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Pewnego majowego dnia klasa 4a wybrała się na wycieczkę do pałacu w Jankowicach. Kasia po-
wiedziała do swojej przyjaciółki Uli: ,,Ale ładny jest ten pałac”. 
Ula odparła :,,O tak, mnie też się podoba”.
Po zwiedzaniu pałacu, gdy dzieci już wychodziły, chłopcy zaczęli przepychać się na schodach i po-
pchnęli Kasię, która przewróciła się i straciła przytomność. 
Kiedy dziewczynka otworzyła oczy, zauważyła, że wnętrze pałacu wygląda nieco inaczej, a obok 
niej nie było dzieci z klasy. Centralnie nad nią stała Ula, ubrana w dziwną, niebieską sukienkę 
i biały fartuszek. Na nogach miała drewniaki, na głowie białą chusteczkę, która zakrywała włosy.
– Ula, co ty tak dziwnie wyglądasz! – krzyknęła Kasia.
– Ja, dziwnie? – odpowiedziała zaskoczona Ula. – To ty tu leżysz rozkraczona jak żaba na tych 
schodach, a Panienka Rozalka już się obudziła i czeka na poranną toaletę. No dalej, wstań już! – 
pośpieszała ją Ula.
Kasia nie pytała już o nic więcej, tylko wstała i otrzepała się. Wówczas zauważyła, że jest ubrana 
tak samo jak Ula. Dziewczynka próbowała zrozumieć, co się wydarzyło, ale nie mogła znaleźć 
sensownego wytłumaczenia. Spokojnie poszła za Ulą do kuchni, w której było bardzo gwarnie. Ku-
charki ubrane w białe fartuchy i czepki krzątały się przy ceglanym piecu. Przy dużym drewnianym 
stole stały dwie dziewczyny i kroiły warzywa. Cała kuchnia pachniała świeżym chlebem, rosołem 
i warzywami.
– Kasiu, podejdź no do mnie! – krzyknęła Ula.
 Kasia podeszła i odebrała od Uli srebrną tacę, na której stała śliczna, różowa filiżanka z porcelany 
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z gorącym kakao.
– Zanieś to teraz do Panienki Rozalii – rozkazała Ula, po czym podeszła do pieca, z którego zaczęła 
wyciągać chleb.
Kasia wyszła z kuchni i kamiennymi schodami skierowała się na piętro. Z jednego z pokoi otworzy-
ły się drzwi i Kasi ukazała się kolejna dziewczyna ubrana podobnie jak ona.
 – Kasiu, Panienka już czeka - powiedziała i uśmiechnęła się. 
Kasia weszła do pokoju, który był duży i jasny. Po lewej stronie pod ścianą stało duże, drewniane 
łóżko, obok była toaletka. Naprzeciw łóżka, pod ścianą, stała duża, drewniana szafa, w której było 
pełno sukien. Na wprost drzwi było okno, przy którym stał okrągły stoliczek i fotelik. Na foteliku 
siedziała panienka Rozalka i wpatrywała się w okno. Kasia podeszła i postawiła tacę na stoliku. 
Wtedy Rozalia się odwróciła. Była to piękna dziewczyna o jasnej karnacji, malinowych ustach 
i zaróżowionych policzkach. Miała kręcone, brązowe włosy, które opadały na ramiona, oczy miała 
duże, niebieskie i... czerwone od płaczu. 
– Czy coś się stało? – zapytała niepewnie Kasia.
– Och Kasieńko! – westchnęła Rozalia. – Co za nieszczęście!. Dziś taki ważny dzień, wielki bal, 
moje zaręczyny z ukochanym Larsem, a ja nie mogę znaleźć mojej sukni balowej, która była 
w drewnianym kufrze – szlochała Rozalia.
– Panienko, ja pomogę w szukaniu tej sukni, proszę się nie martwić – próbowała ją uspokoić Kasia.
– Oj, jak dobrze, że tu jesteś. Musimy jak najszybciej zacząć szukać suknię – tłumaczyła Rozalia. 
– Jest jeszcze rano, a bal zaczyna się kolacją o zachodzie słońca, tak więc mamy trochę czasu – 
mówiła dalej.
– No jasne, to znaczy- tak jest Madame, to znaczy Panienko – odpowiedziała podekscytowana 
Kasia.
– Jakaś dziś dziwna jesteś Kasiu– zauważyła Rozalia. – To na pewno przez to zamieszanie przed 
balem – dodała.
Kasia pomogła ubrać się Panience, pościeliła łóżko i otworzyła okno, aby do pokoju wpadło trochę 
świeżego powietrza. Potem razem obmyśliły plan poszukiwań sukienki. Rozalia miała podejrzenie, 
że sukienkę zabrała jej kuzynka Małgorzata, która gościła w Jankowicach w związku z zaręczynami 
i balem. Małgorzata zajmowała pokój gościnny, który znajdował się na końcu korytarza. 
- No, wiesz Kasiu, nie możemy tam tak wejść do jej pokoju i szukać sukienki, będzie to bardzo 
niegrzeczne. Znając Małgorzatę, zrobi się z tego afera – oznajmiła Rozalia.
- To co możemy zrobić? – głośno zastanawiała się Kasia.
- Ja mogę pomóc – odezwał się głosik z rogu pokoju. Kasia odwróciła głowę i zauważyła, że w ką-
cie stała klatka, a w niej papużka falista.
- To ty mówisz? – zdziwiła się Kasia.
- No oczywiście – odpowiedziały równo papużka i Rozalia.
W głowie Kasi kłębiło się mnóstwo pytań, ale teraz starała się skupić na tym, co mówiła papużka. 
Rozalia otworzyła klatkę- papużka wyleciała i usiadła na jej ramieniu. 
- Jestem Eleonora – przedstawił się ptaszek. – Mój plan jest taki – mówiła dalej.– Przez otwarte 
okno polecę do pokoju Panienki Małgorzaty i sprawdzę, czy jest tam sukienka – tłumaczyła śpiew-
nym głosikiem. – Pamiętajcie o odstraszaniu wron, bywają zazdrosne i chętnie oskubałyby mnie 
z kolorowych piórek – tłumaczyła Eleonora.
– Oczywiście, będziemy pilnować, aby nic ci się nie stało, moja droga – odpowiedziała Rozalia.
Papużka zaćwierkała i wyleciała przez okno. Kasia i Rozalia wypatrywały, czy nie nadlatuje wrona. 
Tak jak podejrzewała Eleonora, na drzewie naprzeciwko okna usiadła wrona i zaczęła się dopyty-
wać:,, Na kogo czekacie?” 
– Na nikogo – odpowiedziała Panienka.
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– Ha, ha, ha, ja wiem, że czekacie na tą wystrojoną papugę – skrzeczała wrona.
– A sio, ptaszysko! – krzyknęła Kasia.
- Ha, ha, ha ! I tego mam się wystraszyć! – jeszcze głośniej skrzeczała wrona.
- Tego wystraszysz się na pewno! – krzyknęła Kasia ściągając z nogi chodaka, którym wycelowała 
i rzuciła w kierunku wrony. Wrona się zerwała i odleciała z krzykiem.
W tym samym momencie z ogrodu dobiegł okrzyk: ,, Ała!, Ała! ‚’ Jednak dziewczyny nie zwróciły 
na niego uwagi, bo do pokoju wleciała papużka.
– I co, i co? – pytała Kasia.
– No niestety, sukni tam nie ma – odpowiedziała Eleonora i wleciała do swojej klatki.
– To musimy szukać dalej- powiedziała Rozalia.
– Tylko najpierw muszę iść po chodaka – oznajmiła Kasia.
Obie wyszły do ogrodu i skierowały się w stronę krzaka, gdzie spadł chodak. Kiedy tam podeszły, 
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zauważyły, że przy chodaku stały dwa króliczki i zastanawiały się, co to jest. 
– To na pewno łódka – mówił jeden z nich.
– Nie, to domek – mówił drugi.
– To jest mój chodak, nosi się go na nodze – wyjaśniła zaskoczona Kasia.
Króliczki podniosły wzrok.
 – Ten chodak uratował nam życie – tłumaczyły podekscytowane.
– Bawiliśmy się tu w ogrodzie, kiedy zaczaił się na nas zły lis – mówił przerażony króliczek.
– I chciał nas zjeść, a wtedy z nieba spadł ten chodak wprost na lisa – tłumaczył drugi królik.
 – Tak, tak, i uciekł, wyjąc z bólu – zaśmiał się pierwszy królik.
– Ja jestem Krzyś, a to jest Juruś – przedstawiły się króliczki.
– Dziękujemy za uratowanie życia, czy możemy się jakoś odwdzięczyć? – spytały.
- Właśnie szukamy drewnianej skrzyni, w której jest balowa suknia Panienki Rozalii. Może wy ją 
gdzieś widzieliście ? – zapytała Kasia. 
- Nic tu takiego nie widziałem – odparł Juruś.
– Ja też nic nie zauważyłem – dodał Krzyś. – Ale sprawdźcie w stajni, może Tomasz coś wie, w koń-
cu to on przywiózł wczoraj na wozie takie skrzynie – powiedział Krzyś i się uśmiechnął.
– No właśnie! – krzyknęła Panienka. – Że też od razu nie pomyślałam! – chwyciła Kasię za rękę 
i razem pobiegły do stajni.
Tomasz był brązowym ogierem z czarną grzywą. I to właśnie on dzień wcześniej zaprzęgnięty do 
wozu przywiózł do Jankowic kufry i skrzynie. 
Kiedy dziewczyny weszły do stajni, spotkały stajennego Adama. Chłopak ukłonił się, kiedy zoba-
czył Rozalię i spytał: ,,W czym mogę pomóc Panience?”
– Szukamy kufra, który wczoraj przyjechał z innymi pakunkami – odpowiedziała Panienka. 
- To zaraz sprawdzę, czy coś nie zostało – odparł Adam i poszedł w głąb stajni.
W tym momencie z boksu łeb wychylił koń Tomasz i powiedział niskim głosem: ,,Wszystkie kufry 
i skrzynie służba zabrała do pałacu, tu już niczego nie ma. Zapytajcie rodziny myszek, mieszkają 
obok pieca w kuchni”.
W tym samym momencie przybiegł stajenny i oznajmił że nie znalazł żadnego kufra. 
Kasia i Rozalia wyszły ze stajni i szybkim krokiem skierowały się do pałacu. Zatrzymały się na 
chwilę przed głównym wejściem i przysiadły na fontannie. 
– Co za gorący majowy dzień – powiedziała wzdychając Rozalia.– Muszę chwilę odpocząć, bo już 
mi się w głowie kręci od tego upału – dodała.
Przez chwilę siedziały w ciszy. Dopiero teraz Kasia zauważyła, jak jest tu pięknie. W ogrodzie było 
pełno kwitnących kwiatów i drzew. W powietrzu unosił się zapach bzu i konwalii. Było słychać 
śpiew ptaków i plusk fontanny. Nagle usłyszała dziwne mruczenie, które dobiegało z… brzucha 
Rozalii.
- Panienka jest słaba z głodu, a nie od tego upału – powiedziała Kasia. – Przecież Panienka nic dziś 
nie jadła! – krzyknęła. 
Kasia chwyciła Rozalię za rękę i razem pobiegły do kuchni. Kiedy obie wpadły do kuchni, Kasia 
odszukała Ulę i poprosiła ją o kawałek chleba z masłem i solą. Ula podała pajdę chleba Panience. 
Rozalia ugryzła skibkę i zamknęła oczy.
– Mmmm, jakie to pyszne – powiedziała. – Nigdy nie jadłam czegoś trak pysznego – dodała.
Jadła tak łapczywie, że na ziemię spadały okruchy chleba. Po te okruszki podbiegły cztery myszki. 
– Co za uczta! – piszczały swoimi głosikami. 
Rozalia ukucnęła.
 – Czy to wy jesteście tą mysią rodziną, o której wspominał Tomasz? – spytała. 
– Tak, to my – pisnęła największa myszka.
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- Czy możecie nam pomóc w poszukiwaniu kufra z suknią balową? – spytała Kasia.
– Za kawałek żółtego sera zrobimy dla was wszystko – pisnęły wspólnie.
Kasia podeszła do drewnianego stołu, odkroiła kawałek żółtego sera i wręczyła go największej 
myszce. Myszka pobiegła z serkiem do dziury w ścianie koło pieca. Po chwili stamtąd wyszła 
i oznajmiła; ,,Poczekajcie na nas w holu, a my obiegniemy cały pałac w poszukiwaniu kufra”.
Kasia i Rozalia wyszły do holu, gdzie usiadły na kamiennych schodach.
- Myślisz, że im się uda? – zapytała Panienka.
- Oj, na pewno – odpowiedziała Kasia.
Po pół godzinie podbiegła do nich najmniejsza z myszek i radośnie oznajmiła: ,,Znalazłam, znala-
złam, kufer jest w schowku pod schodami!”
Rozalia zerwała się i podbiegła do małych białych drzwiczek znajdujących się pod schodami. 
Otworzyła je i zobaczyła swoją skrzynię. Uchyliła wieko- w środku znajdowała się piękna, żółta 
suknia z haftowanymi, białymi kwiatkami.
- Nareszcie! – krzyknęła uradowana Kasia.
Potem zawołała z kuchni Ulę i razem zaniosły skrzynię do pokoju Rozalii. Było już późno i coraz 
bliżej balu. Do pokoju Rozalii weszły pokojówki, aby pomóc przygotować się Panience. Kasia ze 
schodów obserwowała służbę, która biegała po pałacu i kończyła przygotowania. Kelnerzy wnosili 
już niektóre potrawy do jadalni. Muzycy stroili instrumenty w sali balowej. W pewnym momencie 
do holu wbiegł Adam i powiadomił kamerdynera, że do pałacu zbliża się Panicz Lars z innymi 
gośćmi.
Kasia szybko wbiegła do pokoju Panienki Rozalii, aby przekazać tę wiadomość. 
Rozalia wyglądała przepięknie. Jej włosy były upięte w kok. Miała na sobie śliczną, żółtą suknię 
z haftowanymi, białymi kwiatkami. Na szyi miała sznur białych pereł, a na rękach długie, białe 
rękawiczki. Wyglądała jak księżniczka. Podziękowała Kasi za pomoc w szukaniu sukni i wyszła do 
pokoju. Kasia wybiegła za nią, przystanęła i obserwowała, jak Rozalia schodzi po schodach. Za-
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uważyła też, że do holu wszedł Panicz Lars. Był wysokim blondynem o niebieskich oczach. Ubrany 
był z wojskowy mundur, na nogach miał wysokie buty a przy pasie szpadę. Uśmiechnął się, kiedy 
zobaczył Panienkę. Kasia przechyliła się bardziej w stronę schodów, aby wszystko lepiej widzieć. 
Właśnie wtedy chodak zsunął się jej z nogi i upadła na schody. Nagle zrobiło się bardzo ciemno. 
Kiedy znowu otworzyła oczy, stały nad nią dzieci z klasy. Kasia nagle się poderwała i wstała.
- Gdzie Panienka? Gdzie jest Panicz? - krzyknęła.
Dzieci wybuchnęły śmiechem.
-Nasza śpiąca królewna chyba jakiegoś księcia widziała – parsknął śmiechem Adam, kolega z klasy.
- Kasiu, nic ci nie jest? - spytała Ula. – Poślizgnęłaś się na schodach i upadłaś. Nic cię nie boli? 
Zawołać panią wychowawczynię? - pytała dalej przyjaciółka.
- Nie nic mi nie jest. Chyba miałam jakieś przewidzenia – odpowiedziała Kasia.
- To wszystko opowiesz mi w autokarze, bo musimy już jechać – dodała Ula.
Dziewczynki razem wyszły z pałacu. Przy wyjściu Kasia zauważyła tablicę z napisem „Lars von 
Engestrom, późniejszy właściciel Jankowic...”
-A więc to nie był sen – powiedziała Kasia.- Oni się jednak pobrali, co za szczęście!

