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Dawno, dawno temu…

Nie da siÛ uniknÇÉ powiÇzaĆ faktów historycznych
dotyczÇcych poczÇtków paĆstwowoĝci polskiej
(m.in. chrzest Polski, koronacje pierwszych
piÛciu królów polskich) z legendami i podaniami
regionalnymi. NiewÇtpliwie to one przyczyniĄy siÛ
do uksztaĄtowania naszych wyobraľeĆ o paĆstwie
Polan. Powiat Gniezno, teren tak obǊtujÇcy
w historiograǊczne fakty, posiada równieľ
bogactwo przeróľnych podaĆ, legend i mitów
nieznanych szerszej publicznoĝci. ZawartoĝÉ
niniejszego folderu to jedynie niewielka czÛĝÉ
tych niezwykĄych historii...

Czytanie „Starej baĝni” nad jeziorem Lednica
– tu Doman, Dziwa, tu chram Nij…
Noc kupaĄy – legendy najkrótszej nocy,
sĄowiaĆska tradycja we wspóĄczesnej aranľacji.
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Legenda o Lechu i Orle
– Gniezno
Legendarne historie o Gnieļnie i okolicy naleľy
rozpoczÇÉ, przypominajÇc powszechnie znane
podania o Lechu i Orle. Kiedyĝ opowiadane
przez nasze prababcie czy wÛdrownych bajarzy,
dziĝ dostÛpne sÇ w rozmaitych wersjach
elektronicznych czy ksiÇľkowych.
OpowieĝÉ ta jest istotna dla historycznych
dziejów Gniezna, poniewaľ dotyczy poczÇtków
nie tylko grodu, który z czasem staĄ siÛ miastem,
ale takľe narodzin paĆstwa i godĄa.
Ponad 1000-letnia tradycja przyczyniĄa siÛ
do budowania toľsamoĝci narodowej
i patriotyzmu, dziÛki którym Polska
przetrwaĄa trudny okres rozbiorów.

Lech, nieco odĄÇczywszy siÛ od pozostaĄych,
dotarĄ na puszczaĆskÇ polanÛ, gdzie na wysokim
dÛbie zobaczyĄ gniazdo, a w nim orĄa z szeroko
rozpostartymi skrzydĄami i siedzÇce mĄode.
Zachwycony widokiem zwoĄaĄ swoich ludzi,
oznajmiajÇc im, ľe od tej pory tu bÛdzie
ich nowy dom. Lech postanowiĄ nazwaÉ
to miejsce Gniezdno – upamiÛtniajÇc orle gniazdo
i jednoczeĝnie wyznaczajÇc swojÇ siedzibÛ
– „wĄasne gniazdo”. Jako znak swój i swoich ludzi
postanowiĄ przyjÇÉ orĄa biaĄego z rozpostartymi
skrzydĄami. W miejscu, gdzie Lech ujrzaĄ orle
gniazdo, nakazaĄ budowaÉ gród! Tak zaczÛĄy siÛ
legendarne dzieje Gniezna, tak rozpoczÛĄa siÛ
historia Polski.

A wiÛc…
Trzech braci – Lech, Czech i Rus postanowili
wyruszyÉ w poszukiwaniu nowego miejsca
dla swoich ludzi. Przez wiele dni przedzierali
siÛ przez puszcze i pustkowia, wciÇľ szukajÇc
tego jedynego, najlepszego. Pewnego dnia

GnieļnieĆska Dolina Pojednania
z symbolem dÛbu – kolebki naszej paĆstwowoĝci.

Gdzie orĄa gniazdo, tam poczÇtek
paĆstwa Piastów.
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ľycia. Dziĝ wspaniaĄe, 30-metrowe drzewa górujÇ
nad wierzchoĄkami pozostaĄych. WedĄug legendy
to duch nadleĝniczego staĄ siÛ poĝmiertnym
obroĆcÇ lasu, który dba o dobro okolicznej
przyrody. I biada temu, kto naruszy jej spokój.
Redlich jako doskonaĄy leĝnik pozostawiĄ
po sobie piÛkne dÇbrowy, kÛpy bukowe oraz
nieznanÇ w tamtych czasach w regionie daglezjÛ.
Dwie, z wielu wtedy posadzonych daglezji,
sÇ wpisane do Krajowego Rejestru
Drzew Doborowych.

grób leĝniczego
Fragment mapy z zabudowaniami
starej leĝniczówki z czasów,
w których ľyĄ leĝniczy Paul Redlich.

