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Drodzy Czytelnicy!
Legendarz, który trzymacie w ręku, to efekt pracy wielu środowisk, zaangażowanych w stworzenie, przygotowanie i w końcu realizację projektu międzypokoleniowego. Wydawnictwo to powstało z inicjatywy Stowarzyszenia Impakt oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa
Świętokrzyskiego.
Projekt, którego jednym z efektów jest Legendarz, zakładał dotarcie do seniorów z województwa świętokrzyskiego, którzy opowiedzieli znane sobie legendy Wolontariuszom Stowarzyszenia Impakt. Na podstawie tych opowieści powstały ilustrowany Legendarz oraz międzypokoleniowa
sztuka teatralna. Z nagranymi rezultatami możecie zapoznać się na kanale YouTube Impaktu (wystarczy wpisać w YouTube „Stowarzyszenie Impakt”). Tam również znajdują się dwie interpretacje
poezji Jana Gajzlera, poety i literata związanego z Kielecczyzną, którego dwa teksty zawarte są również w niniejszym Legendarzu.
Czas trwania projektu to czas międzypokoleniowych spotkań ludzi młodych z seniorami, którzy gotowi byli do dzielenia się historiami, przeżyciami i doświadczeniami; ludzi, którzy niezależnie
od wieku byli pełni optymizmu i zaangażowania. Seniorzy wraz z młodymi ludźmi wspólnie napisali
sztukę, którą wystawili przy pełnej widowni w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Zinterpretowali legendy na nowo.
Serdecznie zapraszamy do lektury i do odwiedzenia miejsc opisanych w Legendarzu, bo jak
wiadomo w każdej legendzie jest ziarenko prawdy i być może także Wam, podczas wędrówek po
świętokrzyskich ścieżkach, uda się spotkać świętokrzyską czarownicę czy „świętego jelenia”.
Więcej świętokrzyskich legend znajdziecie na stronie www.parklegend.pl, a do wycieczki
przygotujecie się dzięki informacjom zawartym na stronie www.swietokrzyskie.travel.
Miłego czytania!
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PĘKNIĘTE SERCE
WITOSŁAWA
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autor: Maria Czaja

D

awno, dawno temu na Górze Witosławskiej stał piękny i potężny zamek. Władał nim książę Witosław. Był on bardzo mściwym
i okrutnym władcą – nie miał litości dla nikogo. Kto złamał chociaż jeden
najmniejszy przepis, był bardzo surowo ukarany.
Kiedy Witosławowi urodził się syn, nadał mu takie samo imię jakie
sam nosił. Sądził, że jego duch po śmierci będzie żył w ciele potomka.
Jakiś czas później książę Witosław oskarżył swoją żonę o zdradę i kazał ją ściąć.
Gdy młody Witosław dorósł, ojciec wezwał go do siebie i pokazał mu,
królestwo, którym kiedyś będzie rządził. Książę nie wiedział, że jego syn ma
bardzo dobre serce. Młody Witosław wykradał się z zamku i wynosił jedzenie dla sierot i wdów, których mężowie zginęli, walcząc u boku jego ojca.
Mieszkańcy nie mogli się doczekać, kiedy na tronie zamiast Witosława Mściwego zasiądzie jego syn, Witosław Sprawiedliwy.
Któregoś dnia Witosław Mściwy nakazał synowi wyruszyć w podróż
na poszukiwanie żony. Młody książę zabrał ze sobą wisior, należący do
jego matki, by podarować go swojej wybrance.
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Wędrując przez puszczę, Witosław Sprawiedliwy usłyszał dziewczęcy
śpiew. Zatrzymał orszak i ruszył w stronę skąd dochodził przepiękny głos.
Ujrzał wychodzącą zza drzewa jasnowłosą dziewczynę z koszykiem leśnych
owoców.
Dziewczyna tak mu się spodobała, że postanowił, iż to ona zostanie
jego żoną.
Po powrocie na zamek Witosław oznajmił ojcu, że znalazł swą wybrankę, jednak księciu nie spodobała się decyzja syna. Nie słuchał wyznań syna.
Dziewczynę kazał wrzucić do lochu bez jedzenia i picia, a młodego księcia
odprawił z dala od ukochanej.
Po tygodniu dziewczyna zmarła z wycieńczenia, a serce
Witosława Sprawiedliwego pękło z rozpaczy.
Gdy Witosław Mściwy stracił syna, zrozumiał swój haniebny czyn. Postanowił złoto i kosztowności oddać ubogim, zamek zniszczyć, a księstwo sprzedać. Sam przeniósł się do puszczy, tam wybudował drewniany
dom, w którym mieszkał aż do śmierci. Obecnie
w miejscu, gdzie kiedyś był zamek, stoi kapliczka.
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BAŚŃ O ŁYSEJ
GÓRZE
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autor: Jan Gajzler
Puszcza w mroku śpi - w niewidzie Łysa Góra stoi w mgłach...
- Zła moc idzie - Burza idzie -

