
 

 

Załącznik nr 2 

 

Między Wisłą a Sanem, 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. 

 

O SZEWCU, CO ZOSTAŁ WRÓŻBITĄ 
 

Bardzo dawno temu w wiosce za lasem mieszkał ubogi szewc. Pracował od rana  
do wieczora i nie mógł się niczego dorobić. A widział, że są tacy, co niewiele robią,  
a pieniądze mają. Dwa dni myślał, a na trzeci dzień zrobił sobie wielką tablicę z napisem  
„TU MIESZKA SŁAWNY WRÓŻBITA”. Przybił ją nade drzwiami i czeka. 

A jechał tamtędy pewien jaśnie pan, któremu zginęła para koni. Gdy ten napis zobaczył, 
kazał stanąć woźnicy i poszedł do wróżbity. Obiecał mu dobrą zapłatę, jeśli konie znajdzie. 
Wróż pomyślał chwilę i napisał karteczkę. Przykazał zanieść ją do apteki, a tam już będą 
wiedzieli, co robić. Pan zajechał pod aptekę i wysłał sługę z kartką. Aptekarz patrzy – a tam 
jakieś gryzmoły, nie wiadomo co napisane. Po namyśle odmierzył proszek, wsypał do szklanki 
z wodą i dał to wypić słudze. Gdy sługa wrócił, powiedział jaśnie panu, że aptekarz dał mu 
wypić proszek i po tym proszku mu niedobrze. Szybko pobiegł za róg, w krzaki. A było to przy 
stajni, co miała małe okienko. Z ciekawości zajrzał sługa do środka, a tam konie jego pana 
przywiązane do żłobu! Pan konie odzyskał i wróża hojnie nagrodził. 

Wraca uradowany pan do swego dworku, a tam smuci się jego żona. Zginął jej złoty 
pierścionek z brylantem. Pan zaraz wybrał się do wróża i prosi o radę. Wróż pojechał z nim 
do dworku i obiecał we trzech dniach odnaleźć pierścień. Pan dał mu osobny pokój,  
a jedzenie miał mu tam przynosić kucharz.  

A ten kucharz znalazł pierścień i miał go u siebie. Jak zobaczył wróża, to się wystraszył,  
że wróż pozna, kto ma pierścień, i powie panu. Gdy kucharz przyniósł obiad, przyznał się 
wróżowi, że znalazł pierścień na ganku. Wróż wziął pierścień i zapytał kucharza, czym się 
jaśnie pani zajmuje z rana. Kucharz mu powiedział, że najpierw daje jeść indykom. Więc wróż 
kazał kucharzowi przynieść wieczór z szopy jednego indyka i kromkę chleba. Dał temu 
indykowi pierścień w chlebie, żeby indyk go połknął. Potem załamał mu dwa piórka  
w ogonie, by mógł go poznać w stadzie, i kazał odnieść indyka do szopy. 

Rano pyta pan wróża, czy jest już pierścień. Na to wróż mówi, że pierścień jest u indyka 
w żołądku. Zmartwił się pan, bo indyków miał dużo. Jak poznać, który ma pierścień? Ale wróż 
kazał przywołać wszystkie indyki. Pani rzuciła im ziarna, wtedy wróż złapał indyka  



z załamanymi piórkami i powiedział, że to ten. Tak znaleziono kosztowny pierścień. 
Uradowali się jaśnie państwo i dali wróżowi za to dużo pieniędzy i pełny wóz zboża. Gdy 
wróż powrócił do domu, spalił w piecu tablicę z napisem „TU MIESZKA SŁAWNY WRÓŻBITA”.  
Od tego czasu żył sobie z żoną w spokoju i dostatku. 


