
     TORCZYKI

Stoi stary zamek, czterema wie¿ycami w b³êkit nieba 
patrzy i legend s³ucha. Dawne to czasy i legenda stara, któr¹ 
szczerby w kamieniu, w blasku ksiê¿yca do tej chwili wi-
doczne, opowiadaj¹. A prawdy w niej ile? Kto wie...
 Zamek widaæ by³o z daleka. Sta³ z wie¿ycami smuk³ymi, 
z baszt¹ potê¿n¹. Obronne mury czyni³y go twierdz¹ na tej 
ziemi. Przyje¿d¿a³o tu wielu rycerzy, jedni z nich zatrzy-
mywali siê tylko na krótki czas, inni zostawali na d³u¿ej, bo 
zamek mia³ w sobie jakby czar zaklêty. B³êkitne ramiê £yny 
obejmowa³o go z jednej strony, z drugiej srebrna rzeczka 
Symsarna œpiewa³a mu weso³e piosenki. Nad £yn¹ wierzby 
stare k¹pa³y w³os w wodzie, a nad Symsarn¹ drzewa 
wysokie, smuk³e. Dalej lasy szumia³y, b³êkitnia³y jeziora. 
Piêkna to ziemia - myœla³ m³ody rycerz Boles³aw, gdy jecha³ 
do obronnego zamczyska. Tu pragn¹³ pozostaæ d³u¿ej. 
Dzielny to by³ rycerz, w walce nieustraszony, chocia¿ jeszcze 
bardzo m³ody. Jego miecz nieraz czyni³ spustoszenie w cza-
sie potyczek z wrogiem. Tu by³ potrzebny, tu krajowi s³u¿yæ 
pragn¹³ i broniæ go w razie potrzeby. 

S



"Bolej s³awy" - œpiewa³a niegdyœ nad ko³ysk¹ synka 
Dubrawa, ksiê¿na m¹dra i dobra. Wyros³o ma³e dzieciê na 
dzielnego króla Chrobrym zwanego. Na jego to czeœæ dano 
pierworodnemu dzieciêciu dzielnego rycerza Wojs³awa imiê 
Boles³aw, aby i on bolej s³awy przysporzy³ staremu rodowi. 

Wyrós³ m³ody Bolko na dzielnego rycerza, któremu nie 
by³ straszny ani ¿ubr mocny w lesie, ani ryœ œmig³y, ani 
niedŸwiedŸ potê¿ny. Ojciec umieraj¹c da³ mu swój miecz. 
Miecz to by³ ciê¿ki, a w silnej d³oni w ¿adnej bitwie nie 
zawodzi³. Z tym mieczem pozosta³ Boles³aw w dru¿ynie 
zamkowej, a jego piêkna postaæ i uœmiech s³oneczny 
radowa³y oczy, gdy siê nañ spojrza³o. Bra³ udzia³ we 
wszystkich wyprawach i wraca³ na zamek przysporzywszy 
bolej s³awy swemu mieczowi. 
Ale pewnego razu, gdy wybra³ siê na ³owy z towarzyszami    
i oddali³ siê nieco, wielki niedŸwiedŸ zaatakowa³ go znie-
nacka. Mocowa³ siê z nim Boles³aw, a¿ wreszcie cielsko 
niedŸwiedzie leg³o u jego stóp. Zmêczony u³o¿y³ siê obok 
wielkiego zwierza i usn¹³ na wilgotnej ziemi. Gdy siê obu-
dzi³, czu³ bezw³ad w ca³ym ciele. Nie móg³ ruszyæ rêkami ani 
wstaæ o w³asnej sile. ZnaleŸli go towarzysze ³owów bezrad-
nego, u³o¿yli miêdzy koñmi w kolebce z p³aszczy uczynionej 
i tak do zamku przywieŸli. 



Odt¹d le¿a³ m³ody Boles³aw na ³ó¿ku bezw³adny, z ¿alem 
na swój miecz wisz¹cy na œcianie spogl¹da³. Przychodzili 
medycy, leki przeró¿ne stosowali, ale nie pomaga³y. Nawet 
karmiæ go by³o trzeba. Jad³o przynosi³a dziewczyna drobnej 
postaci, o piêknej twarzyczce i jasnym spojrzeniu. Cierpliwie 
i delikatnie spe³nia³a swoj¹ pos³ugê i odchodzi³a.

