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13 - 15

 Syreny od zawsze były gatunkiem wzbudzającym zainteresowanie ludzi. Narastało wokół nich

mnóstwo teorii, mitów i legend. Miały być one piękne, jednak jednocześnie nie miały one posiadać

ani duszy, ani serca.  

 W tym momencie przenosimy się na północ kraju leżącego nad morzem, dziś znanym jako

morze Bałtyckie. W małej rybackiej wiosce leżącej nad nieistniejącym dziś Morzem Choczewskim

opowiadano legendy dotyczące tych niesamowitych stworzeń. Działo się tak, ponieważ na środku

owego morza na niewielkiej głębokości znajdowało się mniejsze królestwo syren. Owe królestwo

zamieszkiwały same syreny. Nie było tam żadnych trytonów. Jednym z mitów krążących we wiosce

było to, iż absolutnie każda syrena potrafi śpiewać tak pięknie, że rybacy będący akurat w rejsie

w poszukiwaniu  szczęśliwych  łowów,  nie  potrafiąc  się  oprzeć,  rozbijali  swe  statki  i  zostawali

pożarci przez wygłodniałe syreny. Była w tym tylko połowa prawdy, dlatego że tylko jedna na sto

syren otrzymywała dar śpiewu tak urokliwego. Taka syrena z miejsca była uznawana za świętość i

ogłaszana królową i przywódczynią polowań. Z jedną legendą można jednak się zgodzić całkowicie

- syreny były niesamowicie pięknymi i ponętnymi kobietami o lśniącym rybim ogonie w kolorze

morskiej  aury.  Jednak  zarówno  ich  kolory  skóry  jak  i  włosów  miały  rozmaite  odcienie  -  od

czarnego jak słoma do białego jak piana morska, w którą każda syrena po kilkuset latach życia 

zamieniała się w chwili śmierci. Mimo że syreny posiadały ludzką górę ciała, to na szyi posiadały

oskrzela a na twarzy łuski. Jedną z takich syren była Stilo-córka aktualnej królowej Stimo, która z

racji  odziedziczenia  daru pięknego  śpiewu była  przyszłą  następczynią  tronu.  Włosy miała  ona

długie i kręcone o kolorze krwistoczerwonym, oczy jasnoszare, prawie że białe, a usta i łuski na

twarzy czarne jak najczarniejsze, niewidoczne dla człowieka odmęty mórz i oceanów. Kolor skóry

natomiast miała kremowy, dość ludzki jak na syrenę. Miała ona jednak pewien sekret - jej dozgonną

i  najbliższą  przyjaciółką  była  córka  pobliskiego  rybaka.  Codziennie  rano  wypływała  na

powierzchnię morza. Musiała jednak pamiętać, aby przed wypłynięciem wysmarować się śluzem

ślimaka morskiego, inaczej jej skóra po kilku minutach kontaktu ze słońcem mogłaby się wysuszyć

i zmienić się w proch, który zostałby potem rozwiany przez wiatr w nieznane jej zakątki świata. 

O owej przyjaźni miała jedynie pojęcie jej matka, gdyż obiecała ona córce, że nie będzie

polować na statek ojca owej przyjaciółki. Wypływając jednak na ostatnie spotkanie, Stilo była pełna

smutku, ponieważ według królewskiej tradycji każda królewska syrena w wieku stu szesnastu lat

miała przejąć władzę i odtąd dowodzić polowaniami, a w wieku stu siedemnastu lat - wyruszyć do



sąsiedniego  królestwa,  aby  spośród  kandydatów  wybrać  trytona,  z  którym  miała  spłodzić

przyszłego  dziedzica  tronu.  Po  urodzeniu  się  przyszłego  dziedzica,  zależnie  od  płci,  dziecko

zamieszkiwało  z jednym z  rodziców,  a  para  już  nigdy  więcej  się  nie  spotykała.  Sto  szesnaste

urodziny Stilo miały być za mniej niż 3 miesiące. Kiedy żegnała się z przyjaciółką, żal i gorycz

wypełniły  ją  od  środka.  Kiedy  zanurzała  się  z powrotem,  jej  matka  wezwała  ją  na  rozmowę.

