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LEGENDA O CZAROWNICY Z WIERZCHUCINA

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 Wierz-
chucina 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 nie-
dzielę, 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 wie-
ku 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 wrzesz-
cząc: - Ja was zaprowadzę do czarownicy! Pewnego razu 
przyszedł do karczmy chłop, który powiedział karczma-
rzowi: - 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 siedział 
teraz od rana do wieczora w karczmie. Jedzenia i picia 
miał tyle, ile chciał. Wziął sito, wlał do niego piwo i mie-
szał 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 ko-
bieta. 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. Tam związaną wsadzili do łodzi. Na brzegu 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. 
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Czy wiesz może co to jest legenda?

Jesteś już na tyle duży, żeby wiedzieć, że czarownice tak naprawdę 
istnieją tylko w bajkach i legendach. Zapewne powiedziała Ci o tym 
Twoja mama, tata, babcia lub dziadek pewnego wieczoru, gdy nie mo-
głaś/mogłeś zasnąć…
Ale chcemy Ci tu opowiedzieć, że w dawnych czasach niektórzy lu-
dzie nie wiedzieli tak dużo, jak Ty teraz. Wmówienie im nieprawdy 
było bardzo łatwe.

Czasem, gdy komuś przytrafiła się zła przygoda, na przykład, gdy rol-
nikowi na polu nagle zdechła krowa, albo nagle woda w studni zmie-
niała swój smak, lub też gdy ktoś we wsi zachorował, ludzie często 
z braku wiedzy i edukacji nie potrafili sobie tego wytłumaczyć.
Z powodu strachu przed nieznanym zdarzało się tak, że ktoś oskarżał 
niewinną osobę (zazwyczaj były to kobiety) nazywając ją czarownicą 
i kłamiąc, że z jej winy stała się jakaś krzywda. Bywało też często tak, 
że ktoś oskarżał inną osobę o czary tylko dlatego, że jej nie lubił…

Na ziemiach polskich przypadków oskarżeń o bycie czarownicą było 
dużo mniej niż w innych częściach świata. Na terenie dzisiejszej 
Nordy (czyli Północnych Kaszub) znane są dwa takie zdarzenia.

Pierwszy dotyczył żyjącej szczęśliwie rodziny Rogallów z Karlikowa 
niedaleko Krokowej. Gdy w roku 1727 na polu jednego z ich sąsiadów 
padła krowa, zostali oni posądzeni o czary i zamknięci w więzieniu. 
O procesie dowiedział się ówczesny biskup kujawski i pomorski Anto-
ni Szembek. Był on wykształconym i mądrym człowiekiem, dlatego też 
szybko zrozumiał, że rodzina ta jest zupełnie niewinna, a wszelkie 
oskarżenia były fałszywe. Nakazał ich uwolnienie, zupełne zaprzesta-
nie podobnych procesów i wprowadził surową karę dla tych, którzy 
będą dalej rzucać na innych oskarżenia o czary.

Drugi przypadek wydarzył się 
w Chałupach i był prawdopodob-
nie ostatnim wypadkiem w Eu-
ropie, gdy oskarżenie o czary 
skończyło się bardzo źle. Jedna 
z mieszkanek Chałup – Krystyna 
Ceynowa była osobą ogólnie nie-
lubianą w całej wsi. Gdy jeden z 
miejscowych rybaków zachoro-
wał, a sprowadzony znachor nie 

potrafił go uleczyć rzucił wtedy oskarżenie na Krystynę. Część miesz-
kańców Chałup udała się do jej chaty i wywlekła ją na zewnątrz, bijąc 
ją przy tym i poniewierając. Zarzucono jej także to, że na kominie 
jej domu siadają czarne wrony... Ludzie ci, rozgniewani i źli, zaprowa-
dzili może i  niesympatyczną, ale nie mającą nic wspólnego z czarami 
Krystynę na przystań, żeby poddać ją starodawnej „próbie wody”. 
Wypchnęli ją mianowicie z łodzi na głębię morską. Krystyna ubrana w 
grube suknie z początku unosiła się na powierzchni. Dla oskarżycieli 
był to dowód, że jest ona czarownicą. Nie pozwolili wrócić jej do łodzi 
i odpłynęli. Po chwili szaty Krystyny Ceynowy namokły wodą,  zrobiły 
się bardzo ciężkie i pociągnęły ją na dno morza…
Po tym wszystkim krewni Krystyny zgłosili się na policję i złożyli ze-
znania. Sprawcy tego nieszczęścia zostali surowo ukarani.

Jak widzisz, dawniej nie wszyscy ludzie chodzili do szkoły, nie wszy-
scy też mogli uczyć się. Wielu z nich nie umiało nawet czytać i pisać. 
Prowadziło to czasami do różnych nieporozumień, a nawet nieszczęść. 
Dlatego tak ważne jest to, żeby zawsze mówić prawdę i nigdy nie 
oskarżać innych o coś, czego nie zrobili.
Ważne jest też to, żeby poznawać jak najwięcej nowych rzeczy, 
uczyć się i kształtować swoje własne zdanie. Wtedy z pewnością nie 
ulegniemy namowom oraz kłamstwom innych ludzi.
Na szczęście obecnie wszyscy już wiemy, że czarownice istnieją tyl-
ko w bajkach i legendach, a „czary” mają zazwyczaj postać magicz-
nych sztuczek i wróżb andrzejkowych.

Andrzejkowe wróżby na obrazie Henryka Siemiradzkiego 
„Noc św. Andrzeja – Wróżbita”.
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Szlakiem czarownicy z Wierzchucina
Czyli jak ważna jest w życiu wiedza i nauka

„Czarownica” na obrazie z 1886 roku.

Alojzy Nagel – poeta i pisarz kaszubski urodzony w Kielnie w 1930r. 
Napisał wiele bajek dla dzieci po kaszubsku opisując w nich piękno

i dzieje ziemi pomorskiej. 
Stary rysunek przedstawiający 

proces o czary.
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