PIĘKNO OTACZAJĄCEGO NAS KRAJOBRAZU
Szlakiem czarownicy z Wierzchucina
Wyprawa szlakiem podań i legend kaszubskich po Nordzie.
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W Wierzchucinie nagle wszystkie krowy
przestały dawać mleko, a kury nieść jaja. Ludzie
od razu domyślili się, że to sprawka czarownicy.
O tym, że we wsi czarownica mieszka, słyszeli już
dawno, ale ta z Wierzchucina ani nie miała czerwonych oczu jak czarownica z Budziszewa, ani
nie nosiła czerwonych pończoch jak te ze Smolna.
Najpierw sołtys posłał zawiadomienie, że wszyscy ludzie mają przyjść do karczmy. W niedzielę, w porze obiadowej zjawili się tam
wszyscy, oprócz dzieci. Na spotkaniu
nic jednak nie uradzili, bo nikt nie
wiedział, jak czarownicę rozpoznać. Pewnego dnia karczmarzowi
zginęła dwójka dzieci. Były w wieku przedszkolnym. Całe Wierzchucino wyległo, żeby ich szukać. Najpierw
poszukujący szli do Białej Góry, bo
myśleli, że utopiły się w morzu. Ale
tam nikt dzieci nie widział. Wówczas
szli do Nadola, bo myśleli, że utopiły
się w Jeziorze Żarnowieckim. Ale tam
też ich nie było. Koło wieczora pewien
pastuch przygnał krowy do domu. Widział
on, jak dzieci bawiły się na miedzy i jak zjawiła się Żytnia Baba, która gdzieś je poprowadziła wrzeszcząc: - Ja was zaprowadzę do
czarownicy ! Pewnego razu przyszedł do karczmy
chłop, który powiedział karczmarzowi: - Wiem,
kto może wskazać babę, u której są twoje dzieci.
W Prusewie mieszka Guślarz, on może to uczynić. Zaraz, tego samego dnia, karczmarz poszedł
do Prusewa i guślarza przyprowadził. Guślarz
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siedział teraz od rana do wieczora w karczmie.
Jedzenia i picia miał tyle, ile chciał. Wziął sito,
wlał do niego piwo i mieszał butelką. Piwo stało się
gęste jak miód. Karczmarz zapytał guślarza, po
co to robi, a ten rzekł: - Teraz tego nie mogę ci
powiedzieć. Pewnego dnia przyszła do karczmy
po zakupy brzydka, stara, rozczochrana kobieta.
Kiedy już chciała wracać do domu, guślarz wziął
sito, wlał do niego piwo i zamieszał butelką. Baba od razu rzuciła się na podłogę,
stała się czarna jak torf, zaczęła się
rzucać i wrzeszczeć: - Daj mi spokój!
Daj mi spokój! Guślarz kręcąc głową
powiedział: - Dopóki dzieci karczmarza
nie będą w domu, dopóty spokoju ci nie
dam. Czarownica niezrozumiale zamruczała coś pod nosem. Przyleciał
czarny kruk. Szepnęła mu coś do
ucha. Kruk zniknął. Za chwilę dzieci
zjawiły się w domu, całe i zdrowe.
Czarownica podniosła się. Wyglądała teraz jak przedtem. Chciała
uciec, ale chłopi, którzy byli
w karczmie, związali jej
ręce i nogi powrozem,
rzucili ją na taczkę i zawieźli do Białej Góry.
wsadzili do łodzi. Na brzegu
Tam związaną
zjawił się stolem. Dmuchnął. Łódź z czarownicą
jak błyskawica popędziła do północnych krajów. W
Wierzchucinie znowu, tak jak poprzednio, krowy
dawały mleko, a kury niosły jajka.

Wpisz odpowiedzi na
pytania w odpowiednie pola krzyżówki.
W ramce pojawi się
hasło. Odpowiedzi
szukaj na kartach
tej mapy.

1. Nasze piękne polskie Morze…
2. Imię Nagla, autora legendy „O czarownicy z Wierzchucina”.
3. W tej wsi zobaczysz piękny skansen.
4. Nazwa wsi oraz jednego z rezerwatów przyrody na mapie.
5. Latają na niej legendarne wiedźmy.
6. Wędrowny ptak wodny o czerwonym
dziobie i nogach.
7. Przebiegała tutaj dawniej pomiędzy
Polską, a Niemcami.
8. Mały Mikołaj, który nie daje prezentów, a jest „kolczastym strażnikiem
Autor: Alojzy Nagel wydmy”.

9. Nazwa wielkiego jeziora nieopodal
Wierzchucina.
10. Zobaczysz ją latającą nad morzem.
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