Poinformowała  ją,  iż  nie  zamierza  dłużej  ustępować  ojcu  jej  przyjaciółki,  gdyż  jego  załoga

dostarczyłaby im mały aczkolwiek jakiś zapas jedzenia.  Stimo, mimo kłótni z córką, nie ustąpiła.

Stilo  chwilę  później  usłyszała  wypowiadane  komendy  przez  jej  matkę,  które  zwiastowały

polowanie. Stilo w tym momencie uświadomiła sobie, iż jej przyjaciółka od jakiegoś czasu wraz ze

swym ojcem wyruszała na łowy. Wyszukała najbardziej połyskujący kamień, jaki mogła znaleźć i

wypłynęła na plażę. Wiedziała, że nie jest zabezpieczona przed słońcem, jednak to było dla niej

ważniejsze. Wspięła się na najbliższy pagórek,  po czym ustawiła kamień pod słońcem tak,  aby

połyskiwał na słońcu. Z daleka dostrzegła statek rybacki, który zaczął skręcać jej  stronę. W tle

słyszała znajomy syreni śpiew. Powoli czuła,  jak jej skóra zaczyna się spalać na słońcu. Kiedy

statek dobił bezpieczny do brzegu, przyjaciółka Stilo domyśliła się, co się wydarzyło, natomiast

kiedy wbiegła na pagórek, po Stilo pozostało tylko prochy, które po chwili rozwiał wiatr.  

 W miejscu,  gdzie  znajdowały  się  prochy,  po kilku  latach  wybudowano latarnię  w barwach

czerwonym, białym i czarnym. Na cześć bohaterskiego czynu nazwano ją „Stilo”. Matka Stilo po

wiadomości  o  tragicznej  śmierci  swego  jedynego  dziecka  zmarła  z  powodu  żałoby.  Syreny

nieposiadające daru śpiewu zaczęły zamieszkiwać coraz głębsze zakamarki morza. Zaczęły również

żywić się mniejszymi stworzeniami morskimi. Jednak schodząc coraz niżej, stawały się one coraz

bardziej szpetne. W końcu, kiedy dotarły do tak niskiego poziomu, gdzie żaden człowiek nie mógł

się dostać, były tak oszpecone, że z pięknych syren zmieniły się w obślizgłe potwory morskie. Po

kilku wiekach morze przez liczne susze wyschło całkowicie a wioska została opustoszała. Dziś to

miejsce zwie się Choczewo, a teren wokół latarni porósł gęsty las. Latarnia jednak pozostała jako

znak przyjaźni i poświęcenia młodej syreny Stilo.  
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ϻ 
W łęczyńskim grodzie, w noc świętojańską... 
Było to dawno temu, już nikt dokładnie nie pamięta kiedy. Nad łęczyńskim
grodem, gdzieś nieopodal Świetlina, wzeszło piękne słońce. 
Książę  Długosław  znowu  rozmyślał  o  swojej  narzeczonej  Karolinie.
W  niedalekiej  przyszłości  miał  się  z  nią  ożenić  i  wieść  z  ukochaną,
w grodzie na skraju sosnowego lasu, dostatnie życie. 
Zbliżała się Noc Świętojańska. Księżniczka bardzo kochała ten najbardziej
tajemniczy  dzień  w  roku.  Chcąc  zrobić  prezent  swojej  ukochanej,
Długosław postanowił zorganizować wielką ucztę z ogniskiem. Wiedział,
że musi postarać się, aby wszystko wyszło idealnie. Karolina, najbardziej
lubiła  świetliki,  dlatego Książę  zorganizował  uroczystość  nad jeziorem,
gdzie tych było mnóstwo. Zaprosił też gości z innych grodów. 
Było  ciepłe  popołudnie,  a  może  to  był  już  wczesny  wieczór  nocy
świętojańskiej, gdy do grodu zaczęli zjeżdżać się goście. Karolina, bardzo
podekscytowana  i  szczęśliwa,  że  może  być  w  tym  dniu  ze  swoim
narzeczonym. Poszła z nim nad jezioro, gdzie czekało tam na nich wielu
zaproszonych przybyszy. 
Podczas zabawy i uciechy zaczęły pojawiać się świetliki. Książę doskonale
wiedział, że owady lubią przesiadywać na paprociach, które rosły wokół
torfowego  jeziora.  Była  już  ciemna  noc,  a  wszyscy  ciekawscy  chcieli
zobaczyć  iskierki  z  ogniska  i  tańczące  wkoło  jeziora  świetliki.  Wielu,
w tym Długosław udali się na pomost nad jeziorem. Książę wbiegł jako
pierwszy, gdy nagle… deski zaskrzypiały i trzasnęły pod jego ciężarem.
Pomost się zawalił. Książę nie przewidział tego, że mostek może być już
na tyle stary i spróchniały. Ciemność rozpraszały tylko świetliki, więc nie
było wiele widać. Książę utonął w torfowisku. 
Rankiem  następnego  dnia  wyłowiono  ciało  Długosława.  Po  pogrzebie
Karolina pogrążyła się w żałobie. Nad torfowym jeziorem przesiadywała
kolejne dni i wypłakiwała wiele łez. Z ziemi podlanej jej łzami wyrosły
piękne paprocie,  które zimą obumierają,  aby na wiosnę znów odrosnąć.