Kiedy wszystkie dzieci wsiadły do autokaru, Kasia zaczęła opowiadać Uli historię pewnej sukienki.
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Ogromny, srebrny księżyc schował się właśnie za chmurami. Nagle zrobiło się zupełnie ciemno. 
Droga zniknęła w okamgnieniu. Słychać tylko przelatujące nietoperze. Uparty księżyc nie ma za-
miaru pomóc podróżnikom, którzy strudzeni długą podróżą, równie uparcie podążają do celu. 
Spragnieni i głodni, wyczuwają delikatny, przyjemny zapach wiatru. W zupełnych ciemnościach 
ktoś jakby pomaga obrać właściwy kierunek. Można by przysiąc, że ktoś od dłuższej chwili to-
warzyszy wędrowcom. Konie zupełnie spokojnie odnajdują drogę. W oddali zaczynają migotać 
maleńkie gwiazdeczki. Niebo nad Wielkopolską usiane jest gwiazdami aż po sam horyzont? Nie. 
Teraz widać wyraźniej. Gwiazdeczki to okienka karczmy pełnej ciepłych płomyków świec. Zapach 
staje się coraz bardziej intensywny i nabiera smaku wyśmienitej strawy. Jesteśmy u celu. Tu w Jan-
kowicach zawsze pachnie pysznym jedzeniem. 
 
Kuchenne zapachy są już znajome Larsowi, który ceni pożywne dania. Szczególnie upodobał sobie 
tutejszy chleb. Mógłby go jeść bez końca. Czasem nawet zabierał ze sobą kawałki, które później 
z apetytem podjadał. Miał swoje ulubione wielkopolskie potrawy: kapustę przymuszaną, betki, 
knoblochy i prażuchy oraz kosmatki. 

Wędrowcy posilili się do syta i mimo gwaru ciągle słyszanego z oddali, zasnęli głębokim, zdrowym 
snem…

Tekst i ilustracje: Weronika Kochanek
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Nastał ranek. Lars wybudzony światłem, ptasią muzyką i ciepłym powietrzem wyszedł nacieszyć 
się pięknem przyrody. Nie może się nadziwić jak ciepła i słoneczna jest polska wiosna. O tej porze 
w Szwecji jest ciągle jeszcze przenikająco mroźne powietrze. Zmęczeni zimą mieszkańcy wypatru-
ją promyków słońca ze swoich domostw. Wszędzie jest biało od śniegu, a ludzie niechętnie wy-
chodzą na zewnątrz. Wydaje się, jakby świat zamarł i zatrzymał się zmrożony surowym klimatem. 
Tu w Polsce miasta, miasteczka i wioski tętnią już życiem. Gdzie spojrzysz, tam różnobarwne kwia-
ty, których zapach przyciąga brzęczące owady. Ptaki umilają poranki swym melodyjnym śpiewem. 
Jak cudownie mieszka się w kraju, gdzie przyroda tak chętnie i kolorowo budzi się do życia. Jak to 
możliwe, że w tym samym czasie, tam za morzem jest tak odmiennie, a tu jak w bajkowej krainie. 
Teraz uświadamia sobie, że jest szczęśliwy i chciałby tu pozostać na zawsze, chociaż niechętnie 
przyjechał tu pierwszym razem. Teraz czuje, że uda mu się odzyskać siły po przebytej ciężkiej cho-
robie, po trudnej podróży i po miesiącach tęsknoty, jakiej nigdy przedtem nie doświadczył. Uwiel-
bia spacerować po tej znajomej okolicy, która przywołuje wspomnienia o przepięknej, czarującej 
niewieście poznanej tu zeszłej jesieni…
 
