyłu ktoś go ciągnie za koszulę. Odwrócił się zdziwiony i aż oczy wybałuszył – przed nim stali jego rodzice! Jak żywi, choć nieco bladzi. W pierwszym momencie bardzo się zląkł. Ale potem myśli : Przecież mama i tata krzywdy mi nie zrobią! Byli dobrymi ludźmi! I strach
mu minął. Kaj to idziesz synku tak wczas? – zapytali. Opowiedział im zatem, że
zgubił okulary, bez których nie może się już obejść. Nie trop sie, twoje brile leżom na miedzy, chnet ich znojdziesz!- uspokoili rodzice. Ale przeca nie ino to ci
leży na sercu! Zdziwiony ale i zadowolony, że może się komuś zwierzyć ze swoich niepokojów, opowiedział o problemach z wydaniem za mąż swojej najmłodszej córki. Nic się nie bój! Wszystko baje dobrze! I ślub, i wesele szumne bydzie!
A my tyż tam przydziemy! – usłyszał jeszcze.
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I zanim zdążył ochłonąć ze zdziwienia sylwetki rodziców zniknęły mu z oczu.
Zrobił kilka kroków i znalazł leżące na miedzy okulary. Zawrócił do domu. Lecz
spotkanie z duchami mocno nim wstrząsnęło. Postanowił nikomu o tym nie opowiadać. Domownicy jednak zauważyli, że z porannej wyprawy po okulary ojciec
wrócił jakiś odmieniony, milczący, nieswój. Długo wiercili mu dziurę w brzuchu,
żeby dowiedzieć się co się stało. W końcu uległ namowom bliskich i o wszystkim im opowiedział. Trochę wątpili w jego słowa, przekonywali, że to tylko jakieś cienie we mgle zobaczył. Gdy uparcie obstawał przy swoim, uradzili zapytać o radę księdza. Kapłan polecił im pomodlić się szczerze za dusze zmarłych,
może też przy okazji dać na mszę i mając ufność w Bogu, spokojnie czekać, aż
sprawy się rozwiążą.
Z dnia na dzień wspomnienie niezwykłego spotkania zbladło, a wszystko zaczęło się układać. Wyznaczono w końcu datę ślubu, przygotowano huczne weselisko. Wszyscy dobrze się bawili, Panna Młoda wyglądała pięknie, Pan Młody
doskonale się prezentował, goście byli zadowoleni. Gdy nazajutrz sprzątano po
weselu, ktoś powiedział do ojca młodej mężatki: A wiycie wy, że na weselu byli
tyż żebroki? Powiadają, że to na dobro wróżba dlo młodych! My ich w kuchni
dobrze ugościli. Chcieli my jeszcze dać coś na droga, ale gibko poszli. Gospodarz nic na to nie powiedział, tylko westchnął serdecznie odmawiając w duchu
wieczny odpoczynek… Uśmiechnął się nawet lekko, myśląc: Jednak przyszliście
na wesele mojej cery! Niech wom Ponboczek do wieczne wesele w niebie!
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KOSOROWICE
Przekazane przez Elżbietę Reinert
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LEGENDA O PIERŚCIENIU
CZYLI JAK POWSTAŁY KOSOROWICE
Historia mówi, że już w XIII wieku na zachód od Tarnowca (bo tak nazywała się wówczas miejscowość dziś będąca Tarnowem) było kilka chałup. Teren
dzisiejszych Kosorowic pokrywały rozległe pola i łąki. Majątek właścicieli tych
terenów był bogaty, hodowano tam liczne stada. Według opowieści nieopodal
mieścił się ich dwór (zamek? pałac?) Mieszkańcy tej bezimiennej jeszcze osady