Tak, co roku, na nowo odradza się miłość Długosława do swojej pięknej
narzeczonej  Karoliny.  W  noc  świętojańską,  nad  największym
z  paprotników,  Długoszem  Królewskim  tańczą  świetliki.  Wszyscy
powtarzają,  że  to  książę  Długosław  w  tej  oto  chwili  ślubuje  swojej
ukochanej Karolinie i  zaprasza ją  do pierwszego wspólnego tańca.  Nad
jeziorem, wśród mokradeł, torfowisk, nad łęczyńskim grodem…
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Legenda o Darii i Dariuszu

Długi czas temu, lecz nie wiadomo dokładnie kiedy, żyły sobie dwa lęborskie rody, które 
stale ze sobą rywalizowały. A nazywały się one Czarna Jasność i Biała Ciemność. Do pierwszej z 
nich należał król Jan wraz ze swoją córką, księżniczką Darią i wieloma rycerzami, którzy ochoczo 
brali udział w wszelkiego rodzaju bitwach. Natomiast do Białej Ciemności należała królowa Izabela
oraz jej syn, książę Dariusz. Oni również posiadali swoją armię. 
Rody te kłóciły się o mnóstwo drobnostek przez wiele lat. Daria często podpowiadała ojcu, 
aby zaprzestał inicjowaniu bitew, a Dariusz robił tak samo ze swoją matką. Lecz ona tak naprawdę 
nigdy nie rozpętywała wojen, sama chciała im zaprzestać, ale zwyczajnie nie potrafiła. Jak już się w
coś angażowała, nigdy się nie poddawała. 
Najciekawszą historią były losy księżniczki i księcia. Co drugi wieczór potajemnie spotykali 
się w lęborskiej Wieży Ciśnień, gdzie dużo rozmawiali na bliskie im tematy i poznawali się 
bardziej. Po ciekawych rozmowach wchodzili na najwyższy balkon, skąd oglądali przepiękne 
gwiazdozbiory i rozmyślali nad sposobem powiedzenia rodzicom o ich relacji. Byli przekonani, że 
nie zgodzą się na ich spotkania i srogo ich ukażą, mimo monotonnych błagań. Natomiast po 
godzinnych widowiskach na balkonie szybko wracali do miejsc, w których mieszkali. 
*** 
Pewnego wieczoru, tak jak co drugi dzień, para spotkała się wśród roślinności Parku 
Chrobrego, a potem ruszyła w stronę Wieży. Daria odnosiła dziwne wrażenie, jakby miało to być 
ich ostatnie spotkanie. Bardzo nie chciała, aby ten moment kiedykolwiek nastąpił. Dariusz 
zauważył smutek malujący się na jej twarzy, dlatego pogładził ją delikatnie po jej czarnych 
włosach, czule objął ramieniem, po czym rzekł: 
– Nie martw się, Dario. Wiem, że twój ojciec zapowiedział na jutro kolejną bitwę, ale trzeba 
mu o tym powiedzieć. Albo jutro, albo... Sam nie wiem. Nie chcę, żeby było za późno, 
rozumiesz? 
– Tak – odparła ze łzami w oczach. - Ale ja po prostu boję się mojego ojca. Sam wiesz, jaki on 
jest. A ja nadal nie wiem, co robić. Każdej nocy myślę o tobie i o tym, że mogę cię któregoś 
dnia stracić. Że ktoś mi ciebie odbierze... 
– Ale przecież wiesz, że tak nie będzie – po tych słowach pocałował ją w policzek. 
– Chciałabym w to uwierzyć bez jakichkolwiek wątpliwości, lecz dzisiaj szczególnie nie 
potrafię. Boję się, że to nasze jedno z ostatnich spotkań – zapłakała, po czym wykrzyknęła 
ochoczo. - Zróbmy coś! 
– Zrobimy – odparł z uśmiechem. - To, co zawsze. 
I po tych słowach zaczęli się powoli wspinać na samą górę Wieży. Gdy dotarli, oparli się o 
barierkę, patrząc wysoko ponad siebie. 
– Widzisz te wszystkie gwiazdy na niebie? - zapytał Dariusz po raz pierwszy, wskazując 
palcem na miliony błyszczących punkcików. 
– Oczywiście – zaśmiała się lekko Daria. 
– Jestem świadomy faktu, że ich miliony na zawsze tam pozostaną i będą świeciły do końca 
istnienia tego świata. 
– Co masz na myśli? 
– Że tak wielka jest moja miłość do ciebie. Ona również pozostanie na wieki w mym sercu. 
– Jesteś taki romantyczny – odpowiedziała. 
Po tych słowach oboje uśmiechnęli się szeroko i zaśmiali. 
– Ja też ciebie kocham – wyznała, szepcząc. 
*** 
Następnego dnia, o bardzo wczesnej porze, Daria postanowiła rozwiązać problem 
nielegalnego w oczach rodziców związku. Denerwowało ją ukrywanie ważnej części jej życia. 