Jesień w Polsce jest równie urzekająca jak wiosna. Taka kolorowa, jeszcze ciepła, pachnąca latem 
i jego skarbami. Drzewa wydające owoce pachną słodkimi sokami gruszek, jabłek i śliwek. Liście 
mieniące się w słońcu przybierają cudowne barwy. Cały drzewostan jankowicki, imponujący swoją 
różnorodnością, zachwyca każdego przybysza. W takiej oto niezwykłej scenerii Lars po raz pierw-
szy ujrzał Rozalię, najpiękniejszą kobietę pod słońcem. Ubrana  w szafirową, jedwabną suknię, któ-
ra pasowała idealnie do jej jasnej cery, okryta delikatną, zwiewną peleryną stąpała bezszelestnie 
w swych zgrabnych trzewikach. Sylwetkę miała tak kruchą, że przypominała motyla. Nieśmiało 
podtrzymywała konwersację, ale widać było, że Lars nie jest jej obojętny. Z wielkim zaintereso-
waniem wypytywała o to, jakie zwyczaje panują w jego ojczyźnie. Rozbudził jej ciekawość  tak, że 
nabrała ochoty na zamorską, daleką podróż.
- Pani, czy mogę mieć nadzieję, że spotkamy się znowu, kiedy tylko zawitam tu przed Bożym Na-
rodzeniem?
- Będę czekać na Pana. Zobaczy Pan, jakie cudowne są święta tu u nas w Wielkopolsce.
- Będę się spieszył i jak tylko moje obowiązki mi na to pozwolą, zawitam najpierw tu, żeby ponow-
nie ujrzeć Panią. 
Nic nie zwiastowało tego, co miało się wydarzyć później… 
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Lars został pilnie wezwany przez króla. Jego obowiązki poselskie nakazywały mu natychmiastowy 
powrót do ojczyzny. Był bardzo rad, że wszystko udało mu się szybko wypełnić. Tuż przed podróżą 
powrotną do Polski, zmogła go straszliwa choroba, która przybiła go do łoża na wiele tygodni. Sam 
nie miał już nadziei, że uda mu się kiedykolwiek wyzdrowieć. Sprowadzano wielu medyków, ale 
jego stan się nie poprawiał. Wręcz przeciwnie. Z dnia na dzień było coraz gorzej. Jak się okazało 
Lars został otruty przez piękną, zazdrosną Ulrykę, która chciała zatrzymać go w Szwecji, a jemu 
po nocach śniła się śliczna Rozalia na tle wielkopolskich krajobrazów. Pewnej nocy, gdy był bardzo 
osłabiony, miał dziwny sen. Śniło mu się, że Rozalia stała obok jego łoża i nakazała mu:
- Larsie, w twoich kufrach są okruchy naszego chleba. Zjedz je, a poczujesz się lepiej.
Umierający poseł nie miał nawet siły się podnieść. Ktoś małymi dłońmi wkładał mu pieczywo do 
ust. Nazajutrz rankiem poczuł, że powoli odzyskuje wigor. Czuł jeszcze ciągle smak i zapach chle-
ba. Gdy wyzdrowiał, szybko zapomniał o wydarzeniach tamtejszej nocy. Myślał już tylko o Rozalii 
i podróży.
Niestety jego ponowny przyjazd opóźniony o wiele tygodni, zupełnie pozbawił go nadziei na cie-
płe przyjęcie przez kochaną kobietę. Nie dotrzymał danej obietnicy. Minęło wiele czasu, ale chciał 
chociaż ujrzeć ją, jeszcze przed planowanym teraz wyjazdem do Warszawy.
I znowu wydarzyło się coś niesamowitego. Na wieść o przybyciu szwedzkiego posła, czcigod-
ny ojciec panny Rozalii, Jan Piotr Chłapowski wysłał Larsowi serdeczne zaproszenie na wspólne 
świętowanie Wielkiej Nocy. Cóż to były za święta! Nigdzie na świecie nie świętuje się tak jak 
w Polsce. Kosze wypełnione pysznościami po same brzegi, aż prosiły żeby coś z nich wyjąć i zjeść 
ze smakiem. Nikt się jednak nie odważył zrobić czegoś podobnego! Po długim poście, pełnym 
wyrzeczeń, trzeba było jeszcze wytrzymać do niedzielnego, najważniejszego śniadania w roku. 
W Wielką Sobotę kultywowano „przywoływankę”. Chłopcy wdrapywali się na dachy domów i sto-
dół, wymawiali imiona dziewcząt wiejskich i każdej z nich wypominano ich wady i grzeszki. Każdej 
też wyznaczano za karę ilość wiader wody, którymi miała być oblana w „lany poniedziałek”. Te, 
które miały już swoich adoratorów, mogły liczyć na wykupienie za wódkę. Larsowi podobał się 
szczególnie ten zwyczaj. Jaką też on miałby ochotę wejść na dach i wykrzyczeć, że jest szaleńczo 
zakochany w Rozalii i poczęstowałby wódką wszystkich okolicznych mieszkańców. Zwyczaj był 
piękny, lecz niestety nie wypadało mu takie szaleńcze zachowanie. W niedzielę po rezurekcji, cała 
familia Chłapowskich wraz ze swoim gościem oglądała wyścigi. Kto pierwszy wrócił do domu, ten 
pierwszy miał zakończyć żniwa. 
Stół aż uginał się pod ciężarem wielkanocnych smakołyków. Lars, ten wielki koneser i wielbiciel 
polskiej kuchni, widział je wszystkie gdzieś w tle, ale nic mu nie przechodziło przez gardło. Wpa-
trywał się tylko w piękne głębokie oczy Rozalki. Wiedział już, że to właśnie z nią chce spędzić 
resztę swojego życia. Gdy licznie zebrani goście posilili się do syta, Lars wstał, najpierw ucałował 
dłoń matki Rozalii, później rzekł, patrząc na ojca dziewczyny:
- Jestem zaszczycony zaproszeniem do tego gościnnego domu. Wielkie to dla mnie wyróżnienie 
i pięknie dziękuję. Chciałbym jeszcze ogłosić Państwu, że bardzo kocham Rozalię i ośmielam się 
prosić o jej rękę.
Nastała chwila ciszy. Wszyscy zebrani goście spodziewali się tych oświadczyn, ale jak to zwykle 
bywa w takich chwilach, emocje są tak ogromne, że odbierają mowę. Rozalia, z radosnym uśmie-
chem na twarzy, twierdząco kiwała głową, a jej rodzice nie posiadali się ze szczęścia. 
 
Uroczysty ślub odbył się w Warszawie. Panna młoda wyglądała zjawiskowo. Wszystko przebiegło 
tak, jak para młoda sobie to wymarzyła. Coś, co trudno wyjaśnić, stało się z trenem sukni ślubnej. 
Wcale nawet się nie zakurzył, tak jakby go ktoś cały czas unosił lekko nad ziemią. Rozalia otrzy-
mała w posagu pałac w Jankowicach. Para małżonków zleciła jego przebudowę i wtedy stał się on 
jeszcze bardziej przytulny, ale i wytworny. Małżonkowie wiedli w nim szczęśliwe i spokojne życie. 
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Do ich szczęścia przyczyniły się małe ubożęta, które towarzyszyły im od chwili ich pierwszego 
spotkania. Jak się okazało, ubożątka pojechały z chlebem zabranym przez Larsa do Szwecji. Była 
to ich pierwsza tak daleka podróż, a że chciały koniecznie wrócić do Jankowic i bardzo lubiły 
Larsa, pomogły mu wyzdrowieć. Wiedziały też, jak bardzo panienka czeka na ukochanego, więc 
w ciemnościach prowadziły jego konie w drodze powrotnej. Później nie mogło ich zabraknąć na 
zaślubinach. Dyskretnie schowały się pod trenem. Po remoncie było dla nich specjalne miejsce za 
piecem w pałacowej kuchni. Chleb zawsze był wyśmienity.
 
Pałac dziś znowu zaskakuje swoim splendorem. Jego remont nie był rzeczą łatwą. Trzeba było 
ogromnego nakładu pracy ludzkich rąk i wielkich starań, żeby pałac ponownie mógł nam służyć. 
Nic by się jednak nie udało, gdyby w tym przedsięwzięciu nie maczały swoich małych paluszków 
nasze jankowickie ubożątka. To one, te nasze dobre duszki towarzyszą nam dyskretnie, a w zamian 
oczekują tylko ciepłego miejsca w kuchni i okruchów chleba. Pomagają wszystkim ludziom dobre-
go serca. Przyjrzyjcie się uważnie, a być może w parku wokół pałacu, na wilgotnej jeszcze ziemi 
dostrzeżecie malutkie ślady stópek. Do dziś można je tu spotkać, szczególnie w Wielki Czwartek. 
Rozsypcie trochę okruchów chleba, a zamieszkają także w Waszych domach. Zastanówcie się do-
brze, może już kiedyś Wam pomogły. Może nawet nieproszone o pomoc, zrobiły dla Was jakiś 
dobry uczynek. Nie zapomnijcie im podziękować. Zostawcie uchylone drzwi do Waszych ciepłych 
kuchni, żeby mogły tam odpocząć i nabrać sił. Zacznijcie też piec własny chleb. Będzie się udawał 
za każdym razem i smakował tak, jak pewnemu przybyszowi zza morza, który oczarowany jego 
smakiem postanowił pozostać w Jankowicach na zawsze.
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Piosenka na dobry początek

O takiej historii,
Nie śniło się wam,
Do Warszawy przybył,
Baron szwedzki sam!
Przyjechał tu z tajną misją,
A znalazł swą żonę przyszłą!!
Do Warszawy przybył,
Baron szwedzki sam!!

Lars kiedyś w stolicy,
Wybrał się na bal!!
I go zauroczył, 
Jednej panny czar!
A ta panna, powiem skrycie,
Miała Pałac Jankowice!
Więc rozpoczynamy,
Naszą bajkę!!
Start!!

Tekst i ilustracje: Dorota Sobaszkiewicz

,,O mieszkańcach Pałacu w Jankowicach’’
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Wstęp

Pisarz nie wymyśli ,wiem to znakomicie,
Tak dziwnych historii, jakie stwarza życie!
A więc drogie dzieci, panie i panowie,
Sagę tej rodziny, teraz wam opowiem!
Są nam bardzo bliscy, zaraz usłyszycie,
Domem ich był piękny, Pałac Jankowice!

Rozdział 1
Misja polityczna

Wnet po wygaśnięciu, rodu szwedzkich Wazów,
Układ naszych krajów, rozpadł się od razu!
Więc Król Gustaw Trzeci, zaczął kombinować,
Jak tę unię z Polską, szybko odbudować!

A Gustaw, co panował, tam na szwedzkim tronie,
Polityków świetnych, miał  w swym bliskim gronie!
Rzekł raz:
„Engelstromie,,
Ty synu biskupa!!
Przychylności dla Szwecji,
W Warszawie poszukaj!!

Bo pomysł Gustawa, był  jasny i prosty,
Chciał mariażu Króla i Zofii , swej siostry!
Więc Lars, gdy tu przybył, stworzył gigantyczną,
Intrygę małżeńską , wraz z grą polityczną!

Ale Poniatowski, wiemy  to na pewno,
Nie zachwycił się wcale, tą szwedzką królewną!
I ze ślubnych planów, w sumie nic nie wyszło,
I Zofia nie została, tu królową przyszłą!

Bo nasz Król wciąż myślał, o innej dziewczynie,
O Carycy Rosji, Wielkiej Katarzynie!
Szwedzki dyplomata, poniósł tutaj fiasko,
I nadzieja z Polską, na unię wygasła!!

Gdyby mariaż się udał, czytelniku miły,
Być może, losy Polski, by szczęśliwsze były!!
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Rozdział 2
Miłość

Choć Engestromowi, nie poszła ta sprawa,
Spodobała mu się, natychmiast,  Warszawa!
Bo w naszej stolicy, są wytworne bale,
Na powrót do Szwecji, nie spieszył się wcale!

U nas polityka, tak od zawsze bywa,
Jest ostra, gorąca, niezwykle burzliwa!!
Mamy Konstytucję, tu 3 maja!!
Więc Lars z entuzjazmem, doradzać się stara!

I w sposób aktywny i dyplomatyczny,
Wspierał polski obóz, nasz patriotyczny!!
Jak polscy działacze, nagrodzony został,
Złoty, piękny pierścień, za zasługi dostał!

Ale osiadł w Polsce, już z innej przyczyny,
Zapałał uczuciem, do polskiej dziewczyny!!
Bo kiedyś na balu, Lars obuchem dostał,
I strzałą amora, ugodzony  został!

Piosenka Larsa

Z tą piękną dziewczyną,
Nie równa się nikt,
Ma wspaniały urok,
Spojrzenie i szyk!
Ach!!!!
Ta panna jest przepiękna,
No i zawsze uśmiechnięta,
Z tą piękną dziewczyną,
Się nie równa nikt!!

A była to śliczna, bystra i wyniosła, 
Młodziutka hrabianka, Rozalia Chłapowska!
Tak wielkie wrażenie , jest nie do ukrycia!!
Gdyż Lars nagle ujrzał, miłość  swego życia!!

A panna przeszła obok, nawet  nie spojrzała,
Czyżby znajomości ze Szwedem nie chciała!?
Więc matka szepcze cicho,
Do ucha panienki:

„Larsa powaliły, chyba 
Twoje wdzięki!
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A jeśli znam życie,
Już wiem co to znaczy,
Jeszcze przed niedzielą,
On ci się oświadczy!”