- Ciemnym borem stąpa strach...
Warzą wiedźmy dziwo-ziele,
święcą czarów tajną noc -

- przędzie siwych mgieł kądziele
na Łysicy sowia noc...

Puszcza w mroku śni, w niewidzie
śpi Łysogór święty las...
- Czar się skrada - Dziw się skrada

- Gdzie paprocie rosną w pas...
Warzą wiedźmy cudo-ziele,

zmarłych dziewcząt przędą włos...

- Powietrznica lata blada,
na północy woła czas...

Leci Puszczą poświst - głos:

- STRZYGI, BIESY, CZAROWNICE,
WILKOŁAKI, ZŁE BŁĘDNICEWiońcie górą -

Gońcie chmurą -

Na Łysicę,- na wesele!...

Święcą wiedźmy czary-ziele,

Warzą lubczyk, skwarzą trunki- Gonią mrokiem LATAWICE:

-Hej MGIELNICE! Hej BOGINKI!-

- Hu-ha WIEDŹMY, BIESY, STRZYGI!!!
Gońcie, pędźcie na prześcigi -

ZŁE BŁĘDNICE, POWIETRZNICE Hej! - na Łysą i Łysicę!...

Puszcza w mroku śpi - w niewidzie Łysa Góra w wieńcu chmur...
- Zła noc idzie - Burza idzie -

Trwożnym sznurem westchnął bór...
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...W grozę puszczy, w głuchą ciszę,
idzie, płynie pogwar, szum...

Gdzieś od szczytów leśnych górod pradębów, które święty
Światowida kryją tum...

...W pomrok nocy, w głuchą ciszę,
z dali - z dali płynie szum...
- Budzi trwogę las zaklęty,

...Zwarł się z puszczą wicher srogiw rozszalałych tysiąc koni

gna na oślep gór przestworemwziął na szczytach pełny dech

i dmie w surmy świętych drzew...
... Ni to łowów trąby, rogi,

grają w górach echem ech...

idzie górą - las kołysze...

...Trzasnął PIORUN

grają w górach echem ech?!!!

- Huczy Puszcza - las się kłoni-

- hej!- ŚWIST- POŚWIST leci borem,
gna na oślep gór przestworem
w rozszalałych tysiąc koni-

wicher, orkan, poszum, wiew...
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na ożogu i na mietle-

łysych szczytów...
Jęk i huk

idzie puszczą...

mgłą, powietrzem - gońmy - lećmy PŁANETNICE - POWIETRZNICE Hej! - na Łysą i Łysicę!...

- Przy gontynie święty buk

Puszcza w mroku drży - w niewidzie -

- O- hej- LELU:

- Klęska idzie -

rozdarł piorun!!! -

przy błyskawic trupim świetle...

błyskawicą olśnił bór...

- Czy to łowów trąby, rogi

wali jodły- trzaska w złomy

grzmi PERUNA straszny gniew -

...Święcą wiedźmy czary w zielu

zbudził góry, rozdarł ciszę -

- Poszło echo dalą gór...

- CZAROWNICE - STRZYGI - WIEDŹMY-

- Hej POLELUM!!!...

- Z nagła trzasnął w puszczę grom,

w gołoborza skalny złom!!!

- W krwawych błyskach biją gromy,

Łysa Góra skryta mgłą...
- Pomór idzie -

- Bies rozpętał strach i zło...

Czarownice wioną w mroku
święcą zioła na uroki -

...idzie w chaty zła Marzanna:

młody - stary- chłop czy panna śmierć na ludzi- postrach, mór!...
...............................................