Udała się więc w stronę chatki mieszkającej w głębi lasu Czarownicy, która według 
opowieści ludzi była bardzo przerażająca, ale potrafiła wiele zdziałać za pomocą magii. 
Kiedy już znajdowała się tuż przed drzwiami, zapukała niepewnie. Na początku nikt nieotwierał,
dlatego nieco się przeraziła, natomiast później przy wejściu stanęła dość starsza kobieta. 
Miała bardzo ciemne włosy,wręcz odstraszającą twarz, czarną sukienkę podartą na bokach. Tak jak 
mówili inni – wyglądała dosyć nietypowo. 
– Dzień dobry – powiedziała niepewnie Daria. 
– Och, witaj, kochanieńka! - wykrzyknęła złowrogo Czarownica. - Kim jesteś? I co cię 
sprowadza w me skromne progi? 
– Właściwie to chciałam prosić o pewną przysługę... 
– W takim razie chodź! - i poprowadziła Darię do wnętrza jej chatki. Jej głównym kolorem 
były ciemne odcienie zieleni i czerń, w wielu kątach można było zobaczyć jakieś tajemnicze 
mikstury, a pośrodku sali, do której Czarownica zaprowadziła księżniczkę, stał wielki 
garnek, w którym gotowało się coś wielkiego i ohydnego. 
– Usiądźmy – zarządziła właścicielka chatki. - A teraz powiedz mi, co to za przysługa. 
– Prawda jest taka, że zakochałam się w chłopaku, z którym nie mogę... 
– Och, tyle już było takich przypadków! Jakieś zaklęcie dopiero na to wymyślę, jeśli czymś 
się różni od innych, bo już mnie nudzą tradycyjne historie. 
– On wcale nie jest zwyczajny – rzekła Daria. - Jest księciem z rodu, z którym ja i mój ojciec 
jesteśmy skłóceni. Właściwie to tylko ojciec, bo ja go... 
– Wszystko rozumiem! - ponownie przerwała Czarownica. - Doskonale znam na to zaklęcie. 
Nawet nie trzeba niczego w garnku gotować – zaśmiała się. 
– W takim razie, co mam uczynić? 
– Nic! Idź do niego kiedy będziesz musiała, a sprawa sama się rozwiąże – powiedziała 
melodyjnym głosem, po czym zaśmiała się upiornie. 
– Dobrze. Ja już będę... 
– Do widzenia! I nie zapomnij wymalować swoich bladych ust malinami na spotkanie z tym 
księciuniem! 
Po tej konwersacji, Daria szybko wyszła z chatki i pobiegła w główną stronę Parku 
Chrobrego. 
*** 
Gdy dotarła na miejsce, okazało się, że bitwa między dwoma rodami się już rozpoczęła. 
Widziała na swoich oczach wielu umierających ludzi, ale najbardziej przejął ją widok... 
– Dariusz! - krzyknęła, biegnąc z całych sił do leżącego kawałek dalej chłopaka. 
Potrząsała jego ciałem, próbując wzbudzić w nim jakąkolwiek reakcję. 
– Dariusz! Odezwij się do mnie! Proszę! 
– Jesteś bardzo dzielna, Dario – ledwo otworzył oczy i powiedział swoim osłabionym głosem. 
– Nawet na końcu tego świata będę cię kochał, gdziekolwiek znajdzie się moja dusza. 
– Tylko nie to! Proszę! 
Ale już Dariusz przymknął powieki i nie zareagował. Dziewczyna podlała ziemię ogromną 
ilością swych łez, a kiedy tak dalej nad nim klęczała, usłyszała donośny głos ojca: 
– Powstrzymać walki! Rozkaz zatrzymania bitwy! 
I wtedy podbiegł do niej wraz z królową Izabelą. 
– Matko najdroższa! - wykrzyknęła. - Mój syn! 
W tamtym momencie cała ich trójka nie myślała o niczym innym. Walki już nie były istotne. 
Tylko fakt leżącego na ziemi księcia, który był dla kogoś całym światem, a też dla kogoś 
innego po prostu osobą z rodu królewskiego. 
Wtedy Daria zaczęła przeklinać Czarownicę, a ojciec ją zapytał: 
– O co chodzi, kochanie? Jaka Czarownica? 
Dziewczyna wszystko dokładnie wytłumaczyła królowi i królowej. A oni wspólnie 
powiedzieli: 
– Nasza droga Dario, nigdy byśmy was nie wyśmiali.*** 