mieli obowiązek wykaszania otaczających łąk. W porze sianokosów rozlegał się
więc wokół świst ostrzy i dźwięk wyklepywania. Mężczyźni byli kosiarzami, kobiety siano suszyły, po czym zwożono je wozami do majątku. W urodzajne lata,
gdy kończono kośbę w jednym końcu, już na drugim trawa była odrośnięta. Te
rozległe błonia upodobała sobie na przejażdżki pani tych ziem. Legenda głosi, że
była księżną kochającą konie, polowania i gonitwy konne z wiatrem w zawody.
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Pewnego razu podczas wyprawy księżna zgubiła drogocenny klejnot.
Jedni mówią, że był to pamiątkowy, niezwykłej piękności pierścień, inni twierdzą, że cudnej roboty bransoleta. Czy było tak czy tak, strata była dotkliwa i niezwykle księżnę zmartwiła. Zdarzyło się, że jeden z kosiarzy, wyszedłszy rankiem do swej pracy, znalazł błyszczący klejnot wśród trawy. Chłop był biedny i
dla niego tak cenny przedmiot stanowił niewyobrażalny majątek. Zresztą nawet
dla bogatego wartość klejnotu byłaby wielka. Po chwili wahania przeważyła w
kosiarzu uczciwość i po skończonej pracy udał się do siedziby państwa, by wartościową pamiątkę oddać. Uradowana księżna z wdzięczności za odnalezienie
zguby postanowiła uwolnić wszystkich kosiarzy od wszelkich danin i powinności. Udzielono im pomocy przy rozbudowie osady, która wkrótce zaludniła się. A
na cześć mieszkających tam pierwej kosiarzy nazwana została Kosorowicami.
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JAK „ŚWIECZNIKI”
NAUCZYŁY CHŁOPÓW MORESU
Tam, gdzie zaczynają się Kosorowice, stoi kapliczka świętego Józefa. Powiadają, że przy tej kapliczce w otaczających ją rowach pojawiały się w adwencie niezwykłe ogniste kule – zwane „świecznikami”.
Wielu kosorowiczan pracowało w tarnowskich „Wapiennikach”. Niektórzy,
po skończonej drugiej zmianie, zamiast śpieszyć do domowych pieleszy, szli
„spłukać wapienny pył” do knajpy, która zachęcająco błyskała oświetlonymi oknami niedaleko bramy zakładu. Pół biedy, kiedy kończyło się na jednym –
dwóch piwach. Ale byli i tacy, którzy – szczególnie po wypłacie – wytaczali się z
gospody całkiem… spłukani! Bardzo to martwiło dostojnego świętego, którego
w drodze do domu mijali pijaniutcy gałgani. Szczególnie zaś tego przykładnego
męża drażniło, gdy zdarzało się to w adwencie, który jest czasem oczekiwania na
Narodziny Pana i powinien być okresem wstrzemięźliwości. Najbardziej jednak
Opatrznościowy Mąż Boży zawziął się na tych, co nie bacząc na swój stan siadali na koło i jechali od rowu do rowu. Dlatego na zawianych chłopów czyhały owe
„świeczniki” i tocząc się następowały grzesznikom na pięty lub szturchały koła
roweru. Ponoć żyje w Kosorowicach chłop, którego ognie
świętego Józefa tak skutecznie
pogoniły, ze przestał w ogóle
używać złocistego napoju. No,
może kilka razy w roku, od
wielkiego dzwonu…
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NIEZWYKŁA HISTORIA
FIGURY CHRYSTUSA
Z MIEDZIANEJ
Opowieść Teresy Kondzieli