Ale Rózia na to:

„Próżne te zamiary,
Bo choć jest przystojny,
To dla mnie za stary!!”

Matka nie nalega, bo wie co to znaczy:
„A co zrobi córka?! Jeszcze się zobaczy!?!?
Bo jest niezależna, trochę zwariowana!!
Niech panna niesforna, zdecyduje sama!!”

Ale gdy Lars grzecznie , poprosił przejęty:

„Zostań moją żoną!!”

To został przyjęty!!

A co było dalej?? Rzecz jasna, wesele!!
Było wielu gości i radości wiele!
A na ślub przybyła, znana, bardzo liczna,
Polsko-szwedzka elita arystokratyczna!!

Wystarczy, że dodam, iż w uroczystości,
Brał też czynny udział, sam Król Poniatowski!

I wszyscy wiedzieli, że w swym ślubnym wianie,
Piękna panna młoda, pałacyk dostanie!
Dotarliśmy do sedna, sami już widzicie,
Zaczyna grać rolę,  Pałac Jankowice!!
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Rozdział 3
Pałac Jankowice

Ale dwór był stary, i trochę za mały,
Więc go małżonkowie, wyremontowali!!
A znany architekt ,namówił ich na to,
By willę zbudować, na planie kwadratu!

Przykryty płaskim dachem, z każdej fasad strony,
Był sztukateriami, bogato zdobiony!
I tak Lars z Rozalią, jak to w bajkach leci,
Żyli tam szczęśliwie, mieli troje dzieci!!

Lecz Szwed nie przebywał, zbyt często w pałacu,
Bo był politykiem i mało czasu!
Dla Króla szwedzkiego , misje wciąż szykował,
I jako minister , ciągle podróżował!

A nasza Rozalia, bardzo się starała,
Troje dzieci sama, tam wychowywała!
Z ojczyzną tatusia, mieli kontakt silny,
Bo pozostał w Szwecji, majątek rodzinny!!

Mimo, że córeczki ,we dworze wyrosły,
Szybko do ojczyzny, ojca się przeniosły!
Eufemia wyjechała, z takiej to przyczyny,
Że została dwórką, Zofii Albertyny.

Tak samo Dorota, żyła w  tamtych stronach,
Bo wyszła za możnego, szwedzkiego  barona!
Ale najtrudniejsza, zawsze była sprawa,
Z wychowaniem syna, krnąbrnego Gustawa!

Rodzina się za niego , po prostu  wstydziła,
I wreszcie ze wspólnego, grona  wykluczyła!
Kiedyś  patrioci, Rozalii donieśli,
Że jest wiernym szpiegiem, wrogiej , carskiej Rosji!!

Do matki napisał:

„Ja w Rosji zostałem,
Gubernatorem Baku
Oraz generałem!”

Tam Gustaw pozostał, mówiąc , między nami,
Nikt już nawet nie wie, gdzie jest pochowany!
Przyniosła efekty, ta gorzka  nauka,
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Bo na patriotę, wychowała wnuka!!

Syn Gustawa dostał, po swym dziadku imię,
Mieszkał w Jankowicach, w szczęśliwej rodzinie.
Ciągle angażował  się do konspiracji,
I nie akceptował, zaborczych relacji!!

A te wolnościowe, wnuka aspiracje,
Wciąż wywoływały, jakieś  groźne akcje!

Do Szwecji pisała:

„Innej rady nie ma,
Musicie wyciągnąć,
Wawrzyńca z więzienia!”

I tak było w kółko, bo raz uwolniony,
Za kolejną akcję, znów był uwięziony!!
Charakter po babci, miał wnuczek ognisty!!
Pełnił rolę pisarza , oraz publicysty!

A znał się Wawrzyniec, mówiąc między nami,
Z wszystkimi walczącymi wtedy Polakami!
Jankowice były, przykładem dzielnego,
Patriotycznego siedliska polskiego!!

Mieszkańcy pałacu, tak jak chcieli sami,
Są w rodzinnym grobie, razem pochowani!
Ta piękna historia, także w Szwecji słynie,
Przyjaźń polsko- szwedzka, niech nigdy nie zginie!!

Piosenka finałowa

Przywędrował kiedyś,
Lars z dalekich stron,
Pozostanę w Polsce,
Tu zbuduję dom,
W Szwecji mają ,
Ciężkie zimy,
A tu śliczne są dziewczyny!
Przywędrował kiedyś,
Lars z dalekich stron!!

W Jankowicach piękne,
Są łaki i las!!
Tu się osiedlamy, 
Aż po wieczny czas!!
Tutaj właśnie,

Zostaniemy,
Pałac wyremontujemy!!
W Jankowicach piękne,
Są łąki i las!!

I tak to się działo,
Polsko-szwedzki ród,
Tu patriotyczny
Pobudował gród,
I choć mieli szwedzkich gości,
To słynęli tu z polskości!!
Taki w Jankowicach 
Powstał polski gród!
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W pewnym parku w miejscowości Jankowice nieopodal Poznania , w starej magicznej wierzbie 
mieszkały malutkie wróżki wielkości żołędzia. Wierzba ta rosła przy brzegu pięknego stawu i była 
najstarszym drzewem w parku. Było to tak ogromne drzewo że, aby je objąć potrzebne  były trzy 
dorosłe osoby. Niezwykłość tej wierzby polegała na tym, że w drzewie mieszkały wróżki. Wejście 
do ich krainy było ukryte pod bluszczem  , który okrywał pień drzewa. Maleńkie błękitne drzwiczki 
były otworem do krainy wróżek. Drzewo wyróżniało się również tym , że przez cały rok liście były 
różowe i nie opadały.

Pewnego dnia do parku przyszła dziewczynka i usiadła pod tą wierzbą. Wyciągnęła z plecaka 
książkę i zaczęła ją czytać. Była to opowieść o leśnych wróżkach. Dziewczynka czytała głośno i tak 
pięknie , że usłyszała ją pewna wróżka , która właśnie w pobliżu zbierała nektar z kwiatów. Pod-
leciała bliżej, żeby lepiej usłyszeć tą fascynującą historię. Wróżka była tak zasłuchana, że wleciała 
między kartki książki. Dziewczynka przestraszyła się i krzyknęła :

- Aaaaaaaa!!!!!!!!!!

-Nie bój się, jestem tylko leśną wróżką.

-Jak to? Czy to jest sen? Jesteś wróżką z mojej książki? To sen czy jawa?- powiedziała przestraszo-
na dziewczynka.

-Nazywam się Hortensja i mieszkam w tej wierzbie pod którą siedzisz- rzekła wróżka.

-Ja mam na imię Dorotka i chodzę tutaj do szkoły muzycznej. Właśnie skończyłam lekcje i czekam 
na mamę- wyjaśniła dziewczynka. 

-Co? Tutaj jest szkoła muzyczna?! To stąd dochodzą te piękne dźwięki. Wiesz, bo dawniej miesz-
kali w tym pałacu ludzie. Pałac w Jankowicach został zbudowany na przełomie XVIII i XIX wieku. 
Pierwszymi właścicielami tego miejsca był pan Wawrzyniec Engestrom, poseł szwedzki, który za-
mieszkał tu w Wielkopolsce wraz ze swą małżonką Rozalią Chłapowską. 

- Tak, naprawdę? Nie wiedziałam o tym. - powiedziała Dorotka.   

Tekst: Gabrysia Szamrej
Ilustracje: Dorota Szamrej

,,O wróżkach z magicznej wierzby’’

22

- Byłam wtedy małą wróżką i przyjaźniłam się z Rozalią. Wspaniale dbała o pałac, ogród oraz 
o nasze królestwo. Tylko ona wiedziała o naszym istnieniu.  Odbywały się tutaj wspaniałe bale 
i przyjęcia- rzekła wróżka.  

- Ach jak chciałabym być na takim balu!!!- rozmarzyła się dziewczynka.  

- Kolejnymi właścicielami pałacu byli państwo Jadwiga i Stefan Kwileccy. Wówczas to, pałac został 
rozbudowany przez pana Rogera Sławskiego, dodano boczne skrzydła oraz piękny taras.

- To ciekawe- odpowiedziała dziewczynka. 

- A wiesz, jakie sławne osoby bywały w tym miejscu? Gościem tego pałacu był sławny na cały 
świat francuski oficer Charles de Gaulle, późniejszy generał i prezydent Francji. 

- Oooo!!! Uczyłam się o nim na historii- powiedziała Dorotka.

- A jeszcze wcześniej gościł tu przejazdem sławny polski poeta Adam Mickiewicz.
 
- Ostatnio, na języku polskim czytaliśmy balladę pt.: „Powrót taty” Adama Mickiewicza. 

Wróżka podleciała do dziewczynki, usiadła jej na ramieniu i szepnęła do ucha: 

- Powiem Tobie Dorotko, że pałac był przez długi czas zaniedbany i opustoszały a my wróżki bar-
dzo się tym martwiłyśmy.  
- Ale teraz wygląda przepięknie!- powiedziała Dorotka. 

- Tak, ponieważ jakiś czas temu przeprowadzono remont i pałac wygląda jak za dawnych lat. Teraz 
to miejsce znowu żyje!!! Dzieje się tu tyle niesamowitych rzeczy, słychać śmiech dzieci, śpiew 
ptaków, dźwięki przepięknych melodii i najróżniejszych instrumentów. Odbywają się tu przeróżne 
koncerty, spotkania dla dzieci i dorosłych

Dorotka uśmiechnęła się do Hortensji i powiedziała: 

- Dziękuję Ci Hortensjo, że opowiedziałaś mi tę niezwykłą historię. Bardzo się cieszę, że mogłam 
Cię poznać. Czy  w twoim królestwie żyją jeszcze inne wróżki?- zapytała dziewczynka. 

- Nasze królestwo jest niewielkie. Jest nas piętnaście wróżek oraz nasza Królowa Wróżka. Moje 
najlepsze przyjaciółki to wróżki: Konwalia, Dalia, Róża, Niezapominajka i Stokrotka. Powiem Ci 
w sekrecie Dorotko, że naszym zadaniem jest opieka nad pałacowym parkiem, którą sprawujemy 
już od wieków. Dbamy o każde drzewo i najmniejszą w parku roślinkę. A nasz magiczny pył, który 
zbieramy z kwiatów sprawia, że możemy mówić ludzkim głosem. 

Nagle ktoś krzyknął: 

- Dorotko, Dorotko! Gdzie jesteś? 

- O, to moja mama! Muszę już iść!- powiedziała dziewczynka. 
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- Zaczekaj! Obiecaj mi, że nie zdradzisz nikomu, że mieszkamy w tej wierzbie! Niech to pozostanie 
naszą tajemnicą!- rzekła Hortensja. 

- Ale ja chciałabym się jeszcze kiedyś z tobą spotkać Hortensjo!  

Wróżka usiadła na ramieniu Dorotki i powiedziała: 

- Jeśli tylko usiądziesz pod naszą wierzbą i zaczniesz głośno czytać, zawsze przylecę! 
 