Po równych trzech latach, Daria przyszła powspominać dawne czasy z Darkiem. Pogodziła 
się z jego stratą, ale ciągle miała go w swoim sercu, które nie pozwalało zakochać się w innej 
osobie. 
Stanęła dokładnie w tym samym miejscu, gdzie się spotykali co drugiej nocy, lecz Wieży 
tam nie było. Pozostały po niej tylko małe ruiny, które w ciągu następnych lat zostały absolutnie 
zburzone. 
Według wiadomości, Wieża Ciśnień została wybudowana w 1912 roku, lecz tak naprawdę 
bohaterowie tej legendy widzieli ją wiele, wiele lat przed tym. Kiedy już całkowicie została 
zniszczona, dopiero właśnie w tamtym roku ludzie zaczęli ją odbudowywać ze względu na 
opowiadania o tej historii ich przodków, a w 2019 i 2020 roku została odnowiona.



Wyróżnienie: Magdalena Wrońska

godło: wieczna_noc 
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Legenda o kaszubskiej księżniczce

Pewnego pięknego dnia księżniczka imieniem Samanta wybrała się na spacer, by nacieszyć

oko nadmorską okolicą. Mieszkała ona na terenie dzisiejszego Gniewina, była i jest to do dzisiaj

przepiękna okolica . Samancie brakowało zawsze miejsca, z którego będzie widziała całą okolice,

więc wchodziła na klify, co było dość niebezpieczne  i nigdy nie podobało się jej ojcu. 

Któregoś zwykłego dnia wydawałoby się, że wszystko będzie w porządku, lecz to, co miało

się za chwile wydarzyć, było dość przykre. Samanta jak zwykle wyszła na spacer, udała się na klif,

lecz  niestety upadła,  a  w jej  oko wbiła  się  gałązka  .  Jej  ojciec  był  bardzo zły  z  tego powodu

i  postanowił,  że  nigdy  więcej  nikt  nie  pójdzie  na  te  klify,  wiec  postanowił  zbudować  wieżę

widokową, a na cześć jego córki nazwał ją Kaszubskim Okiem.