32

Jedni uważają to za legendę, inni twierdzą, że to najprawdziwsza prawda. A
chodzi o prawdziwy skarb, jaki trafił w cudowny sposób do Miedzianej. Historia
ta ma dwa wątki, ale w obu jest takie samo zakończenie.

OPOWIEŚĆ PIERWSZA
– TAJEMNICZE ŚLADY STÓP
Wieś pod pierwotną nazwą Kupferberg (Miedziana Góra), została założona
w 1773roku z rozkazu Fryderyka II Pruskiego jako miejscowość osadnicza.
Przybyli z Prus koloniści byli przeważnie rzemieślnikami. Powszechnie też uprawiano tu zboża. Tak się złożyło, że ani wśród mieszkańców narodowości niemieckiej, ani mieszkających tu Ślązaków polskiego pochodzenia nie było nigdy
młynarza. Najbliżej położony i z dogodnym dojazdem był młyn w Opolu. Trzeba jeszcze zaznaczyć, że na tych terenach do transportu oraz prac polowych nie
wykorzystywano koni, lecz powszechnie hodowane krowy.
Pewnego dnia po żniwach jeden z gospodarzy zaprzągł do wozu krowy, załadował ziarno przeznaczone do zmielenia i pojechał drogą w kierunku Opola.
Kiedy wracał nagle jego uwagę zwróciła jakaś figura leżąca przy drodze.
Wstrzymał swój zaprzęg, podniósł znalezisko i wrzucił je na wóz. Po przyjeździe
do obejścia wyprzągł zwierzęta, zaopatrzył je, a znalezisko wrzucił do schowka,
gdzie przechowywano różne graty. Wkrótce zapomniał o całym zdarzeniu, bo
przecież jesień to pora, gdy zajęć w gospodarstwie nie brakuje.
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Któregoś ranka, gdy gospodarz przechodził obok komórki, w której schował
znalezioną figurę, ze zdziwieniem zobaczył ślady stóp wiodące od schowka na
drogę. Zastanowiło go to na chwilę, ale w końcu wzruszył ramionami i udał się
do swoich zajęć. Nazajutrz jednak sytuacja się powtórzyła. Tym razem ślady były głębsze i bardziej wyraźne! Postanowił zbadać tajemniczy trop. Poszedł, gdzie
wiodły go odciski nieznanych stóp. Jakież było jego zdziwienie, gdy ślad urwał
się pod samymi drzwiami miedziańskiej kapliczki! Teraz dopiero do niego
wszystko dotarło! Figurka! Musi być święta! Szybko pobiegł do schowka z pieczołowitością otarł postać z brudu – okazało się, że jest to przedstawienie Ubiczowanego! Z szacunkiem ustawił w kaplicy świętą postać. I tak od 200 lat figura Chrystusa Ubiczowanego jest przechowywana we wsi. Słup Biczowania, którego w znalezionej rzeźbie brakowało, dorobił miejscowy rzemieślnik – stolarz,
cieśla lub inny mieszkaniec potrafiący obrabiać drewno.
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OPOWIEŚĆ DRUGA
- O RZEŹBIE I FAŁSZYWYM OSKARŻENIU
W tej wersji opowieść rozpoczyna się tak samo – od gospodarza wiozącego
zboże do młyna w Opolu. Jednak dalej jest już inaczej.
Wracając, chłop przejeżdżał obok kościoła franciszkanów. Za klasztornym
murem znajdowało się jakieś rumowisko. Na kupie jakichś śmieci zauważył leżącą figurę. Spojrzał na nią, ale nie wzbudziła jego zainteresowania. Eee, co mi
tam, niech sobie leży –pomyślał. I popędził swoje krówki. Jakoś nie potrafił wyrzucić z głowy obrazu tej figury leżącej wśród odpadków. Nie chciało mu się
jednak zatrzymywać zaprzęgu i sprawdzać co to było. Nim wszakże minął zabudowania franciszkańskie, bydlęta stanęły. Nie pomogło poganianie, świstanie im
batem nad uchem – zwierzęta nie ruszyły się ani o krok! Chłop chcąc nie chcąc
zsiadł z kozła i podszedł do miejsca, gdzie znajdowało się owo znalezisko, dopatrując się w dziwnym zachowaniu zwierząt Boskiej Ręki. Zobaczył, że jest to
figura przedstawiająca człowieka ze związanymi rękami, obnażonego, poranionego. Czyżby to był nasz Zbawiciel? Już bez wahania załadował świętą figurę na
wóz i pojechał – tym razem dziarsko, bez przeszkód i zatrzymywania – do domu.
Przyjechawszy do chałupy złożył swoje znalezisko w sieni, aby później postanowić co z nim zrobi. Udał się do swoich zajęć, których w obejściu nie brakowało.
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Traf chciał, że w owej chwili przykuśtykał doń żebrak chodzący po prośbie.
A było ich na one czasy wielu. Dziad, zamiast czekać, aż do niego wyjdą, wepchnął się od razu do chaty. Kiedy zobaczył w sieni realistycznie przedstawioną
sylwetkę kogoś związanego i okrwawionego , wypadł stamtąd przerażony krzycząc, że tu mieszka zbrodniarz, który trzyma w sieni pobitego człowieka! Żądni
sensacji mieszkańcy wsi zbiegli się zaraz, lecz początkowe przerażenie wkrótce
zamieniło się w podziw nad przedziwną sztuką z jaką wykonano wyobrażenie
Chrystusa Cierpiącego. Odtąd zaczęły się prawdziwe pielgrzymki ludzi pragnących na własne oczy zobaczyć niezwykłą rzeźbę. Chłop w końcu miał dość tych
pielgrzymek i postanowił, że miejsce tej figury jest w świętym miejscu i zawiezie ją do kościoła (miejscowość należała wówczas do parafii w Kamieniu Śląskim). Znów więc zaprzągł do wózka niezawodne krówki i wyruszył w drogę.
Nie ujechał jednak daleko. Zaprzęg zatrzymał się. Gdzie? Ano, tuż obok kapliczki! Wówczas chłop uznał, że Wolą Bożą jest, aby rzeźba została na zawsze
z mieszkańcami Miedzianej. Ukląkł, pobożnie zmówił pacierz i z szacunkiem
ustawił figurę Chrystusa Ubiczowanego
w kapliczce. I odtąd wiadomo, że umieściła ją tam Boża Opatrzność i ludzie
winni to uszanować.