Legenda o niemieckim leĝniczym
– SkorzÛcin
W odlegĄoĝci 300 m od leĝniczówki Stary Dwór
w SkorzÛcinie, w uroczysku SkorzÛcin, znajduje siÛ
grób Paula Redlicha – niemieckiego gospodarza
lasów skorzÛciĆskich z poczÇtków XX wieku.
ZmarĄemu w 1916 roku nadleĝniczemu, zgodnie
z jego ľyczeniem, nie postawiono pomnika,
ale posadzono przy mogile piÛÉ daglezji,
z których kaľda symbolizuje dziesiÛÉ lat z jego
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Leĝniczówka SkorzÛcin
Sekretarzówka powstawaĄa w latach 1934-1936
na obrzeľach lasu w otoczeniu kilku, wówczas
230-letnich, dÛbów. Na kamiennym fundamencie
ustawiono drewnianÇ konstrukcjÛ, na której opiera
siÛ ta dwukondygnacyjna budowla. Strop ocieplono
glinÇ wymieszanÇ z trocinami i plewami, ĝciany
wypeĄniono mieszankÇ wapiennej zaprawy i trzciny.
MiÛdzy belkami a drewnianÇ obudowÇ leĝniczówki
pozostawiono 4-centymetrowÇ wolnÇ przestrzeĆ,
która ma tworzyÉ izolacjÛ. Na budowÛ drewnianej
Sekretarzówki zuľyto wiele kubików najlepszej
jakoĝci drewna sosnowego.
Leĝniczówka SkorzÛcin jest jednÇ z trzech
identycznych Sekretarzówek powstaĄych
w tym regionie w latach 1934-1936.
Dwie pozostaĄe znajdujÇ siÛ na terenie
sÇsiadujÇcego nadleĝnictwa GoĄÇbki.

Leĝniczy Redlich
– opiekun lasu i jego mieszkaĆców.
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Szlak Mitów i Legend

powiat Gniezno
przebieg szlaku
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Legenda o smoku trójgĄowym
– Drachowo
W jÛzyku niemieckim Drachenberg oznacza Smocze
Wzgórze. WedĄug lokalnej legendy na wzgórzu,
we wsi Drachowo, w czasach, których nie pamiÛtajÇ
najstarsi mieszkaĆcy, ľyĄ trójgĄowy smok.
Wĝród miejscowej ludnoĝci poczwara ta budziĄa
strach i przeraľenie, porywajÇc ludzi i bydĄo
z okolicznych przysióĄków. Nie pomagaĄy zaklÛcia
i wizyty wiedļminów. Ostatecznie ze smokiem
rozprawiĄ siÛ miejscowy bartnik. PostawiĄ on
wieczorem przed smoczÇ jamÇ trzy wymborki
z wódkÇ zaprawionÇ miodem. PodrzuciĄ jeszcze
miÛso baranie, po czym zapaliĄ ognisko i czekaĄ
co nastÇpi. Potwór wypeĄznÇĄ zaraz, skoro tylko
siÛ ĝciemniĄo. Na wstÛpie zakÇsiĄ. Bartnik ukazaĄ siÛ
na tle blasku ogniska i przepiĄ do smoka Ąyk
gorzaĄki. Smok pociÇgnÇĄ z wymborka i zawyĄ cicho
z zadowolenia, a po biesiadzie padĄ znuľony.
Na drugi dzieĆ smok nie miaĄ siĄy napadaÉ na
bydĄo i ludzi. Bartnik dziÛki pomocy wieĝniaków
serwowaĄ codziennie zakrapiane kolacje potworowi.
DoszĄo nawet do tego, iľ smok po wypiciu zazwyczaj