...Cichnie burza w echach gór...

15

GÓRA ZAMCZYSKO
HISTORIA LUDZKIEJ CHCIWOŚCI
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autorzy: Marcin Kłak, Andrzej Armata
Niedaleko wsi Widełki znajdowała się Góra Zamczysko. Historia
tego miejsca ma swoje korzenie w zamierzchłych czasach. Legenda głosi o pakcie zawartym pomiędzy diabłem a chłopem o imieniu Pieronin,
który znużony wiejskim życiem marzył o bogactwach, władzy i luksusach.
Pewnej nocy chodząc po okolicznych lasach, został nawiedzony przez
demona. Chłop, przerażony widokiem magicznej istoty, nie mógł się ruszyć – stał jak wmurowany, wpatrując się w postać, która kojarzyła mu się
z diabłem. Pomiot ciemności rzekł, że spełni marzenia mężczyzny i nie chce
żadnej za to zapłaty, ale przyjdzie czas, w którym diabeł odbierze swoją
należność.
Jeszcze tej samej nocy na najwyższym okolicznym wzniesieniu ze skał
powstał zamek, a chłop stał się właścicielem okolicznych wsi. Przez wiele
lat wiódł beztroskie życie w murach swojej fortecy, bawiąc się do upadłego.
Z czasem majątek Pieronina kurczył sie, lecz on sam pochłonięty
dworskim żywotem nie chciał rezygnować z komfortu. Zaczął wykorzystywać poddanych do rabowania okolicznych wsi pod pretekstem ochrony
przed zbójami. Bardzo szybko rozwścieczył tym okoliczną ludność, która
zebrała się, by go zgładzić.
Mimo solidnej obrony zamku, tłum ludzi sforsował bramy i zdobył
fortecę. Pieronina zabito z okrucieństwem na oczach całej okolicznej ludności, a jego warownię doszczętnie zburzono, zostawiając jedynie kawałek
muru na pamiątkę tych zdarzeń. Przez wiele lat nikt się tam nie zapuszczał,
aż w końcu ten teren upodobali sobie zbójcy.
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BAŚŃ
O ŚWIĘTYM JELENIU
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autor: Jan Gajzler
Stara-prastara dziwna baśń w pomrocznej puszczy krzyża jaśń...
- Hej! sadzi jeleń bystronogi,
mknie - pędzi borem, duchtem, knieją gdzie mgły i dale błękitnieją...
Krzyż mu się wzłocił między rogi,
poblaskiem mroczy bór rozjarza że w jasnych łunach stają drzewa...
...świętyż to ogień ołtarza
przez czarne dęby blask przesiewa - słońce-li ciemną złoci zieleń??

- W rogach mu błyszczy krzyż złocony,
jawi się, znika,
w gęstwach śmiga...
cud - zjawa dziwna, tajemnicza...
- Zatętnił kędyś, przepadł w głuszy...
próżno go koń i oszczep ściga...
--- Lęk ścisnął serce królewicza,
straszna idącym z gór wieczorem
mroczy się wokół puszcza dzika miota się pod nim koń spieniony...
- Zamarło rogów śpiewne granie,
zbłąkał się orszak Emeryka
w odwiecznym borze, w mgieł tumanie...

