
 

Załącznik nr 1 

 

Między Sanem a Wisłą, za wielkimi lasami, nieba sięgającymi, żył przed wiekami w             

chacie na skraju polany stary bajarz. Kiedy słońce zaszło, schodzili się do niego mieszkańcy              

leśnych osad. Zwano ich Lasowiakami, bo w lasach mieszkali. Po ciężkiej pracy przychodzili             

ludzie: młodzi, starzy, dzieci… A stary bajarz snuł swoją opowieść. Słuchali go, a słuchali!             

Potem powtarzali w swoich domach, a gdy ich dzieci dorosły, opowiadały te historie swoim              

dzieciom… Prawda to, czy bajka? Posłuchajcie i wy. 

 

CUDOWNE ZIELE 

Dawno, dawno temu, niedaleko Jastkowic, za Sanem, mieszkał w miasteczku bogaty           

kupiec, co miał piękną i dobrą córkę Kasię. A naprzeciwko stał niewielki domek biednego              

stolarza, co miał syna Janka. 

Dzieci od małego miały się ku sobie. Jak chodziły do szkoły, to mijały po drodze wielki                

słup od latarni. Kiedy Janek szedł pierwszy, pisał na słupie: Witaj, Kasiu! A jak wcześniej               

szła Kasia, to pisała: Witaj, Jasiu! Tak się te dzieci lubiły. 

Bogatemu kupcowi powodziło się dobrze. A stolarz był coraz biedniejszy. Zapożyczał           

się u bogatego kupca, ale nie miał z czego oddać. Czeka kupiec na pieniądze, rok, dwa,                

cztery – stolarz nie oddaje.  

A dzieci powyrastały – kochały się bardzo. Ale nie w smak to było ojcu Kasi. Nie chciał                 

aby jego piękna córka poślubiła syna biedaka. 

Wymyślił sposób. Przyszedł zły do stolarza i kazał dług oddać z procentem. Tłumaczy             

się stolarz, że nie ma, że odda na pewno, jak tylko zarobi, a kupiec zły, nie ustępuje. W                  

końcu kupiec pomyślał chwilę i powiada: No dobrze, poczekam, ale wasz Janek musi iść w               

świat. Jak nie pójdzie, to ja waszą chałupę i wszystko, co macie, zabiorę. I niech Janek nie                 

wraca, chyba że zarobi dużo pieniędzy. Bo ja biedakowi córki za żonę nie oddam. 

Cóż było robić? Pożegnał się Janek z ojcem. Pożegnał się też z Kasią. Popłakali się               

oboje. I choć Kasia mocno przytuliła się do chłopca i nie chciała go wypuścić, Janek iść               

musiał. 



 

 

Szedł borem, lasem, aż zmęczony, nieszczęśliwy usiadł na zwalonym pniu drzewa. Nie            

zauważył, że pod pniem schowały się malutkie jaszczurki i kiedy siadał, to pień je              

przygniótł. Gdy się zorientował, odsunął pień, ale było już za późno.  

Trzy małe jaszczurki leżały nieżywe. Strasznie żal mu się zrobiło stworzeń, bo przecież             

nie chciał zrobić im krzywdy. I co teraz? Aż mu łzy w oczach stanęły. 

Wtem usłyszał w trawie szelest. To przyszła stara jaszczurka do swych dzieci. Zaraz             

wróciła, niosąc w pyszczku jakieś ziele. Miało drobne listeczki i piękny, przedziwny zapach.             

Podeszła po kolei do każdej z jaszczureczek, potarła ich główki zielem, a po chwili…Małe               

jaszczurki ożyły! Janek aż krzyknął ze zdumienia! Jaszczurka się zlękła, upuściła ziele i             

uciekła z dziećmi do swej jamki.  

Janek podniósł ziele i pomyślał sobie: Teraz już nie zginę. Będę ludzi leczył. I poszedł.  

Chodził Janek po szerokim świecie i leczył. Ale miał serce dobre i nie chciał brać               

pieniędzy od biednych ludzi. Pewnego razu trafił do dalekiego miasta. Chorował tam bogaty             

kupiec. Trzech doktorów go leczyło, ale kupiec umarł. Wtedy Janek powiada: Ja go ożywię.              

Położył mu ziele na głowie i kupiec ożył.  

Dał za to Jankowi worek złota i piękny powóz, i stroje bogate, i chciał wyprawić wielkie                

przyjęcie, ale Jankowi śpieszno było do domu, do swoich. Tylko bał się, czy Kasia za mąż nie                 

wyszła za innego. 

Tymczasem w miasteczku źle się działo. Ojciec Janka z tęsknoty nie mógł pracować  

i zbiedniał do reszty. A Kasia płakała i płakała. Aż z tego była słaba i chora, i nie było                   

nadziei, że wyzdrowieje. Jej ojciec gorzko pożałował, że sam chciał, aby Janek poszedł w              

świat.  

Aż tu któregoś dnia zajeżdża do miasteczka piękny powóz zaprzężony w cztery białe             

konie, a w powozie przystojny, bogaty młodzieniec. Stanął Janek przed domem Kasi, a tam              

płacz i żałoba. Kasia z żalu i tęsknoty umarła. 

Prędko podbiegł do niej. Kładzie jej cudowne ziele na głowę, czeka… a tu nic. Położył               

ziele na jej sercu – i wtedy dopiero otworzyła oczy. Poznała Janka!  

Jaka była radość w domu i w całym miasteczku! Ojcowie się pogodzili i wyprawili Kasi  

i Jankowi wielkie weselisko. Trzy dni wszyscy się radośnie bawili, a potem Janek z Kasią żyli                

długo i szczęśliwie. 