Figura smoka z Drachowa, podobnie jak inne rzeļby
na szlaku, powstaĄa w ramach projektu
„Zintegrowany system informacji wizualnej
– szlaki i obiekty turystyczne
w Powiecie GnieļnieĆskim” realizowanego przez
powiat gnieļnieĆski ze ĝrodków Unii Europejskiej.
Wiaderko i czerpaki ze zbiorów Muzeum
Pierwszych Piastów na Lednicy. ByÉ moľe wĄaĝnie
w takim naczyniu smok otrzymywaĄ
codziennÇ porcjÛ swojego ulubionego napoju.
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drugiego naczynia mruczaĄ, ľÇdajÇc drapania gaĄÛziÇ
pod szyjÇ, co byĄo dowodem zawartej przyjaļni.
Niestety, nadmiar sĄodkiego trunku wykoĆczyĄ
smoka, który odmówiĄ przyjmowania posiĄków,
chowajÇc siÛ w swej jamie. NiedokoĆczony wÇtek
klechty sugeruje, ľe gdzieĝ w gruncie powinny
znajdowaÉ siÛ koĝci smoka lub co najmniej jeden
czy dwa zÛby. Moľe podczas budowy drogi na
wzniesieniu nawet je znaleziono.
Dziĝ na Smoczym Wzgórzu stoi budynek po
byĄej szkole. Na pamiÇtkÛ tego wydarzenia przez
pewien czas w Drachowie odbywaĄy siÛ festyny
pszczelarskie.
Na podstawie: J. Bruncel; Dynastia chĄopska
z Drachowa; WÛdrówki po GnieļnieĆskiem

Legenda o kacie gnieļnieĆskim
– Gniezno
Kiedy pojawiĄa siÛ postaÉ kata jako urzÛdnika
majÇcego okreĝlone obowiÇzki? Trudno powiedzieÉ.
W okresie plemiennym obowiÇzywaĄo prawo

W drodze na miejsce kaļni
– gnieļnieĆski kat prowadzi skazaĆca.
Insygnia katowskie znajdujÇce siÛ w zbiorach gnieļnieĆskiego
Muzeum PoczÇtków PaĆstwa Polskiego.

KoĝcióĄ pw. ĝw. WawrzyĆca – byÉ moľe tu, na placu
przed ĝwiÇtyniÇ, kat wykonywaĄ swojÇ pracÛ.
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zwyczajowe, do którego egzekwowania uprawnieni
byli wszyscy czĄonkowie pokrzywdzonego rodu.
Zmiany nastÛpowaĄy wraz z nastaniem innego
sposobu rzÇdzenia, gdy utworzono funkcjÛ
sÛdziego, którym poczÇtkowo byĄ sam ksiÇľÛ
lub król. W miarÛ upĄywu czasu i wraz z postÛpujÇcÇ
kodyǊkacjÇ prawa, pojawiĄa siÛ potrzeba znalezienia
odpowiednich osób wykonujÇcych bezpoĝrednio
naĄoľone kary.
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DziÛki przekazowi Galla Anonima wiemy,
iľ w czasach BolesĄawa Chrobrego on sam
wymierzaĄ karÛ, symbolicznie uderzajÇc delikwenta
rózgÇ. Jednak na wiÛkszoĝÉ z nich skazywali