36

A PRZED 100 LATY…
W latach 20 ubiegłego wieku mieszkańcy powzięli zamysł, by zabytkową
kapliczkę rozbudować. Rzeźbą , tak jak i samą kapliczką, wówczas zainteresował się konserwator zabytków. Powzięto decyzję, by figurę umieścić w jakimś
bardziej reprezentacyjnym miejscu. Chęć przejęcia zgłaszało muzeum w Opolu
(wówczas istniejące od 1900 roku Muzeum Miejskie – obecnie Muzeum Śląska
Opolskiego), a także ks. Franciszek Bittzer – ówczesny proboszcz parafii w Kamieniu Śląskim. Jednak mieszkańcy Miedzianej gremialnie sprzeciwili się jakimkolwiek przenosinom Chrystusa, który w tak cudowny sposób obrał sobie miejsce w tej niewielkiej miejscowości. Co roku 26 czerwca w Święto Rzymskich
Męczenników Jana i Pawła w miedziańskiej kapliczce odbywa się odpust. Wówczas (zamknięta na co dzień) mała świątyńka jest cały dzień otwarta. Odbywa się
w niej uroczysta msza odpustowa. W pięknie ustrojonej kaplicy można podziwiać historyczną (i legendarną) figurę, którą mieszkańcom wsi wskazał sam Palec Boży.