- Dziękuję Ci Hortensjo! Do zobaczenia! Dziękuję Ci, że opowiedziałaś mi tyle ciekawych rzeczy- 
powiedziała dziewczynka i pobiegła do mamy.  

Wróżka pomachała Dorotce na pożegnanie i przez małe niebieskie drzwiczki wleciała do swojego 
królestwa w starej wierzbie. Z przejęciem opowiedziała innym wróżką, co ją spotkało, gdy zbie-
rała nektar z kwiatów. Niestety królowa wróżek nie była zachwycona, gdy dowiedziała się o tym, 
z obawy o bezpieczeństwo królestwa. Jednak Hortensja zapewniała ją, że Dorotka na pewno do-
chowa tajemnicy.  

Drogi czytelniku, jeśli będziesz przechadzał się po pałacowym parku, rozglądaj się uważnie, bo 
może i  ty spotkasz wróżkę z magicznej wierzby.
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To wydarzyło się bardzo dawno, a może całkiem niedawno…

Obudziłam się w wielkim parku. Kiedy otworzyłam oczy, pierwsze co ujrzałam, to znak
z napisem „Aleja Kasztanowa”. 

- Gdzie ja jestem? - cicho powiedziałam do siebie.

Jedyne, co pamiętałam, to moje imię i nazwisko. Nazywam się Alicja Klerk. Powoli wstałam z buj-
nej trawy i zauważyłam stary, trochę zniszczony pałac. Lubiłam takie ciekawe budowle. Powoli 
szłam przez gęsty las, szukając znajomych twarzy. Spotkałam ludzi. Kobiety były ubrane w piękne 
rozłożyste suknie, a w rękach trzymały wachlarze. Niektóre panie miały peruki. Panowie byli ubra-
ni we fraki i kamizelki, a na głowie mieli śmieszne trójgraniaste kapelusze.
- Chyba mam  halucynacje – pomyślałam. – Czy ja przeniosłam się w czasie?
 
W pewnej chwili zobaczyłam mężczyznę w kolorowym garniturze. To jest Lars d’Engestrőm, wie-
działam o tym bardzo dobrze, niedawno uczyliśmy się o nim na historii.  Jestem w Jankowicach, 
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ale… to niemożliwe, ja muszę powrócić do rzeczywistości!

Wtedy pomyślałam, że to sen.    
                                                                
Zaczęłam iść do pana Larsa szybkim krokiem, chciałam zobaczyć co się dzieje?! Stanęłam przed 
nim, chcąc się przywitać, lecz on omiótł mnie wzrokiem. W ogóle mnie nie widział, byłam nie-
widoczna! Skierowałam się w stronę pałacu, myśląc tylko o tym, jak się obudzić z tego bardzo 
dziwnego snu i wrócić do domu. Zmieniłam tempo na trochę szybsze i już po chwili znalazłam się 
przed rezydencją. Weszłam do środka i zobaczyłam kolejną dużą grupę elegancko ubranych ludzi. 
Podeszłam do pani z bujnymi rudymi włosami w purpurowej sukni.

- Dzień dobry - nieśmiało powiedziałam, jednak dama w pięknej sukni nie odpowiedziała mi i we-
szła w rozmowę z przystojnym wysokim mężczyzną, który trzymał w ręku laskę. Zaczęłam zwracać 
na siebie uwagę, aby ktoś mnie zauważył, ale na próżno. 

- Przecież to jest tylko sen i nikt mnie nie widzi - pomyślałam – ale we śnie może wydarzyć się 
wszystko, czego się tylko zapragnie - zaczęłam wyciągać pozytywy z mojej dziwnej sytuacji, w któ-
rej się znalazłam. Pierwszym moim życzeniem było…

- Chcę się obudzić! – ale nic się nie wydarzyło. Może dlatego, że byłam we śnie, ale byłam w nim 
już obudzona?.. Czułam się, jakbym utknęła w swojej wyobraźni. Wtedy postanowiłam wrócić do 
Larsa d’Engestrőma. Pobiegłam na taras, gdzie goście zgromadzili się wokół gospodarza. Liczyłam 
na to, że znajdę kogoś, kto jest w podobnej sytuacji jak moja. Podeszłam do grupy - akurat zdąży-
łam na przemowę.
 
- Dzień dobry wszystkim – przywitał gości pan Lars. - Zebraliśmy się tutaj, żebym mógł wam opo-
wiedzieć o ciekawostkach i sekretach Jankowic.
Mężczyzna zaczął prowadzić gości do lasu, a dokładniej do drogi Edmunda. Miał pomocnicę Iwo-
nę, małą niebieską wróżkę(!), która pomagała mu w obowiązkach. Chwilę później byliśmy na miej-
scu. Chciałam zapytać dlaczego tu jestem, ale niestety nikt nie mógł mi odpowiedzieć, ponieważ 
byłam niewidzialna. Lars d’Engestrőm ponownie zaczął mówić. 
 
- Na wzniesieniu są drzewa, takie jak świerki pospolite, sosny zwyczajne… 
Nagle moją uwagę przykuł…Nie, to niemożliwe! To Adam Mickiewicz siedział na trawie
i pisał swoje cudowne wiersze. Mamrotał coś sobie pod nosem, a czasami zamykał oczy, aby się 
bardziej skupić. Lars przestał na chwilę przemawiać, aby pomachać wieszczowi i ćwiczącej obok 
grupie gimnastycznej ,,Sokół”, szykującej się na występ w Warszawie. Potem machnął do gości, 
aby szli za nim. Zatrzymał się przy pięknej rozłożystej wierzbie kruchej. 

- To drzewo ma pień o obwodzie 440 cm – ciągnął Lars.

- Grube to drzewo - jakaś dziewczynka przerwała Larsowi, śmiejąc się.
Mężczyzna, nie przejmując się tymi słowami, kontynuował:

- To drzewo zachwyca swym wyglądem, a jednocześnie jest perłą parku.
Chciałam się trochę przybliżyć do drzewa, ale  potknęłam się o kamień. Myślałam, że po prostu 
upadnę na ziemię, ale zamiast tego chłopiec, który stał przede mną przytrzymał mnie.

26

- Czy ty też utknąłeś w tym śnie? - zapytałam zdumiona z nadzieją, że nie jestem sama w tej dzi-
wacznej przygodzie.
 
- Nie - Chłopiec mówiąc to otrzepywał się z piasku, którym go obsypałam upadając. - Jestem Mi-
chał – kontynuował. - A ty? – zapytał.
 
- Ja się nazywam… yyy… Ala - nieśmiało oznajmiłam. Podał mi rękę, aby się przywitać, a ja odpo-
wiedziałam na jego gest. Razem odłączyliśmy się od grupy i usiedliśmy obok stawu.
 
- Jak to się dzieje, że mnie widzisz? – zapytałam go zdziwiona.
 
- Jestem duchem czasu i mam jeszcze kilka tajemnic w zanadrzu… 
Bardzo mnie tym stwierdzeniem zaciekawił. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, co w tym świecie się 
dzieje. Okazało się, że zna również mój współczesny świat.
 
- Kiedy bawiłaś się z koleżankami z klasy w chowanego, schowałaś się do jamy, prawda? – pytając 
podniósł brew.
 
- Dokładnie tak – odpowiedziałam.

- To jest furtka czasu, przez którą można się przedostawać w inne czasy.
Wkrótce zaczęłam się zastanawiać, czy to możliwe, żebym była widoczna dla tych wszystkich tu 
obecnych ludzi. Michał powiedział, że wróżka Iwona posiada specjalny pył, który pozwoli mi być 
widzialną. Podszedł do niej i wziął mieniący się woreczek. Zabrał z niego garść pyłu i obsypał mnie 
z góry na dół. 
 
- Ach!!! - zdziwili się wszyscy, widząc mnie w dziwnym jak dla nich stroju. Jednak będąc pod uro-
kiem pana Larsa, szybko przestali zwracać na mnie uwagę. 
 
- Chodź ze mną – powiedział Michał.

Zaprowadził mnie do jamy, przez którą mogłam wrócić do swoich czasów i do mojego domu. Usły-
szałam dziwne dźwięki wydostające się z niej. Kucnęłam, aby przyjrzeć się temu zjawisku. Michał 
zatrzymał się przy mnie i czekał, co stanie się dalej. Nagle z jamy wyłonił się srebrzysto-biały lew. 
Ryknął tak, że ślina poleciała na nas. Siedzący niedaleko Adam Mickiewicz spojrzał z zaintereso-
waniem w naszym kierunku i już zaczął drapać się po głowie
i mówić coś o waleczności lwa, wykrzykując:

- Mam! Mam pomysł!  - i zabrał się do pisania na swych kartkach długim ptasim piórem
Srebrzysty lew, który mówił ludzkim głosem, okazał się być przyjacielem Michała. Michał
i Lew upodobali sobie to miejsce i pobliskie okolice. Uważali, że przez wszystkie wieki zawsze 
mieszkali tu ciekawi ludzie z niesamowitymi pomysłami, dzięki czemu wszystkie pobliskie miejsco-
wości były niezwykle rozwinięte i zadbane.

Postanowiłam zabrać ich do swoich czasów. Lew właśnie wrócił z X w. i wyraził wielką chęć na 
wycieczkę w przyszłość. Jednak tutaj potrzebny był magiczny proszek na bycie niewidocznym. 
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Ktoś mógłby przestraszyć się spacerującego po placu zabaw lwa.

Niezawodna wróżka Iwona pomogła nam we wszystkim i udaliśmy się w stronę jamy.

- Znowu jestem w swoim świecie -  wykrzyknęłam, widząc w oddali siedzącą na ławce moją mamę 
zaczytaną w książce.
 
Tuż obok zauważyłam przechodzącego Tadeusza Czajkę, Wójta naszej Gminy. Postanowiłam spra-
wić mu niespodziankę… Zaczęłam udawać, że płaczę. Zmartwiony pan Tadeusz podszedł do mnie, 
a ja go wciągnęłam z Michałem do jamy i znaleźliśmy się znowu w sielankowej atmosferze czasów 
pana Larsa. Adam Mickiewicz widząc nas znowu, pokiwał głową. Postanowiłam przedstawić mu 
pana Wójta. 

- Panie Adamie, to pan Tadeusz – powiedziałam,  na co poeta znowu zaczął wykrzykiwać:

- Mam, mam! Co za miejsce, tyle natchnień w jeden dzień! – i poszedł w stronę Alei Kasztanowej, 
usiadł na ławce i pospiesznie wyjął swoje długie pióro.

- Ach, ci poeci… – pomyślałam i zaprowadziłam pana Tadeusza na taras przed pałac. Tam zaczynał 
się bal w plenerze. 
 
Przedstawiłam pana Tadeusza panu Larsowi, zaczęli miło sobie gawędzić. Ja zaczęłam tańczyć 
z Michałem walca. Robiło się coraz później. Zapadał zmierzch. Postanowiłam usiąść
i odpocząć na ławce. Byłam bardzo zmęczona, tyle wrażeń w jeden dzień. Oczy ze zmęczenia 
zaczęły mi się zamykać. Tańczące i konwersujące postacie stawały się coraz mniej wyraźne. Zapa-
dłam w sen…

Poczułam szarpanie w ramię, to moja mama!     