I znów kat wykonuje swoje obowiÇzki
na gnieļnieĆskim rynku.
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pachoĄkowie: Komesów, dostojników (…), szanowaĄ
ich jak mÇdry wĄadca. Gdy siÛ na nich skarľono,
nie dawaĄ lekkomyĝlnie wiary, a potÛpionym przez
prawo ĄagodziĄ litoĝciwie wyrok. Nieraz bowiem
wydawaĄ jednak surowe kary, wówczas ľona jego,
królowa, kobieta mÇdra i roztropna, wielu wydanych
na ĝmierÉ za przestÛpstwo wyrwaĄa z rÇk pachoĄków,
ocaliĄa od bezpoĝredniego niebezpieczeĆstwa ĝmierci
i w wiÛzieniu, przed straľÇ zachowaĄa ich miĄosiernie
przy ľyciu, niekiedy bez wiedzy króla, a kiedy indziej
za jego milczÇcÇ zgodÇ.
Gall Anonim jeszcze kilkukrotnie opisywaĄ kary,
jakie wymierzali poszczególni wĄadcy: BolesĄaw
Chrobry w 1003 roku kazaĄ oĝlepiÉ czeskiego
ksiÛcia BolesĄawa Rudego, BolesĄaw ĜmiaĄy
w 1079 roku skazaĄ biskupa krakowskiego
StanisĄawa na obciÛcie czĄonków.
Czy kat w Gnieļnie pojawiĄ siÛ wraz z aktem
lokacyjnym miasta – a wiÛc okoĄo 1239 roku?
Trudno powiedzieÉ, niemniej jednak wraz
z pojawieniem siÛ instytucji sÇdu, takľe on
rozpoczÇĄ swojÇ dziaĄalnoĝÉ. W Gnieļnie zwany
byĄ Mistrzem lub Panem MaĄolepszym, a miejscem
jego pracy byĄo wzgórze CierpiÛgi. Tam trudniĄ siÛ
profesjÇ polegajÇcÇ na zadawaniu bólu, okaleczaniu
lub pozbawianiu ľycia. Ze wzglÛdu na wykonywanÇ
pracÛ, dziÛki której czÛsto bogaciĄ siÛ, musiaĄ znaÉ
anatomiÛ. Poza tym potraǊĄ czytaÉ i pisaÉ.
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WnÛtrze karczmy czeka.
Tylko karczmarza brak…

Legenda o karczmarzu
– Waliszewo
Bardzo czÛsto przejeľdľamy obok miejsc
pozornie nieinteresujÇcych. Wystarczy jednak
posĄuchaÉ starszych ludzi albo poczytaÉ literaturÛ
z dawnych lat, a okaľe siÛ, ľe te miejsca majÇ
niezwykĄÇ historiÛ.
Tak jest np. z niewielkim placem, dziĝ niemal
pustym, poroĝniÛtym drzewami, a zlokalizowanym
na skrzyľowaniu dróg z Gniezna do KĄecka
i z Waliszewa do DzieÉmiarek. Tutaj, przed
rokiem 1840, staĄa karczma zwana Waliszewek,
która zyskaĄa zĄÇ sĄawÛ. Otóľ, do dziĝ krÇľÇ wieĝci,
iľ jej karczmarz chÛtnie przyjmowaĄ w swoje
progi goĝci. RobiĄ to jednak tylko po to, aby póļniej
uĝmierciÉ ich i okraĝÉ. CiaĄa zakopywaĄ zwykle
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w pobliľu karczmy, stÇd teľ pochodzi jej nazwa:
Czerwona Karczma.
W 1840 roku budynek spĄonÇĄ. Co staĄo siÛ
z karczmarzem? Nie wiadomo, ale karczmy
juľ nie odbudowano, a zĄa sĄawa przetrwaĄa.
W pobliľu tego miejsca znajdowaĄo siÛ o wiele
starsze, pochodzÇce z wczesnego ĝredniowiecza,
cmentarzysko. To z niego pochodziĄy ludzkie koĝci
i czaszki, które ludzie ĄÇczyli z CzerwonÇ KarczmÇ
i ze zĄym karczmarzem. Jeszcze w latach
trzydziestych i czterdziestych XX wieku
na usytuowanym tutaj wybierzysku ľwiru
znajdowano fragmenty szkieletów i przedmioty
z wczesnego ĝredniowiecza.
Na podstawie: J. WrzesiĆski, O DzieÉmiarkach,
ăysej Górze i Psiababie oraz „Czerwonej Karczmie”
Waliszewek, w: Studia Lednickie, t. 3, 1994.

Legenda o zielarkach spalonych
na stosie – Gorzuchowo
WokóĄ czarów i czarownic narosĄo mnóstwo mitów
i legend. CiekawostkÇ jest fakt, iľ powszechnie
dziĝ i w przeszĄoĝci czary ĄÇczymy z kobietami.
To one byĄy oskarľane o kontakty i sprzyjanie siĄom
nieczystym, czyniĄy czary, dziaĄajÇc na szkodÛ
swoich sÇsiadów i otoczenia. Bardzo czÛsto padaĄy
oǊarÇ pomówienia, a ich wina wynikaĄa raczej
z niechÛci lub osobistych ľali oskarľycieli!
Okres od XIV do poĄowy XVII wieku to czas tzw.
polowania na czarownice. DochodziĄo wtedy
do licznych oskarľeĆ, procesów, egzekucji
podejrzanych o czary. Wszystkie te postÛpowania
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Zielarki – pomagaĄy, intrygowaĄy,
wabiĄy, niepokoiĄy. Czasami zawadzaĄy…