37

PRZYWORY
Relacjonuje Zbigniew Jackowski
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PRAWDZIWA HISTORIA
KAROLA PAWLETY
Karol Pawleta jest niewątpliwie najsławniejszym mieszańcem Przywór. Doczekał się swojej ulicy i pomnika (w Kosorowicach), jego imieniem nazwano
przyworską szkołę. W historii zapisał się jako uczestnik powstań śląskich zabity
przez Niemców. Jednak chwalebny życiorys synka z Przywór ma swoich przeciwników, którzy twierdzą, że młody Karlik wcale nie był jakimś tam bohaterem,
tylko zwyczajnym młodzikiem, co wybrawszy się do sąsiednich Kosorowic „na
jabłka” tak nieszczęśliwie spadł z drzewa albo płotu – nie bardzo wiadomo – że
się zabił. A teraz wielkie halo!
Całe szczęście, że 100 lat, jakie upłynęło od jego śmierci, to nie tak dużo. A
historia XX- wieczna jest dobrze udokumentowana. Jak zatem było naprawdę?
Kim był Karol Pawleta? Nie był żadnym wybitnym wojskowym, nawet oficerem, po prostu jednym z wielu młodych chłopców, którzy z bronią w ręku stanęli
do walki o polski Śląsk. A jednak uważa się go za bohatera. Oto jego prawdziwy
życiorys – poparty dokumentami i zeznaniami naocznych świadków.
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Karol urodził się w Kamieniu Śląskim, jednak po pewnym czasie jego ojciec, który był robotnikiem tartacznym, przeniósł się z rodziną do Przywór, by
zamieszkać w posesji przy ulicy Wiejskiej 45. Młodzieniec wyuczył się zawodu
cukiernika, lecz „słodkie życie” nie było mu przeznaczone. Wybuchła Wielka
Wojna (I wojna światowa) i Karlik, jako poddany cysorza Wilusia musiał
wdziać mundur i jako pruski żołnierz przemierzać okopy Europy.
Gdy szczęśliwie wrócił z wojny został pracownikiem Polskiego Komitetu
Plebiscytowego. Wówczas też – wraz z dwoma kolegami : Wawrzyńcem Hudałą (vel Hudalą) z Przywór oraz Pawłem Buchtą z Groszowic - zajął się inicjacją
życia społeczno – kulturalnego w okolicy. Zaczął organizować różnorodne rozrywki dla młodych ludzi. W czasach bez Internetu, telewizji, z nielicznymi tylko odbiornikami radiowymi, z utrudnionym dostępem do książek – szczególnie
polskich - młodzi ludzie nie mieli zbyt dużego wyboru. Poza szkołą czy pracą
zawodową, robotami w obejściu, kościołem – pozostawała im tylko… karczma.
Karol z przyjaciółmi proponował nie tylko zabawy i potańcówki, lecz zadbał o
to, by młodszą i starszą młodzież „zarazić” aktywnością kulturalną. I tak powstało w Przyworach kółko śpiewacze, które odbywało próby co tydzień w budynku dzisiejszego Domu Kultury, z udziałem profesjonalnego dyrygenta z
Opola. By nieco otworzyć młode pokolenie na świat odbywano bliższe i dalsze
wycieczki. Powstało tu także Towarzystwo Skautów. Poza tym zgromadzono
chętnych i utalentowanych adeptów teatru - (17) aktorów i różne osoby spełniające wiele prac przy przygotowaniu sztuk. Powstawały na potrzeby spektakli
piękne, profesjonalnie wykonane kostiumy. Trupa objeżdżała z przedstawieniami okoliczne miejscowości. Wprawdzie wielu starszych krzywiło się na te
„fanaberie” lecz trzeba przyznać, że życie kulturalne w Przyworach kwitło.
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Tam gdzie kultura duchowa, dla równowagi potrzebna jest także kultura fizyczna. I o tej młodzi entuzjaści pomyśleli. KS Przywory, to pierwszy na obecnym terenie naszej gminy klub piłkarski. Swoją szansę dostali więc także wielbiciele piłki nożnej.
Pamiętajmy jednak, że działo się to w czasach gorących politycznie – szczególnie na Śląsku. Karol został członkiem tajnej organizacji bojowej – POW
(Polska Organizacja Wojskowa). Tuż przed wybuchem II powstania (1920)
przyszedł rozkaz stawienia się oddziałów na punkcie zbornym w Kosorowicach.
Członkowie grupy, do której należał Karol zostali tam zaskoczeni przez
„zielonych” (Schelbstchutz) – czyli bojówkę niemiecką.
Karol Pawleta jest uważany za pierwszego poległego w II powstaniu. O
przebiegu zdarzenia opowiedziała córka właścicielki gospody, (Katarzyny Piechoty) w której zostali zaskoczeni powstańcy. Wszystkim pozostałym udało się
zbiec. We wspomnieniach obserwatorki pozostał obraz młodego
chłopca, który nie zdążył pokonać
dzielącego dwie posesje parkanu i
trafiony kulą spadł na ziemię.