- Wstawaj córeczko, mamy piękny weekend. Idziemy na spacer do Jankowic!      

…Pamiętajcie spacerowicze, kiedy znajdziecie się w parku w Jankowicach, bądźcie czujni! Może 
was tam spotkać niejedna niespodzianka…
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Kilka wieków temu za jeziorem, za kilkoma miastami i za ośmioma domami, żyli trzej bracia:  Jan, 
Benedykt i Grzegorz, ale nie byli oni zwykłymi ludźmi. Mieszkali w pałacu w Jankowicach, który 
skrywał pewną tajemnicę. Pałac ten był piękny, wielki i miał ogromne okna. Cały koloru beżo-
wego, miał białe ogromne schody, które pięły się ku górze. Obok pałacu rozciągał się wspaniały 
park. Żyły tam różne zwierzęta, a rośliny, które tam rosły, były niesamowite. Lecz zacznijmy od 
początku. 

Już jako mali chłopcy nasi bohaterowie interesowali się tajemniczym pochodzeniem swojego 
domu. Był on zamieszkiwany przez wiele rodzin, każda z nich była wyjątkowa, tak przynajmniej 
niosła wieść. Niejeden śmiałek próbował odkryć tajemnicę rodzin i każdy tracił głos w niespotyka-
nych okolicznościach. Zatem z biegiem czasu zaczęło brakować odważnych osób, które by zbadały 
tę zadziwiającą okolicę. 

Jan był zawsze odważny, co pomagało mu w wielu sytuacjach, uwielbiał zarówno ludzi, jak i zwie-
rzęta. Miał wielkie serce, piwne oczy, blond czuprynę, a jego twarz była tak przyjazna, że mało 
kto mógł się jej oprzeć. Jednocześnie był najstarszy, więc jego ojciec miał wobec niego największe 
wymagania i chciał, żeby to on potem strzegł ich tajemnicy. Benedykt zaś był chłopakiem o nie-
spotykanej urodzie, lśniących jasnych włosach, które mieniły się w blasku słońca. Jego oczy miały 
kolor oceanu we mgle, który odpoczywa po wielkiej burzy. Odznaczał się wyniosłością i zawsze 
działał impulsywnie. Chciał być najlepszy we wszystkim co robił, nie patrzył na innych ludzi, co 
często nie najlepiej się kończyło. Najmłodszy syn Grzegorz był inny, cichy i spokojny, nigdy nie 
ponosiły go emocje. Był jednak wrażliwy, przez co często płakał. Rzadko rozmawiał z ludźmi, za 
to bardzo dobrze dogadywał się ze zwierzętami. Bardzo często twierdził, że z nim rozmawiają. 
Nikt mu oczywiście w to nie wierzył, ludzie się z niego śmiali i uważali, że coś z nim jest nie tak. 
Odpowiadali mu: „Zwariowałeś? Nie mów tak, jeszcze cię gdzieś zamkną i pomyślą, że jesteś cza-
rodziejem!” Po takich słowach chłopak zawsze cichnął, a w jego oczach pojawiały się łzy. Gdy 
ktoś spoglądał wtedy na jego bezbronną twarz, to uśmiech znikał, a niebo jakby pochmurniało, 
cały świat był wówczas smutny.  Dziecko było wrażliwe i miało do tego pełne prawo, lecz wtedy 
płaczący chłopiec był wyśmiewany. Grzegorz miał czarne włosy i oczy o tym samym kolorze, rysy 
nie były ostre. Był osobą, która wyglądała na taką, która nigdy cię nie skrzywdzi. 
Można by powiedzieć, że wszyscy bracia byli uważani za dziwaków, jedynie jeden z nich wiedział 
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dlaczego. Chłopcy nie mieli matki, choć pamiętali ją z czasów, kiedy jeszcze żyła. Odeszła kilka 
lat po urodzeniu swojego ostatniego dziecka. Wszyscy po niej rozpaczali, ponieważ była dobrym 
człowiekiem, który mógłby wszystko oddać, żeby komuś było lepiej. Nie bała się wyrażać swoich 
uczuć. Była to wysoka kobieta o długich rudych włosach do pasa. Szare oczy lśniły na jej pięknej 
twarzy. Mężczyzna, za którego wyszła, był jej przeciwieństwem, jednak bardzo go kochała. Nie 
wiedziała, że wkrótce w strasznych okolicznościach straci życie.
Pewnego zimowego dnia, gdy padał śnieg, chłopcy zdecydowali się pobawić na dworze. Pogoda 
była piękna, uwielbiali takie dni, czuli się wtedy jak nowo narodzeni. 

Szybko więc założyli kurtki i buty, po czym wybiegli na dwór, zbudowali forty i zaczęła się bitwa na 
śnieżki. Gdy po skończonej zabawie chcieli wybrać się na spacer, napotkali dwie małe kaczki i trzy 
małe wróble, które ich okrążyły i nie pozwalały iść dalej. Wtedy zaczęły się dziać dziwne rzeczy. 

- Mogłybyście się odsunąć? – zapytał Grzegorz, po czym nastąpiła głucha cisza.

- Grzesiek, nie wygłupiaj się, to tylko głupie i bezradne zwierzęta – powiedział Jan.

- Właśnie, gadasz jak dziwak. To zwierzęta, one nie rozumieją ciebie, ani żadnego człowieka. 
Zrozum to, w końcu ile ty masz lat? – dopowiedział zrozpaczony Benedykt, po czym spojrzał w  
dół na małe stworzenia, które już ich nie otaczały, tylko stały w jednym rzędzie, jeden za drugim. 
Zdziwiony dotknął swojego brata w rękę, po czym ją pociągnął. – Spójrz, spójrz w dół!

- O co chodzi? – spytał Jan. Głos uwiązł mu w gardle, gdy jego oczy powędrowały we wskazanym 
kierunku. Przełknął ślinę, jego mowa nie była taka wyniosła jak zawsze, a twarz też dużo zdradza-
ła. Pierwszy raz od dawna był niepewny. – Zwykły przypadek, idziemy dalej!

- Ty coś wiesz, prawda? – rzucił ostro Grzegorz. Był tego pewien jak nigdy dotąd.

- Nic nie wiem – powiedział Jan, lecz po chwili namysłu dodał – nawet jakbym wiedział, nie mógł-
bym nic powiedzieć.

- Dlaczego? Co się stało? – nie ustępował Grzegorz. Bał się, tyle razy ludzie go straszyli, że jest 
czarodziejem i go gdzieś zabiorą. 

- Zrozum, jesteś za mały. Później może ojciec ci to wytłumaczy, ale nie teraz – odpowiedział Jan 
z troską w głosie. Następnie spojrzał się na Benedykta, który do tej pory milczał. 

- Porozmawiamy z tatą, obaj. Ja też nic nie wiedziałem – nagle powiedział rozwścieczony  Bene-
dykt, po czym spojrzał na brata i chwycił jego malutką dłoń.

- Benek, może lepiej nie iść do taty? Wiesz sam, jaki on jest – ton głosu Grzegorza nie zmienił się, 
przez co to pytanie brzmiało raczej jak stwierdzenie.  

- Jest to jedyny raz, kiedy mogę zgodzić się z Grzesiem. Ma racje, jeśli ci nie powiedział, to oznacza, 
że nie jesteś gotowy – rzekł Janek. 
- Zrozum, ja wiem, że coś tu jest nie tak. Widzę, co potrafi Grzegorz, mam dość tych wszystkich 
tajemnic! – tymi słowami Benedykt zakończył swoje rozważania. Popatrzył błagalnie najpierw na 
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pierwszego brata, następnie na drugiego. Z ich twarzy wyczytał jedynie strach i  rozgoryczenie.
– Idziesz ze mną?

- Daj mi chwilę, nie wiem, czy jestem gotowy. Boję się – stwierdził chłopczyk o czarnych włosach, 
a po chwili namysłu dodał. – Przepraszam cię, to chyba nie jest jeszcze mój czas.

- Wiedz, że nie jestem zły, tylko mi przykro – powiedział młody mężczyzna o lśniących włosach, 
uronił małą, niezauważalną łzę. Po jego słowach zabrzmiał świergot ptaków. Nie były to zwykłe 
ptaki. Bo czy zwykłe ptaki śpiewają ludzkim głosem? 

- To ligrony. Ale one nie istnieją prawda? To stare opowieści, w którym ptaki umieją powtarzać 
ludzkie odgłosy. Lecz to tylko bajki i stare legendy, prawda? – z odrętwienia wyrwały chłopców 
słowa Grzegorza.

- No – zaczął Jan z niepewnością w głosie. – Dobrze, wszystko wam wyjaśnię. Kiedy wybudowano 
ten pałac, wprowadzili się pierwsi właściciele. Wszystko było w porządku, dopóki nie odwiedziła 
ich pewna kobieta. Miała przepiękny czysty głos, wręcz bez skazy, a kiedy śpiewała, zachwycała 
wszystkich. Niestety jej charakter nie był tak piękny jak jej głos. Znana była z egoizmu i pychy. Lu-
dzie, którzy tu mieszkali, zaprosili ją na urodziny swojego syna, lecz gdy miała wyśpiewać pierwszą 
nutę, jej głos po prostu zniknął. Nie mogła wydobyć z siebie najmniejszego dźwięku, straciła swój 
największy skarb. Po chwili wszyscy usłyszeli piękny i zniewalający śpiew. Kobieta wnet rozpozna-
ła, że to jej głos. Nie wiedziała jednak, skąd dobiega. Pospiesznie opuściła pałac, lecz nigdy nie 
była już taka sama. Każdy w miasteczku zastanawiał, się co się stało, dlaczego to się stało. Nikt 
nie znał jednak wyjaśnienia. Po pewnym czasie właściciele pałacu znów zaprosili do siebie gości, 
z bogatych stron. Wtedy podczas zwykłej rozmowy sytuacja powtórzyła się, ale ktoś zauważył, jak 
pewien ptak przelatuje nad jego głową i używa jego głosu. Jak to zdołał opowiedzieć, nikt nie wie, 
prawdopodobnie narysował. Po tych wydarzeniach właściciele wyprowadzili się. Drudzy posiada-
cze byli ludźmi, którzy wsławili się niezwykłym okrucieństwem wobec okolicznych chłopów. Także 
stracili głosy. Jak się domyślacie, ligrony zabierają mowę złym ludziom. Nasza rodzina mieszka tu 
od dawna, najpierw mieszkali tu nasi dziadkowie, potem rodzice, a teraz my. – tymi oto słowami 
Jan skończył swoją historię. Jego bracia patrzyli na niego z otwartymi buziami, nie wierzyli, że takie 
coś może być prawdą, ptaki które odbierają głos. To brzmi absurdalnie.
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- Czy śmierć mamy ma coś z tym wspólnego? – spytał Benek. To właśnie on miał z nią najlepsze 
relacje, bardzo mu jej brakowało.