-Hej! gna ostępem Święty Jeleń myśliwiec za nim mknie samotny,
gdzie świeci w puszczy krzyż pozłotny...
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Dalekich rogów ścichło granie ostał się orszak Emeryka
u świętych dębów na polanie...
- On sam gęstwiną puszcz pomyka,
wodzi go jeleń głuchym borem...
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Nieodgadnionym, leśnym szlakiem
jedzie królewicz. Puszcza cicha
w mroku kołysze się i wzdycha...
- Wtem - koń się szarpnął - w drzew pomroce,
postać leśnego staje mnicha - O opatrzności dobre moce!!! Pozdrowił księcia bożym znakiem
Starzec - pustelnik, ujął wodze i zabłąkanego ciesząc w trwodze,
wiedzie przez lasy i wyręby
pod umówione, święte dęby,
gdzie czeka trwożny dwór z orszakiem...
...Czyni Emeryk mocne śluby
świątynię stawić w miejscy onym,
gdzie od niechybnej zbawion zguby,
świętego starca spotkał w borze Do tej świątyni chce z pokłonem
dążyć co roku i w pokorze
znak wielbić krzyża po wsze czasy,
że go w te święte zawiódł lasy...
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Gdzie serce ciemnej puszczy- tam
dźwignął się głaźny, święty chram...
- Pobożnych mnichów to osiedlekryją go dęby, buki, jedle puszcza mu śpiewa wielkim szumem...
i złocistego krzyża jaśń
nad Łysogórskim błyszczy tumem...
Stara-prastara dziwna baśń...
....................................................
W śródleśnych szczytów głuchej ciszy,
gdzie ludzką stopą bór nietknięty pasie się cicho Jeleń Święty w wysokich trawach - na polanie...
...Złoci się w rogach krzyża jaśń....
Kto się zasłucha w boru granie,
komu się bajka śni i śpiewa ten go w Łysogór puszczy słyszy,
jak między święte chodzi drzewa...
..Stara, prastara dziwna baśń...
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LEGENDA
O DĘBIE BARTKU
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autor: Edward Wróbel
Ta historia zdarzyła się dawno, dawno, dawno temu, kiedy krajem
władał Mieszko I i kiedy odbywał się chrzest Polski. Mieszko zastanawiał
się nad losem kraju, chcąc zapewnić mu jak najlepszy byt. Myśl ta dręczyła
go tak mocno, że z pomocą przyszedł mu anioł, który widział, jak bardzo
zależy mu na pomyślności kraju. Anioł postanowił wręczyć mu dar, który
miał pomóc Mieszkowi.
Mieszko myślał, że będą to złoto, srebrniki, klejnoty – słowem,
same kosztowności, ale anioł podał mu… żołądź. Władca posmutniał
i rozczarowany pomyślał, że w niczym mu to nie pomoże. Anioł jednak
rzekł: - Mieszku, nie smuć się, mam dla Ciebie jeszcze jeden dar. Jest to
przepowiednia. Głosi ona, iż Twój syn stanie się królem. Będzie najmężniejszym i najsilniejszym władcą. A pierwszy dar, ten mały żołądź, musisz zasadzić na swojej ziemi. Jeśli drzewo wyrośnie wielkie, silne i zdrowe, będzie
to oznaczać, że dobrze dbasz o kraj, i jest on potęgą, natomiast jeśli Ty lub
Twoi potomkowie będziecie zaniedbywać kraj i jego mieszkańców, drzewo
zgnije od środka i będzie to oznaczać, że kraj popada w ruinę.
Mieszko podziękował aniołowi i zrobił, jak mu ten poradził. Z małego
żołędzia wyrósł ogromny dąb Bartek, który po dziś dzień rośnie na świętokrzyskiej ziemi.
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ŁYSIEC I ŁYSICA
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autor: Bożena Domagała
Było to dawno, dawno temu, zanim jeszcze wymyślono te wszystkie niezwykłe historie o górach. Żyła tu dwójka olbrzymów – kowal Łysiec
i jego żona Łysica. Wspaniała para, która niepodzielnie władała tą krainą.