- Dawno tu jesteœ na zamku? - zapyta³ Boles³aw.
- Od dziecka, panie. Matkê moj¹ zwierz dziki rozszarpa³ 

w borze. Zosta³am sama i tu mnie przytulono. 
- A jak¿e ciê zowi¹?

 - Mi³a - wyszepta³a cicho.
Spojrza³ uwa¿nie rycerz Boles³aw na twarz dziewczyny         
i uœmiechn¹³ siê do jej b³êkitnych oczu. Mi³a czu³a, ¿e ciemny 
rumieniec pokry³ jej policzki. Od dawna przecie¿ ten m³ody 
rycerz ¿y³ w jej marzeniach. Tak bardzo pragnê³a mu s³u¿yæ, 
nie by³o sposobnoœci. A teraz, gdy jest taki nieszczêœliwy 
odda³aby ¿ycie za jego zdrowie, za to, aby móc patrzeæ, jak 
dosiada konia, silny i zdrowy wyje¿d¿a z bramy zamczyska. 
Jak¿e mu pomóc? Pó³ roku ju¿ medicus leki stosuje, zio³ami 
poi, rêce i nogi smaruje, ale nic to nie pomaga. 

A gdyby tak, a gdyby tak innych leków spróbowaæ - 
pomyœla³a, nieœmia³ym uœmiechem na uœmiech rycerza 
odpowiadaj¹c. W lesie stary Pokora mieszka, zio³a suszy, 
zaklêcia czyni. 



Trudno jego chatê w leœnym g¹szczu odnaleŸæ, bór zwierza 
dzikiego pe³en. Ale mo¿e by siê ulitowa³, mo¿e znalaz³by 
jak¹œ moc, która najbli¿szego jej sercu cz³owieka powró-
ci³aby do zdrowia?

 Myœla³a Mi³a, myœla³a, plany sobie tylko znane uk³ada³a, 
a¿ pewnej pochmurnej nocy jak ma³y cieñ wysunê³a siê          
z zamku. Sz³a brzegiem £yny. £yna, rzeka-dziewczyna, jak 
mawiano w baœniach, wiod³a j¹ krêtymi drogami w g¹szcz 
leœny. Przedziera³a siê Mi³a przez leœne krzewy i trawy 
potyka³a siê o korzenie starych drzew twarzyczkê k³u³y ostre 
ig³y ja³owca. Drzewa szumia³y groŸnie, nawo³ywa³y siê 
puchacze. Wœród wysokich traw dawa³ siê s³yszeæ syk wê¿a 
zbudzonego ze snu. Ale £yna, dobra rzeka, czuwa³a nad ni¹, 
pomog³a jej dostaæ siê do ma³ej polanki, na której sta³a chatka 
wró¿a. Dziad by³ stary, twarz jakby bruzdami poorana, ale 
powaga jakowaœ i moc bi³y od tej postaci.

Gdy Mi³a odpoczê³a nieco na ³awie, powoli zaczê³a 
opowiadaæ o wszystkim. O matce przez dzikiego zwierza 
rozszarpanej, o dobrych ludziach, którzy j¹ wychowali           
i o wielkiej tajemnicy swego serca, o mi³oœci.

- Mi³ujê ci go ponad wszystko. Le¿y bezw³adny, gdy inni 
na ³owy jad¹, na potyczki siê wybieraj¹. Le¿y, na miecz 
wisz¹cy na œcianie spogl¹da i raz po raz ciê¿kie westchnienie 
pierœ jego podnosi. 



Nieszczêœliwy jest, chocia¿ tego nie mówi. Raz tylko na 
miecz swój spogl¹daj¹c rzek³ : "Bolej s³awy ci ju¿ nie przys-
porzê ani synowi nie ostawiê...". Jak boleœnie tego s³uchaæ. 
Dziadu, pomó¿cie mi, b³agam!