- Oczywiście, że ma. Mama była strażniczką. Strażnik to taka osoba, która utrzymuje nasz piękny 
park w całości, odpowiada za rośliny, zwierzęta, także za ochronę ligronów. To nie wszystko. Straż-
nik – zawahał się – strażnik potrafi rozmawiać ze zwierzętami. Pewnego dnia ktoś chciał ukraść 
ligrony. Mężczyzna chciał je sprzedać, bo dostałby za nie dużo pieniędzy. Na szczęście, a może 
raczej na nieszczęście, mama była w domu. Gdy usłyszała rozpaczliwe śpiewy, od razu wybiegła na 
zewnątrz, żeby uratować te stworzenia. Kiedy próbowała odebrać nasze ptaki, on zaczął wyzywać 
ją od dziwadeł, po czym wbił jej nóż w brzuch – powiedział Jan. Następnie uronił kilka łez. Bracia 
zamilkli.
Grzegorz odziedziczył po matce szczególne zdolności porozumiewania się ze zwierzętami. 
To właśnie on został kolejnym strażnikiem w rodzinie, ojciec nie powiedział mu o tym, bo nie chciał 
go stracić ani narażać na niepotrzebne niebezpieczeństwo.
 
Tytuł strażnika przechodził z pokolenia na pokolenie, dziś już nikt nie słyszy o ligronach, jak i o na-
głych stratach głosu. Zatem zarówno właściciele, jak i odwiedzający muszą być dobrymi ludźmi. 
Lecz pamiętajmy o tej bajce, niech będzie ona przestrogą dla nas. 
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Był bardzo mglisty, mokry i zimny wieczór. Znad ciemnego już o tej godzinie lasu, wyłoniła się po-
stać. Miała ona posturę dziecka w czerwonym płaszczu. Dziecko wyglądało na zagubione lub też 
w tych ciężkich czasach mogło zostać porzucone przez rodziców. Obok postaci wyłaniającej się 
z lasu szło dziwne zwierzę przypominające czarnego buldoga. Dziewczynka jak i też pies wyglądali 
na wygłodzonych i zmarzniętych. Jedynie czego dziewczynka i zwierzę oczekiwali to ciepłego 
miejsca przed nadchodzącą srogą jak co roku zimą. Pełną śniegu, zamieci oraz mrozów sięgających 
dwudziestu stopni. 

Gdy dziewczynka wyłoniła się z lasu ujrzała przed sobą ruiny dawnego arystokratycznego pała-
cu. Postanowiła ,że wraz z buldogiem przynajmniej jedną noc spędzą w pałacu. Ogrzeją się i być 
może znajdą coś do zjedzenia. Im bliżej byli pałacu tym bardziej cieszyli się z choć mizernego, ale 
zawsze jakiegoś dachu nad głową. Podeszli do dużych, czarnych metalowych drzwi. Instynktownie 
dziewczynka zastukała dwukrotnie kołatką. Jednak nikt nie otworzył. Nie namyślając się dłużej 
postanowiła nacisnąć wielką klamkę. I w tej samej chwili duże, skrzypiące drzwi się otworzyły.

Najpierw wszedł buldog, a następnie ona. Wszędzie było ciemno, a pajęczyny tworzyły gęste 
przeszkody w swobodnym przejściu. W głębi pałacu dziewczynka ujrzała stary zegar oraz lekko 
dogasający w kominku pomarańczowy ogień. 

Zawołała z rozpaczy „Czy ktoś tutaj jest?”Jednak w odpowiedzi niczego nie usłyszała co przypo-
minałoby ludzi głos. Jedynie świszczący wiatr, który wiał pomiędzy wybitymi oknami. Postanowiła 
wraz buldogiem zbliżyć się do kominka aby się ogrzać.
 
W tym czasie niespodziewanie z innego pomieszczenia wyłoniła się jasna wręcz przezroczysta po-
stać. Buldog stanął natychmiast w obronie dziewczynki. Postać pomimo szczekania psa, podeszła 
do dziewczynki podając jej swoją zimną choć przyjazną dłoń.

Zaskoczona zadała pytanie „Kim ty jesteś?”. I usłyszała odpowiedź. Jestem duchem przodków tego 
pałacu. Pilnuję go i dbam aby pamięć po nich nie zaginęła. Choć jak widać pałac ten to teraz ruina.

Jednak niezmiernie się cieszę z tego, że przybyłaś. A dlaczego to zaraz się dowiesz.

Aby ponownie pałac stał się pięknym i cudownym miejscem dla wszystkich potrzebuję takiej 
dziewczynki jak ty. Dziewczynki marzącej o mieszkaniu w pięknym pałacu, pełnym radości, muzy-
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ki i sztuki. Wiem ,że o tym marzysz. A twe marzenia będą dla mnie natchnieniem aby swoją mocą 
i czarami zamienić tą ruiną ponownie w piękną budowlę.

Pomyśl o tym w jakim pałacu chciałabyś mieszkać waz ze swym przyjacielem buldogiem. Ja to 
spełnię. I tak dziewczynka opowiedziała duchowi o wyglądzie każdej komnaty, sali balowej, kuch-
ni, tarasie oraz ogrodzie dla jej wiernego psa.

Przez jedną noc ruiny pałacu zamieniły się w piękne kolorowe komnaty, kuchnię pełną jedzenia 
oraz salę balową wraz fortepianem i lampami, które podkreślały jasność tego miejsca.

Ogród stał się zielony, pełen kwiatów, z fontanną oraz ławeczkami. Na końcu dziewczynka zama-
rzyła o pięknej sukience w kolorze jasnej zieleni oraz pełnej misce jedzenia dla swojego ukochane-
go buldoga. To również to się spełniło.

Tak o to kończy się ta historia biednej dziewczynki, która od tej pory stała się małą księżniczką. 

Zamieszkała w pięknym i kolorowym pałacu w gronie pozostałych biednych dzieci z okolicy wraz 
z ich rodzicami. Wszyscy stali się przyjaciółmi na dobre i złe czasy.

Duch również sprawił,że w pałacu aż po dzisiejszy dzień przebywają liczni goście, odbywają się 
piękne koncerty oraz cudowne spotkania towarzyskie. 

O Tobie drogi czytelniku pozostawiam jako zagadkę,  czy duchem był  Wawrzyniec Engestrӧma  
czy też hrabia Stefan Kwilecki? Kto tknął ponownie do życia ten pałac i czy dziewczynka w skrom-
nej zielonej sukience w pałacu na pewno mieszka.
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Dawno, dawno temu, a może właściwie nie aż tak dawno, bo trochę ponad pięć wieków temu, żył 
we wsi Jankowice niejaki Grzegorz Jankowski. Był jednym z trzech braci, którzy odziedziczyli tę 
i kilka innych wsi. Jego życie toczyło się w majętności i spokoju, aż do pewnego niezwykłego dnia.
Grzegorz zamieszkiwał pałac we wsi Jankowice wraz ze swoją żoną Jadwigą 
i malutką córeczką Anną. Kochał swoją rodzinę i dbał o nią jak mało kto. Mimo iż dla najbliższych 
był oddanym i troskliwym opiekunem, nie szanował mieszkańców okolicznych wsi. Był człowie-
kiem zadufanym w sobie i niezbyt miłym. Słynął z tego, że myślał raczej 
o sobie, a innym często odmawiał w potrzebie. Jego poglądy na świat zmieniło jedno zdarzenie. 
Pewnego dnia gdy siedział na werandzie swojej posiadłości, rozmyślając o tym jak piękne i beztro-
skie jest jego życie, zjawił się u niego chłop z pobliskiej wsi i rzekł: 
- Witaj panie! – nim jednak zdążył dodać cokolwiek, usłyszał niegrzeczne słowa Grzegorza: 
- Czego tu szukasz? Co robisz na moich włościach ? 
Mężczyzna przeraził i się  i skromnie powiedział: 
- Nazywam się Henryk i mieszam niedaleko. Mój dom spłonął w pożarze, a wraz z nim wszystko co 
miałem. Nie mam gdzie się podziać ze swoją rodziną. Chciałem prosić cię 
o pomoc, panie. Może miałbyś kawałek dachu nad głową dla nas ? Pracowity jestem i wiele potra-
fię. Miałbyś ze mnie pożytek, a ja odwdzięczę się najlepiej jak umiem.
- Twój dom, twoja rodzina, twój problem – bez ogródek odparł Grzegorz - Nie zamierzam 
ci pomóc, bowiem każdy musi umieć zadbać o siebie. U mnie miejsca dla obcych nie ma. Sam mam 
swoją rodzinę i to o nią się troszczę. 
To egoistyczne wyznanie Grzegorza zaparło dech w piersiach biednego chłopa. Henryk spojrzał 
mu głęboko w oczy i powiedział: 
- Tak jak ty nie zauważasz potrzeb innych, tak inni też pewnego dnia nie będą zauważać ciebie.
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Grzegorz parsknął śmiechem, aż łzy napłynęły mu do oczu, a gdy je przetarł, chłopa nie było w po-
bliżu. Tymczasem zbliżał się wieczór i nadszedł czas, by udać się na spoczynek. 
Następnego dnia rankiem obudziło go nawoływanie jego córki. Stała tuż obok i krzyczała: 