Oboje też, od zarania dziejów, cieszyli się powszechnym uznaniem
i szacunkiem. Gdy Łysiec schodził do wnętrza Łysogór po bryły rudy, Łysica
miała zwyczaj siadać sobie na zboczu wzgórza i spoglądać w dół na pola
i lasy, zwłaszcza wtedy, gdy nadchodząca jesień złociła kępy drzew. Wśród
nich ciągnęły się wstęgi srebrnoszarych zagonów, przechodząc u stóp gór
w gęsty, jodłowy las. Wówczas z zebranych na zboczach ziół Łysica warzyła
tajemnicze mikstury, które wracały siły bogom i sprawiały, że odniesione
w ciągłych walkach rany szybko się goiły. Siła Łyśca była tak ogromna, że
potrafił on bez trudu sięgać do wnętrza ziemi i wydobywać najlepsze bryły
rudy żelaza, które przetapiał, aby kuć z nich oręż dla pogańskich bogów.
Niestety, siłą każdego boga jest wiara w jego istnienie. Brak wiary powoduje, że nawet najpotężniejsi bogowie muszą z czasem ustąpić. Toteż,
gdy po latach przywędrowali w te strony ludzie, a wraz z nimi nowa religia,
pozostawieni sami sobie Łysiec i Łysica daremnie czekali na swoich czcicieli. Po latach prawie zupełnie o nich zapomniano i dla wielu mieszkających
tu ludzi pamięć o nich pozostała tylko w nazwach szczytów.
Tak więc wraz z odejściem starych bóstw dawny olbrzym i dawna
olbrzymka zaczęli się kurczyć. Na domiar złego wciąż bardzo szybko maleją!
Dzieje się to tym szybciej, im szybciej zanika pamięć o ich istnieniu. Pewnego dnia, gdy mieszkańcy tych stron zapomną o nich, zupełnie znikną
z powierzchni ziemi.
Bo dziś mało kto wie, że wiele ziół rosnących w Łysogórach zachowało
swoją moc dzięki Łysicy, a zalegająca w okolicy ruda żelaza wydobyta została
z wnętrza ziemi przez olbrzyma Łyśca i pozostawiona ludziom na pożytek.
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LEGENDA
O POWSTANIU
GOŁOBORZA
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autor: Edward Wróbel
Na pewnym wzgórzu, w potężnym zamku żyły sobie dwie siostry.
Jedna blondwłosa – prześliczna dziewczyna o jasnoniebieskich oczach
i porcelanowej skórze, druga o włosach koloru żyznej gleby i oczach jak
płomienie domowego ogniska. Blondynce na imię było Agata – kochała przyrodę, była spokojna i uwielbiała słuchać śpiewu ptaków, natomiast
druga, Jadwiga, lubiła wieczne hulanki i tańce, ciężko było ją okiełznać.
Pewnego popołudnia przejeżdżający rycerz zobaczył ogromne zamczysko i chciał zatrzymać się tam na jedną noc, aby uchronić się od mrocznych nocnych bestii i bezpiecznie wrócić porankiem. Jadwiga tak zauroczyła się rycerzem (zresztą z wzajemnością), że nie potrafiła się z nim rozstać.
Niepokojące zaczęło być to, że Jadwigę często nachodziły dziwne myśli
o morderstwie swojej siostry – pragnęła tego, aby zostać już na zawsze
z rycerzem w zamku tylko we dwoje.
Pewnego ranka poprosiła rycerza, by wieczorem wszedł do komnaty
siostry i zabił ją. Rycerz tak mocno kochał Jadwigę, że postanowił zrobić to
dla niej. Wieczorem wszedł do pokoju Agaty, ale gdy zajrzał do jej łoża, nie
zastał tam nikogo. Agata tak bardzo bowiem kochała przyrodę i zwierzęta,
że nawet o tej porze obserwowała je w lesie. Jadwiga nie zrezygnowała
jednak ze swojego planu i postanowiła zatruć miód, który uwielbiała siostra.
Zanim jednak zdążyła wrócić do domu z lasu, rozpętała się ogromna burza
z piorunami, a jeden z gromów uderzył w zamek i roztrzaskał go na kawałki.
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Przyroda, którą tak uwielbiała Agata, zemściła się w ten sposób na
kochankach za ich niecne zamiary. Rycerz i Jadwiga nie przeżyli, a Agata po
powrocie zastała tylko gruzy ogromnego zamku. Siostra, szukała ich pod
ruinami, rozsypując gruzy zamku po całej górze, na której niegdyś się znajdował. Nigdy jednak nie odnalazła siostry i rycerza oraz nie dowiedziała
się o podstępie kochanków. Do dzisiaj na tym wysokim wzgórzu pozostały
kamienie, zwane gołoborzem, a z wypłakanych z żalu po zmarłej siostrze
łez Agaty powstało źródełko, zwane teraz źródełkiem świętego Franciszka.
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Kasprzyk, Milena Stępień, Ola Pulut, David Kitssa, Kazimiera Węgierek, Aleksandra Sarek, Zuzanna
Maj, Sylwia Łapot, Julia Brelak i wszyscy, którzy nam pomagali, a nie zostali tu ujęci – DZIĘKUJEMY!

Skład graficzny:
Regionalna Organizacja Turystyczna
Województwa Świętokrzyskiego
ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce
(budynek Best Western Grand Hotel, IV piętro)
www.rot.swietokrzyskie.travel
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