- Ej, sieroto, sieroto! Pomóc ja mogê, bo wiele tajemnic 
nauczy³a mnie puszcza. Ale to nie tylko ja mogê temu niesz-
czêœciu daæ radê. Pos³uchaj: jeœli rycerz Bolko wyzdrowieje 
i bêdzie silny jak dawniej...
 - Krajowi bêdzie s³u¿yæ - szeptem przerwa³a Mi³a.
 - Bêdzie. Czasy id¹ takie, ¿e ka¿de mê¿ne ramiê po-
trzebne, ale to inna sprawa. 

- Dziadu, b³agam was, pomó¿cie!
Dziad zamyœli³ siê g³êboko Po chwili jakby siê ockn¹³ ze snu, 
zapyta³:

- Czy bardzo go mi³ujesz?
- Nad ¿ycie - ledwie dos³yszalnym szeptem odpowie-

dzia³a dziewczyna. 
- Pos³uchaj: jeœli wrócê mu si³y ty go stracisz na zawsze. 

Nie pokocha ciê nigdy, pamiêtaj! 
- Nie jestem jego stanu - szepnê³a.
- Nie jesteœ, ale jeœliby ciê umi³owa³, ró¿nie byæ mog³oby.  

Zamyœli³ siê starzec, po chwili rzek³ znowu:
- Jeœli mu jednak wróci zdrowie, nie pokocha ciê nigdy. 

Czy dla jego dobra wyrzekniesz siê nawet nadziei? 



- Wyrzeknê siê - pobiela³ymi wargami szepnê³a Mi³a 
patrz¹c b³agalnie w twarz starego wró¿a. 

- Niech wiêc tak bêdzie!
- O! Dziadu!
- W  noc  pe³ni  ksiê¿ycowej  upleciesz  pas  szeroki z po-

krzywy parz¹cej, dodaj¹c w³osów z twego jasnego warkocza. 
Pas ten namoczysz w tym oto p³ynie. Siêgn¹³ po du¿y dzban 
gliniany stoj¹cy na dêbowej policy. Do ma³ego glinianego 
naczynia ula³ trochê bursztynowego p³ynu.

- Zaczarowana moc siê w nim kryje. Jantar to na proszek 
ut³uczony, ¿ywica leœna, chmielu szyszki, ech, ca³a wielka 
moc Puszczy. Potê¿na moc. Pas umoczysz, rêce i stopy mu 
namaœcisz, potem miecz jego trzy razy skropisz. Pasem 
utkanym go opaszesz. Nie dziêkuj, dziecko, nie dziêkuj 
sieroto, toæ najwiêksz¹ moc sama z siebie ofiarujesz. IdŸ ju¿, 
idŸ, biedactwo, póki noc nad ziemi¹. 

Nastêpn¹ noc przy pe³ni ksiê¿yca plot³a dziewczyna pas 
szeroki z pokrzywy, z³otymi pasmami w³osów z jasnego 
warkocza przetykaj¹c. Nie zwa¿aj¹c na piek¹cy ból w popa-
rzonych d³oniach. A gdy pas by³ gotów, zanurzy³a go w gli-
nianym dzbanie, w wodzie, która mia³a moc odwiecznej 
Puszczy, moc dan¹ od Matki Ziemi. 
Nadszed³ ranek. Mi³a owinê³a poparzone rêce skrawkami 
lnianego p³ótna, pas ukry³a pod kaftanikiem. 



Dzbanek nios³a trzymaj¹c kurczowo obur¹cz. 
- Co ci siê sta³o? - z trosk¹ w g³osie zapyta³ Boles³aw, 

widz¹c p³ótnem owiniête rêce dziewczyny. W g³osie jego 
by³o serdeczne ciep³o, a¿ dziewczynie  mocniej zabi³o serce.

- Wrz¹tkiem siê sparzy³am, panie - odpowiedzia³a, sta-
wiaj¹c ostro¿nie dzbanek ko³o ³o¿a. Gdy nakarmi³a go po-
lewk¹ podan¹ przez pacholika, zapyta³a: 

- Panie, czy mi ufacie?
 - Zas³ugujesz na zaufanie. Jesteœ dobra.