Karczmarz z Waliszewa – czy wszyscy goĝcie
wyruszyli w dalszÇ podróľ po uczcie?
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i aby były na stosie na granicy przez
spalone niniejszym
sądem,
tego i mającMistrzów
społeczeństwo
z
nim
takażeby
na z tego była złym poprawa
a dobrym przestroga destynuje i one w moc Ferynansowi Mistrzowi miasta
órze jako i Jego
po innych
czarując
królewskiejmiejscach
Mości, Panu Antoniemu
Mistrzowi Kurnickiemu, Józefowi podmistrzkowi w ich moc oddajemy i do exekucyi onych podług prawa
różnemi zabobonami
czyniąc
i
odprapodajemy, który dekret dla lepszej wagi pieczęcią miejską przyciskamy i na
podpisujemy.
Najświętszeco sięSakramenta
po kościołach
...
na proszki paliły po różnych chlewach
ch miejscach nieuczciwych siekły, krew
jświętszą z komunikantów, raz na okup
gniezno_mity_polska_projekt_wersja_polska.indd 18

(czÛsto ĄÇcznie z torturami) odbywaĄy siÛ
publicznie, bÛdÇc swoistym widowiskiem.
Proceder ten nie ominÇĄ takľe terenów dzisiejszej
Polski, gdzie oǊcjalnie zakazano go w roku 1776.
Jeden z ostatnich procesów, jaki odbyĄ siÛ, zanim
zaczÛĄa obowiÇzywaÉ uchwaĄa, miaĄ miejsce
przed sÇdem w Kiszkowie. DotyczyĄ on oskarľenia
dziesiÛciu kobiet o to, iľ dopuĝciĄy siÛ zapomnienia
bojaļni boskiej i przykazaĆ jego artykuĄów wiary
ĝwiÛtej katolickiej, a przywiÇzawszy siÛ do czarta,
którego siÛ na chrzcie ĝwiÛtym wyrzekĄy i onego
sobie do niegodziwych akcji i niecnot swoich,
które czyniĄy, za pomocnika przybrawszy, wyrzekĄy
siÛ Pana Boga i Matki NajĝwiÛtszej i Wszystkich
ĜwiÛtych. Oskarľenie wnieĝli BartĄomiej, Tomasz
i Jan Szeliscy – ówczeĝni wĄaĝciciele Gorzuchowa.
Ich skargi nie zostaĄy przyjÛte ani w sÇdzie
w Gnieļnie, ani w Pobiedziskach, ominÛli teľ sÇd
w KĄecku i znajdujÇc podatny grunt dla swoich
oskarľeĆ w Kiszkowie, zarzucili uprawianie czarów:
Petroneli Kusiewa i jej córce Reginie, Maryjannie
i jej córce Katarzynie, Reginie Ĝramina, MaĄgorzacie
BĄachowa, ZoǊi Szymkowa, dziewce Katarzynie,
Piechowej Banaszka oraz starej Dorocie. Kobiety
poddano torturom i w konsekwencji przyznaĄy
siÛ do zwiÇzku z diabĄem i licznych pobytów