41

Tam, gdzie zakole Odry
Opowieści Janusza Borowiaka
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ŻONA DLA UTOPCA
Kąty Opolskie położone są w zakolu – czyli kącie – utworzonym przez wody Odry. Dzisiejsza wieś – poza zaledwie kilkoma budynkami – rozciąga się pomiędzy starorzeczem a współcześnie biegnącym korytem rzeki. Jako miejscowość nadwodna Kąty „od zawsze” mają swoje opowieści o utopkach. Jedni mówią, że to po prostu istoty jakich w czasach pogańskich pełno było wszędzie, inni twierdzą, że to dusze tych, którzy znaleźli śmierć w otchłani rzecznej. Utopki
(utopce), to stworzenia wodne, często złośliwe i dla ludzi niebezpieczne. Są niezbyt piękne – często przedstawiane z „żabimi” ustami, zielonymi kudłami, błonami pławnymi między długimi palcami rąk i nóg. Jednak jako stwory magiczne
potrafią odmieniać swą postać, przybierając pozory pięknych młodzieńców lub
ponętnych dziewcząt. Chowają się w nadbrzeżnych szuwarach, czyhając na nieostrożnych. Matki przestrzegały zawsze dzieci, które zwabione chłodem wody,
podczas gdy ich rodzice pracowali w polu, bawiły się na brzegu lub kąpały.
Szczególnie niebezpiecznie było przed dniem świętego Jana, gdy „woda nie była
jeszcze ochrzczona”.
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Jako urodziwe dziewczyny utop kule lub utopcule (utopki rodzaju żeńskiego) wabiły mężczyzn – szczególnie tych, którzy nocą wracali do domu na rauszu
– by w dogodnej chwili zaciągnąć ich do wody. Utopki rodzaju męskiego zaczajały się na młode dziewczęta – zwłaszcza takie, które w lustrze wody lubiły się
przeglądać podziwiając swoją urodę.
Pewnego dnia podczas sianokosów jedna z pięknych młodych mieszkanek
Kątów Opolskich pracowała wraz z resztą rodziny na łące. W południe została
sama, by poodwracać pokosy, podczas gdy inni udali się już do domu na posiłek.
Zmęczona pracą w upale poszła nad rzekę, by się trochę obmyć. Gdy pochyliła
się nad wodą, zobaczyła w niej twarz urodziwego młodzieńca. Usłyszała szept –
zostań moją żoną! Zachwycona urodą niezwykłego mężczyzny dziewczyna przybliżyła twarz do lustra wody, aż jej włosy się w niej zanurzyły. Wówczas utopek
szybko złapał ją za warkocz i wciągnął pod wodę. Próżno rodzina szukała jej
wszędzie, znalazłszy na brzegu jedynie porzucone grabie. Dziewczyna na zawsze została w głębinach jako żona utopka.
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KTO STAŁ POD KRZYŻEM
Dziś mało kto korzysta z drogi przez las wiodącej do Miedzianej. Najczęściej
wybierana jest dłuższa, lecz wygodniejsza droga asfaltowa przez Przywory.
Dawniej to właśnie drogą leśną poruszano się najczęściej. Jest tam zresztą wiele
ścieżek łączących miejscowości. Na skrzyżowaniu tych ścieżek stoi krzyż.
Kiedyś z Miedzianej do Kątów jechały dwa zaprzęgi. Pierwszy furman zobaczył przy krzyżu stojącą kobietę. Wyglądała bardzo biednie, okryta jakąś
płachtą. Jestem bardzo zmęczona – zwróciła się do furmana – zabierz mnie na
wóz i podwieź- poprosiła. Woźnica nie miał ochoty zabierać jakieś żebraczki na
swój wóz i może jeszcze pozwolić jej siąść na koźle. Nie widzisz, że nie ma miejsca – zawołał wskazując batem wyładowany wóz – już blisko, sama dojdziesz –
powiedział i smagnął konie. Kobieta nic nie powiedziała tylko przysiadła na leżącym opodal kamieniu. Po chwili nadjechał drugi zaprzęg. Powożący nim człowiek miał dobre serce i zwrócił się do postaci – widać matko żeście zdrożeni –
powiedział i wskazując miejsce obok siebie zaprosił kobietę na wóz. Dziwił się
jedynie jej chudości, ale tym większa brała go litość. Gdy przyjechali do Kątów
Opolskich pasażerka poprosiła o zatrzymanie się przy kapliczce, gdzie wysiadła.
Podziękowała litościwemu woźnicy i powiedziała : Miałam dziś w nocy do ciebie
przyjść, ale za to, żeś taki litościwy przez wiele kolejnych lat będę omijać twój
dom. Żyj w pokoju i zdrowiu! Chłop zdumiał się wielce, bo jeszcze nie rozumiał,
kogo wiózł. Przepowiednia nieznajomej spełniła się. W chałupie furmana odtąd
było wyjątkowo spokojnie, zdrowo i dostatnio. A co się stało z pierwszym woźnicą? Kiedy wrócił do domu, źle się poczuł i musiał położyć do łóżka. W krótkim czasie choroba się rozwinęła i chłopu przyszło się wybrać w ostatnią drogę.
Już wiecie kim była tajemnicza postać?
45

Zbiór powstał w trakcie działań projektowych
„W poszukiwaniu zapomnianych opowieści”.

Opracowała literacko Irena Zielonka
Zdjęcia powstały
w trakcie warsztatów kreatywnych
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