- Tato, tato ….Gdzie jesteś? 
Zdziwiło to bardzo półprzytomnego jeszcze Grzegorza, bo przecież leżał tuż obok, w swoim łóżku. 
Usiadł na nim i spojrzał na Annę, która dalej nie szczędziła głosu wołając go. Odezwał się do córki, 
następnie odkrzyknął, a ona nadal nie reagowała na jego słowa. Wstał, podszedł 
i próbował ją dotknąć, lecz dziewczynka jakby go nie widziała. Zdenerwował się Grzegorz 
i wybiegł w poszukiwaniu żony. Po drodze przeszedł przez kuchnię, w której służba była 
w trakcie szykowania śniadania. Nikt jednak nie dostrzegł swego pana, bowiem kłaniali 
mu się na  powitanie, jak zwyczaj nakazywał. W salonie przy fortepianie siedziała ukochana żona. 
Krzyknął do niej: 
- Jadwigo, wszędzie cię szukam. Jakaś dziwna rzecz od rana mnie trapi… - zaczął narzekać.  Szybko 
jednak zorientował się, że żona nic sobie z jego słów nie robi. Podszedł bliżej, próbując ją przytulić, 
ale ta też go nie zauważała. Zaczął krzyczeć Grzegorz wniebogłosy, 
ale nikt go nie słyszał.  Nie wiedział ani co robić, ani co się właściwie stało ?  Wybiegł czym prędzej 
przed pałac, nadal jednak nikt go nie widział. Biegał po swojej posiadłości, wołał do napotykanych 
osób, ale ciągle to samo – był, a jakby wcale go nie było. Padł Grzegorz na swą ziemię bezbronny, 
wyczerpany i wtedy w głowie zaświtały mu słowa chłopa: „ … inni pewnego dnia nie będą zauwa-
żać ciebie.”
Doszedł zatem do wniosku, że powinien odnaleźć chłopa i dowiedzieć się, co  ma zrobić, by stać 
się znów widocznym dla innych. Błąkał się Grzegorz po wsi, aż zawędrował nad Jezioro Lusow-
skie. Zobaczył tam Henryka, który łowił ryby. Szlachcic czym prędzej podbiegł do niego i zaczął 
potrząsać jego ramieniem. Ten bez słowa spojrzał w spokojną taflę jeziora i tam ujrzał odbicie 
Grzegorza… 
- Spodziewałem się ciebie. Tak się zastanawiam… Jak się czujesz, gdy inni nie zwracają 
na ciebie uwagi? - odrzekł chłodno Henryk.
- To ty mnie widzisz? I słyszysz?! - odparł zdziwiony Grzegorz. 
- Tak…- wyszeptał Henryk - Widzisz panie, może jestem biednym chłopem, lecz bardzo wrażliwym 
człowiekiem. Często zauważam rzeczy, których nie widzą ludzie tacy jak ty.
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 Grzegorz nie zastanawiając się wiele odparł z nadzieją w głosie: 
- Jak też mogę odzyskać dawne życie?!
- To proste! Może nie dla ciebie, ale myślę, że sobie poradzisz. - chłop tajemniczo się uśmiechnął 
- Czas na zmiany… Powinieneś zauważyć kogoś jeszcze prócz siebie i swoich bliskich. Pomyśl, co 
mógłbyś zrobić? Dla innych, rzecz jasna.
- Myślę… Myślę, że mógłbym…- powoli myślał Grzegorz.
I nagle zaświtał mu w głowie pewien pomysł:  nałowi tyle ryb z jeziora,  by do syta najedli się 
wszyscy mieszkańcy wsi.
 I tak zrobił. Grzegorz łowił trzy dni i dwie noce , aż w końcu mógł wyprawić ucztę. Co sił w nogach 
pobiegł do domu i tam ujrzał zapłakaną żonę z córką. Już w progu krzyknął: 
- Hej! To ja! Wróciłem!!! – rodzina jednak ani drgnęła. Załamany i rozgniewany szlachcic pobiegł 
odnaleźć chłopa. Tym razem Henryk zbierał zboże i zobaczył jego odbicie w kałuży.   - Dlaczego 
nadal nikt mnie nie widzi?! – rzekł wzburzony Grzegorz. 
Na to Henryk odpowiedział: 
–Miałeś dobry pomysł z tymi rybami, lecz może to zbyt mało?
- Mało ?! Człowieku, ty chyba nie wiesz, jak długo łowiłem tyle ryb ? 
- Bądź cierpliwy i pamiętaj o innych. To doprowadzi cię do celu – odrzekł spokojnie chłop - pomyśl 
jeszcze trochę, a na pewno coś wymyślisz! 
Spojrzał Grzegorz na pole i nie namyślając się tym razem zbyt długo, powiedział: 
- Wiem. Zbiorę tyle zboża i wymłócę tyle mąki, by upiec z niej chleba dla każdego mieszkańca 
Jankowic. 
Jak rzekł, tak zrobił. Kilka dni zajęła ta praca Grzegorzowi, po czym ponownie okazało się, że wciąż 
nikt go nie widzi. 
„Co jeszcze mogę zrobić?” , rozmyślał szlachcic. 
Dumał i  dumał, siedząc pod drzewem, a widok i śpiew ptaków napawał go takim spokojem, że 
przyszła mu do głowy myśl: wszyscy mieszkańcy wsi powinni mieć miejsce i czas na wypoczynek. 
Postanowił, że zasadzi za swym pałacem tyle drzew, by w ciągu najbliższych lat  powstał tam 
piękny park. I tak uczynił. 
Gdy sadził kolejne z drzew, zastał go świt i usłyszał biegnącą ku niemu żonę Jadwigę, która wołała: 
- Mężu mój, Grzegorzu najdroższy, gdzie byłeś przez tyle czasu ?  Od zmysłów odchodziłam, 
myślałam, żeś przepadł na zawsze… -  i płacząc, tuliła Grzegorza, a ten uświadamiając sobie, że 
odzyskał dawne życie, też się wzruszył. 
Tak zakończyła się niecodzienna historia w życiu Grzegorza Jankowskiego. Żył jeszcze wiele lat, 
nie odmawiając pomocy żadnemu potrzebującemu. Zaprzyjaźnił się 
z chłopem Henrykiem, któremu powierzył opiekę nad parkiem obok swego domu.  Raz 
w roku szlachcic przygotowywał wielką ucztę, na którą zapraszał wszystkich mieszkańców pobli-
skich wsi. Po jego śmierci własność ziemska przeszła w posiadanie jego córki Anny.  
A dziś ? Choć lat wiele upłynęło od tych wydarzeń,  po dziś dzień mieszkańcy wsi obchodzą Dni 
Jankowic, ucztując razem i dzieląc się tym co mają. A za Pałacem Jankowickim roztacza się piękny 
park, w którym każdy chętnie spędza czas, doznając spokoju i radości, którego pragnął dla innych 
Grzegorz.
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W pobliskiej krainie, w dolinie rzeczki Samy, na niewielkim wzniesieniu wznosi się osiemnasto-
wieczny pałac Jankowice. Otacza go sędziwy park z trzystuletnim drzewostanem miłorzębów ja-
pońskich, potężnych dębów, rozłożystych lip i wyróżniających się dostojnością platanów.
Dawno, dawno temu, posiadłość należała do dziedzica, który wraz z żoną i trojgiem dzieci wiódł 
tam sielskie życie, często podróżując. Okoliczni chłopi pracowali w polu uprawiając dworską zie-
mię, pielęgnując park i szczepiąc drzewa, za co pan oddawał im w dzierżawę ziemię, aby mogli 
lepiej żyć (rodzinne wspomnienia Stanisława Klorka z Edmundowa).
W ludowych wspomnieniach przez karty historii pałacu przewija się postać o wyjątkowym sercu 
i wrażliwości. To najstarsza córka hrabiego - Barbara, która jak dobra wróżka, postanowiła dzielić 
się swoim szczęściem i bezinteresowna przyjaźnią. Razem z mamą założyła ochronkę dla chłop-
skich maluchów. Postanowiła, aby dziatwa uczestniczyła w jej życiu, mogła być w pałacu bez-
pieczna i beztroska. Czuła się potrzebna i dumna z faktu, że dzieli się z nimi swoim szczęśliwym 
życiem. Od tego czasu dwór rozbrzmiewał radosnym śmiechem i ludowym pieśniami.
Spełniło się jedno z marzeń Basi to, co podpowiadało jej serce: „Jeśli droga życia jest jest trudna 
i kręta podążaj ścieżką, która zaprowadzi Cię do szczęścia”. W takim bajecznym świecie przyrody 
mogła być sobą… bo los nie obdarzył jej dobrym zdrowiem, była inna – niskiego wzrostu. Uni-
kała ciekawskich spojrzeń ludzi. Najbezpieczniej czuła się w towarzystwie swojego psa Karuska, 
dużego, niemieckiego doga. Wraz z nim znikała na długie godziny odkrywając w parku coraz to 
nowe cuda przyrody. Ulubionym miejscem wspólnych eskapad stała się jedna z trzech wysp znaj-
dujących się na parkowym stawie. Tu goniła delikatne ważki, przyglądała się zielonym żabkom 
a wczesnym rankiem nasłuchiwała klangoru żurawi. 
Wierny przyjaciel – niemiecki dog, towarzyszył jej na każdym kroku, powierzała mu najskrytsze 
tajemnice, smutki i radości. Basia stała się dla niego jedyną opiekunką, panią 
i towarzyszką zabaw. Czuła się przy nim bezpieczna choć  wśród okolicznych mieszkańców pies 
wzbudzał nieuzasadniony strach…
Przyroda pozdrawiała ją każdego dnia inaczej. Raz muskając ciepłym wiatrem i szumem tataraku 
innym zaś - ciepłym słońcem, skąpanym w porannej rosie. Już wiedziała, że nigdzie nie będzie 
jej tak dobrze jak na Jankowickiej wyspie, na której najprawdopodobniej od wieków ukryty był 
skarb!!! Właśnie ten „skrawek ziemi” otoczony pięknym tajemniczym ogrodem okazał się dla niej 
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największym skarbem.
Postanowiła odwdzięczyć się wyspie za wszystko i ukwiecić ją. Ogrodnicy zadbali o to, by jej 
ukochane miejsce wypełnił zapach kwiecia. Od tego czasu wyspa jeszcze bardziej tętniła życiem.
Aż  któregoś letniego dnia w idylliczny świat Basi „wkroczył” zły człowiek. Wśród wysokich traw 
na wyspie znalazła Karuska… Już nie patrzył na nią wiernymi oczami, leżał bezwolny wśród kwia-
tów, nie dawał znaku życia. Zapadał zmierzch, wyspę ogarnęła przejmująca cisza, którą chwilami 
przeszywały pohukujące sowy a zachodzące słońce, całe w czerwieni było razem z nimi, powoli 
znikało za horyzontem ale zapowiadał się znów nowy pogodny dzień. 
Hrabianka bardzo przeżyła śmierć Karuska, lecz po raz wtóry postanowiła uwierzyć 
w ludzi. Aby czas mógł przywoływać najpiękniejsze chwile spędzone z wiernym przyjacielem, po-
stanowiła ukochane miejsce nazwać „psią wyspą”. Po dziś dzień znajduje się tam tajemniczy mo-
nument, który opowiada o wiernej przyjaźni. 
Basia pozostawiła po sobie namacalny ślad – otwarte serce na drugiego człowieka i skrawek „zie-
lonej ojczyzny” 
Do dziś słońce zagląda na wyspę, wierzby przeglądają się w tafli wody a wiatr szemrze melodię 
o tym, jak ważną rolę w życiu każdego z nas spełnia przyjaźń i przyroda, dając ukojenie 
a często stając się celem życia. 
Dziś spacer po zawiłych ścieżkach Jankowickiej historii pozwala z dumą podnieść głowę na sędzi-
we platany czy rozłożyste lipy. Zaś odzyskana wartość materialna i historyczna ożywa współcze-
snymi barwami i muzyką, gwarem dzieci, szybszym biciem serca.
A dla Seniorów Jankowice stały się odnalezionym skarbem, oazą spokoju i treścią życia.
Cóż, wiekowe drzewa, jak co dzień dalej szumią o nieprzemijających wartościach, szacunku do 
przyrody, bezpieczeństwie i miłości o miejscach w których żyjemy.
Dziś park tonął w złocistym słońcu, zauważyłam starszego pana z laską spacerującego 
z małym chłopcem „Czyżby opowiadał mu Jankowicką historię o zaginionym skarbie?...”.



 



„Pałac w bajkowych słowach” to publikacja zawierająca dziewięć niezwykłych opowieści, których autorami są laureaci 
konkursu zorganizowanego przez Pałac Jankowice z okazji jego pierwszych urodzin. Malownicze historie o leśnych 

wróżkach, ptakach ligronach i wędrówkach w czasie niosą ponadczasowe wartości wspominając dawnych właścicieli pałacu w 
Jankowicach. Przeczytajcie, a przekonacie się sami. 