Dekret sÇdowy z 1761 r.
– ĝmierÉ ku przestrodze…
Kim naprawdÛ byĄy kobiety z Gorzuchowa?
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na ăysej Górze która w brzezinie wilkowyjskiej siÛ
znajdowaĄa, a takľe do zapomnienia bojaļni Boskiej
i przykazaĆ Jego oraz artykuĄów ĝwiÛtej wiary
katolickiej a przywiÇzawszy siÛ do czarta,
którego siÛ na chrzcie wyrzekĄy i onego sobie
do niegodziwych akcyi i niecnót swoich, które
czyniĄy za pomocnika przybrawszy (...) NajĝwiÛtsze
Sakramenta po koĝcioĄach kradĄy, na proszki
paliĄy, po róľnych chlewach i róľnych miejscach
nieuczciwych siekĄy, krew PrzenajĝwiÛtszÇ
z komunikantów, raz na okup ludzkiego narodu
przez Zbawiciela ĝwiata wylanÇ, drugi raz toczyĄy,
róľne Inkantacyje i czary z proszków kobylich Ąbów,
ľmijów, wÛľów i wilczej Ąapy, którÇ w Zakrzewie
z zabitego wilka urľnÛĄy.
Wyrok mógĄ zapaĝÉ tylko jeden – dziesiÛÉ kobiet
(najmĄodsza miaĄa 13 lat) – skazanych zostaĄo
na ĝmierÉ przez spalenie na stosie. Wykonano go

W miejscu ĝmierci zielarek znajduje siÛ
dziesiÛÉ symbolicznych kamieni.
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30 wrzeĝnia 1761 roku w miejscu, które do dziĝ
nazywane jest Kuĝ.
WedĄug wciÇľ ľywej miejscowej legendy jedna
z oskarľonych rzuciĄa klÇtwÛ na mieszkaĆców
i na miejscowoĝÉ Kiszkowo – miasto miaĄo utraciÉ
zarówno prawa miejskie, jak i swojÇ nazwÛ. KlÇtwa
speĄniĄa siÛ prawie 200 lat póļniej! Prawa miejskie
znieĝli pruscy zaborcy, a okupant niemiecki zmieniĄ
nazwÛ na Welnau.
Na podstawie: J. DydyĆski, Wiadomoĝci historyczne
o Mieĝcie KĄecku, PoznaĆ 2004.

Legenda o zbóju Macieju
– Modliszewo
Dawno temu, bo jeszcze za czasów, gdy miĄoĝciwy
panowaĄ król WĄadysĄaw, co go ăokietkiem zwali,
grasowaĄ w gnieļnieĆskiej krainie zbój srogi.
RabowaĄ on kupców wszelakich, co koĄo Gniezna
przejeľdľali. Gniazdo swe zbójeckie nieopodal
Modliszewka uwiĄ, jako wÇľ zĄowrogi na uczciwoty
wszelkie teľ napadaĄ. A byĄ to pono rabuĝ nad
rabusie, bo nikt nigdy o jego kamratach nie
sĄyszaĄ, przeto sam musiaĄ grzesznych wystÛpków
dokonywaÉ. Aľ razu pewnego kupcy kruczoczarni
ze sĄonecznej Italii przez ziemiÛ piastowskÇ
przechodzili. Lecz nim do Gniezna doszli,
zĄy Maciej poĝród gÛstwin ich swym nosem
czarcim wywÛszyĄ. KarawanÛ caĄÇ zĄupiĄ
doszczÛtnie, jednak opatrznoĝÉ Boľa
nad przybyszami z PoĄudnia czuwaĄa, bo z ľyciem
uszli przed zbójem diabelskim. Do Gniezna
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wycieĆczeni doszli i wszystko sÛdziemu wyjawili.
Ten, gdy siÛ dowiedziaĄ, pono aľ z gniewu
zaczerwieniaĄ, bo nie wiedziaĄ, jak zbója pojmaÉ.
Wtedy to jeden z przybyĄych powiedziaĄ mu,
ľe wielkie zapasy wina przedniego wieļli,
co pod sĄoĆcem Toskanii dojrzewaĄo.
Na to sÛdzia zarzÇdziĄ, by natychmiast wyruszyli,
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Poszukiwania ĝladów zbója Macieja
– wyprawa na zbójecki szlak.