- Pozwólcie dzisiaj mnie, jak co dzieñ medykowi, wasze 
rêce i nogi posmarowaæ moim lekiem. W³o¿ê wam ten pas, 
który wam mocy doda. Pozwólcie. 
Rycerz Boles³aw spojrza³ na dziewczynê uwa¿nie. Tyle by³o 
w jej twarzy dobroci, tkliwoœci.

- Uczyñ to, Mi³a - rzek³. - Uczyñ to. Ufam ci jak nikomu na 
œwiecie. Z trudem ogromnym opasa³a cia³o rycerza. Potem 
natar³a jego stopy i rêce jantarowym p³ynem, trzykroæ skro-
pi³a miecz  wisz¹cy na œcianie, chlubn¹ spuœciznê po przod-
kach rycerza. 

- Bolej s³awy - szepnê³a. - Spróbujcie, panie, unieœæ siê na 
pos³aniu.
Rycerz spojrza³ na twarz dziewczyny. By³a w niej wiara i moc 
dziwna. DŸwign¹³ siê na pos³aniu, zakrzykn¹³ radoœnie. 
Uczu³, ¿e mo¿e poruszaæ rêkami i nogami, uczu³ moc 
jakow¹œ w ca³ym ciele. 



- Mi³a! Mi³a! Zobacz...
Ale dziewczyny nie by³o ju¿ w komnacie. Patrzy³a z ukry-

cia, jak jej ukochany zdejmuje miecz ze œciany, jak unosi 
w górê, jak ca³uje zimn¹ stal. Wiedzia³a, ¿e dla siebie nie ma 
ju¿ nawet nadziei. Za tê cenê przecie¿ kupi³a dla niego 
zdrowie, zap³aci³a zañ mi³oœci¹. Poczu³a siê bardzo szczê-
œliwa.

Wieœæ o nag³ym wyzdrowieniu rycerza Boles³awa roz-
nios³a siê po zamku. Radoœci nie by³o koñca. Szykowa³a siê 
akurat wyprawa przeciw bia³ym p³aszczom z czarnymi 
krzy¿ami. Boles³aw jak inni z dru¿yny dosiad³ konia, miecz 
krzepko dzier¿y³ w d³oni. Wyje¿d¿aj¹cy rycerze uderzali 
mieczami w bramê. "Na szczêœcie" zdawa³a siê dŸwiêczeæ 
stal. Rycerz Bolko nie dojecha³ do bramy, niecierpliwy by³ 
miecza wypróbowaæ i swojej si³y. Gdy koñ ruszy³, uderzy³ 
kilkakrotnie w mur zamkowy z tak¹ si³¹, ¿e w kamieniu 
zosta³y g³êbokie szczerby. A on œmia³ siê g³oœno, radoœnie, 
ca³¹ piersi¹.

- Patrz, coœ uczyni³, osi³ku - zawo³a³ jad¹cy za nim 
S³awomir.

- Szczerby od miecza pozosta³y na kamieniu!
 - Na wieczn¹ pami¹tkê - odkrzykn¹³ ju¿ przy bramie 
Boles³aw.



Zosta³y na kamieniu zamczyska szczerby i o nich to zos-
ta³a ta piêkna legenda.

A dziewczyna?  Co siê z ni¹ sta³o?

Gdy pewnego razu rycerz Boles³aw przywióz³ na zamek 
m³od¹, piêkn¹ ¿onê, Mi³a uœmiechnê³a siê z daleka do ich 
szczêœcia, ale dwie du¿e ³zy sp³ynê³y po policzkach. Przy-
pomnia³a sobie chatê starego wró¿a. W ciep³¹ czerwcow¹ 
noc przy pe³ni ksiê¿yca trafi³a tam znowu. Stary Pokora o nic 
nie pyta³. Czyta³ w ka¿dym ludzkim sercu jak w wielkiej 
ksiêdze. ̄ al mu by³o tej dobrej dziewczyny. Moc¹ wielk¹, od 
Puszczy mu dan¹, zamieni³ j¹ w storczyk leœny. 

Do dziœ w lasach Warmii w noc czerwcow¹, przy pe³ni 
ksiê¿yca zakwitaj¹ storczyki, a wtedy szczerby w zamko-
wym kamieniu nabieraj¹ srebrnego blasku. I tak ju¿ po wieki 
pozostanie.