a szukaÉ dĄugo nie musieli, bo oto zbój Maciej
teraz pod drzewem niedaleko leĝniczówki
Koreczno spaĄ winem zamroczony.
Na podstawie: P. BÇkowski, www.gniezno.com.pl.
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Legenda o zatopionej wsi
z koĝcioĄem – GĄÛboczek
Przy granicy dwóch województw: wielkopolskiego
i kujawsko-pomorskiego, w pobliľu rzeki WeĄny,
znajduje siÛ jezioro GĄÛboczek. PoĄoľone
w zagĄÛbieniu powstaĄym na skutek dziaĄania
ostatniego lodowca zajmuje powierzchniÛ 10 ha.
Zgodnie z legendÇ na tym miejscu lokowana byĄa
wieĝ z koĝcioĄem. Jej mieszkaĆcy za niewĄaĝciwe
prowadzenie siÛ zostali ukarani przez Boga,
który pewnego dnia zatopiĄ grzesznÇ wioskÛ
wraz z ludnoĝciÇ. Na jej miejscu powstaĄo istniejÇce
do dzisiaj jezioro GĄÛboczek. Jak wspominajÇ
lokalni wÛdkarze ĄowiÇcy nocÇ ryby, gdy wokóĄ
zalega cisza, sĄychaÉ niosÇcy siÛ po taǋi jeziora
gĄos koĝcielnych dzwonów.
Na terenie powiatu gnieļnieĆskiego nie jest to
jedyne miejsce, w którym zgodnie z legendÇ
zatopiono koĝcióĄ. Niejako po przeciwnej stronie
Gniezna – w miejscowoĝci Mnichowo – równieľ
znajduje siÛ jezioro skrywajÇce tajemnicÛ.
Wĝród okolicznej ludnoĝci panuje przekonanie,
iľ w jego gĄÛbinach jest zatopiona ĝwiÇtynia.
Dawno temu do Mnichowa dotarli mnisi, którzy

W gĄÛbinie jeziora wioska i koĝcióĄ siÛ skrywajÇ.
Zbój, co winem daĄ siÛ zbaĄamuciÉ.
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Gdy w ciszy dotrzemy na brzeg jeziora,
moľe usĄyszymy gĄos dzwonów?

wznieĝli fragmenty murów koĝcioĄa. Jednak musieli
siÛ ļle prowadziÉ, skoro któregoĝ dnia owoc ich
pracy – niedokoĆczonÇ budowlÛ, a takľe ich samych
pochĄonÛĄy wody powstaĄego tu jeziora.
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Legendy wojciechowe
– Gniezno
Wĝród wielu opowieĝci jest i ta o najwaľniejszym
mieszkaĆcu Gniezna – ĝw. Wojciechu.
Od czasów pielgrzymki Ottona III, od roku 1000,
Gniezno, a w nim grób ĝwiÛtego jest miejscem
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pielgrzymowania licznych przybyszy z róľnych
stron ĝwiata. Szczególnym okresem jest przeĄom
kwietnia i maja, kiedy to odbywajÇ siÛ uroczystoĝci
wojciechowe. Tak teľ byĄo przed wiekami.
Do Gniezna licznie przybywali pielgrzymi.
Niestety, stawali siÛ czÛsto oǊarami oszustów,
zĄodziei i ľebraków. Dopiero przed uroczystoĝciami
udaĄo siÛ zebraÉ nieproszonych goĝci
na przygotowanych wozach i pod straľÇ wywieĝÉ
daleko, aľ za Trzemeszno. Pozostawieni samotnie
na goĝciĆcu dĄugo wyzywali, wygraľali i zĄorzeczyli.
PonoÉ jeden z nich miaĄ wykrzyczeÉ: za krzywdÛ
naszÇ, iľ nie dozwolili rajcy miejscy tego miasta
podnieĝÉ siÛ nam choÉ na czas jaki z nÛdzy,
za to, ľe przepÛdzili niech od dziĝ nigdy w tym dniu
sĄoĆce nie ĝwieci, a choÉby ĝwieciĄo, niech ziÇb mrozi
pielgrzymów, a wiatry zimne siekÇ!
Z przykroĝciÇ trzeba stwierdziÉ, ľe w dniu
uroczystoĝci ku czci ĝw. Wojciecha rzadko
jest sĄonecznie.

StojÇc przed Drzwiami GnieļnieĆskimi,
czytamy caĄÇ historiÛ ľycia ĝw. Wojciecha.
ĜmierÉ bpa Wojciecha
– fragment Drzwi GnieļnieĆskich.
Plac u stóp katedry
– dziĝ miejsce wielu wydarzeĆ i uroczystoĝci.

Srebrny sarkofag
– trumna z relikwiami ĝw. Wojciecha.
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