W stron�Mostu Mi�o�ci

poniedziałek, 05 października 2009 21:14

<p><img style="margin: 5px; float: left;" mce_style="margin: 5px; float: left;" class="caption"
src="images/stories/stale/most_mioci_01.jpg"
mce_src="images/stories/stale/most_mioci_01.jpg" alt="Most Mi�o�ci - fot. Marek J. Lejk"
width="160">W 1818 roku zima by�a szczeg�nie okrutna. Pot�e bia�e masy �niegu
zalega�y na wszystkich drogach i polanach. Otacza�y g��ok� dolin�rzeki Wdy, w�czas
zwanej Czarn� Wod�. Tuli�y si�do wysokich pni sosen, brz� i �wierk� porastaj�cych
rozleg�e po�acie Bor� Tucholskich. �osie, jelenie i sarny z trudem wygrzebywa�y spod
�niegu resztki uschni�ych traw. Gruba warstwa bia�ego puchu, kt�y skrywa� zmarzni�e,
zbite masy �niegu broni�y dost�u do runa le�nego. Po wychudzonych sylwetkach
wida�by�o, �e zwierz�a g�odowa�y. Wyci�ga�y wysoko g�owy, by si�n��dolnych
ga��i d��, buk� i grab� ogryzaj�c zdrewnia�e ga��zki. Zamarzni�e strumienie i potoki
broni�y dost�u do �wie�ej wody.</p> <p></p><div>Wiosna przysz�a te� nagle. Pierwsze
silne i gor�ce promienie s�oneczne momentalnie topi-�y �niegow� pokryw� Wok�zrobi�o
si�mokro i wilgotno. Rzeczki, strumienie i �r�le�ne dolinki b�yskawicznie wype�ni�y si�po
brzegi zimn�, stopnia�� wod�. Drogi sta�y si�grz�skie i bagniste. Wszyscy czekali, a�
s�o�e wysuszy ziemi� drogi, pola, ��ki. <br />Z komin� rozrzuconych w�r� las� chat
wydobywa�y si�cienkie smu�ki dymu. Ci kt�zy zapobiegawczo zape�nili spi�arnie zbo�em,
mi�em, warzywami i owocami przygotowali w kuchni smakowite, chocia� na przedwio�niu ju�
monotonne potrawy. Wa�ne, �e by�o co do garnka w�o�y�i paruj�c� od gor�c�
straw�wy�o�y�na gliniane talerze.<br />W wielu miejscach jednak surowa zima sprawi�a,
�e g�� zajrza� ludziom w oczy. Do gotu-j�cej si�wody wrzucali resztki zbo�a wygrzebanego
z drewnianych skrzy� stare zdrewnia�e kawa�ki zasuszonego mi�a lub resztki grzyb� i
owoc�. Ci najbardziej oczekiwali na odej�cie zimy.<br /> W owym czasie w Tleniu, u uj�cia
Prusiny do Czarnej Wody sta� m�yn wodny. Na niewielkiej, kamiennej podmur�ce wznosi�
si�wysoki, pi�rowy, drewniany budynek, do kt�ego jakby przyklejono ko�o m�y�kie. Kr�i�o
si�ono pod ci�rem wody spadaj�cej na ogromny, wysoko�ci dw�h doros�ych m�zyzn
wirnik. Mieszka� w nim m�ynarz z �on� i dwiema c�kami. Bogaty gospodarz z mr�cz�
cierpliwo�ci� mieli� na m�k�lub krupy powierzone mu ostatnie kwintale �yta lub owsa. W
komorze sta�y dziesi�tki p�atych work� z m�k� lub kasz�, kt�e czeka�y na odbiorc�.
Pe�na spi�arnia �ywno�ci, ciep�a odzie� i zapas suchego opa�u pozwala�y ze spokojem
patrze�na przysz�o��<br />B�otniste, nieprzejezdne drogi sprawi�y, �e mimo panuj�cego
g�odu na drodze do m�yna, nie wida�by�o ani w�ruj�cego cz�owieka, ani zaprz�nych
woz�. Wszyscy czekali na odwil� i licz�c dzie�za dniem, coraz bardziej si�niecierpliwili.<br />
Jadwiga, starsza c�ka gospodarza, mimo swoich dwudziestu lat wci�� by�a niezam�a.
Miej-scowym kawalerom dawa�a do zrozumienia, �e nie jest nimi zainteresowana, �e wci��
czeka na swojego ksi�ia, tote� coraz rzadziej doro�li m�zy�ni ogl�dali si�za kruczow�os�
pann�. Ju� ubieg�ego roku do m�yna cz�to zagl�da� Kazimierz ? w�towy syn. Podoba�a
mu si�Jadwiga i bacz�c na bogate wiano ch�nie by wzi�� j� za �on� Ona jednak
upatrzy�a sobie wysokiego, szczup�ego le�niczego z Orlego Dworu, kt�y jeszcze niedawno,
bo w czasie wojen napoleo�kich, s�u�y� we francuskiej armii. Tam w wojsku cesarza
Napoleona ofiarno�ci� i odwag� doczeka� si�oficerskiej szar�y. Po kl�ce w Rosji i
przegranej wojnie nie wr�i� na zach�. Pozosta� w Polsce, w Borach Tucholskich. Jako, �e
jego ojciec by� le�niczym w Wielkopolsce i sam wychowa� si�w lesie, le�ny fach zna� od
podszewki. Maj�c odpowiednie wykszta�cenie szybko otrzyma� propozycje pracy gajowego w
le�nictwie Orli Dw�, a po up�ywie trzech lat awansowa� na funkcje le�niczego. Mieszka� ze
s�u�b� w le�nicz�ce po�o�onej u st� ogromnego, ponad 100 hektarowego jeziora. Dzisiaj
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tafla jeziora zmniejszy�a si�pi�iokrotnie, a ono, z uwagi na bogactwo ptactwa wodnego i
b�otnego, sta�o si�rezerwatem przyrody o nazwie ?Jezioro Miedzno?.</div> <div>Marzy�a
wiec Jadwiga o zam��p��ciu i wyprawach w dalekie strony, na zach� Europy. Pragn�
odwiedzi�wielkie miasta o kt�ych opowiada� le�niczy ? oficer: o Barcelonie i Pary�u, o
Wiedniu i Berlinie.<br /> M�odsza c�ka m�ynarza ? Marcysia, by�a przeciwie�twem siostry.
Osiemna�cie lat sko�zy�a w tym roku. Jasnow�osa z d�ugimi warkoczami przewieszonymi
przez rami�w�rowa�a w wolnych chwilach, gdy nie musia�a matce pomaga�w domowych
zaj�iach, po okolicznych polach i lasach. Wzd�u� ��k kwitn�cych i pachn�cych zio�ami. W
dolinie rzeki podgl�da�a le�ne zwierz�a lub przys�uchiwa�a si�odg�osom ptak�
�wiergol�cych wysoko na niebie lub w ga��iach drzew. Lub te� nisko, tu� przy ziemi, w
krzakach leszczyn, tarniny i g�og�.<br /> Czasem na trasie swojej w�r�ki spotyka�a Marcina
? syna ubogiego drwala, kt�ego chata sta�a na skraju niewielkiej osady, zwanej Grzybkiem.
Niedawno z pomoc� syn� drwal zbudowa� nowy, niewielki dom, pokryty grub� warstw�
trzciny. Wok�chaty �ona drwala urz�dzi-�a ogr�ek z warzywami, a na w�skim skrawku
ziemi posadzi�a drzewa i krzewy owocowe. Latem i jesieni� na ga��iach tkwi�y ci�ie owoce
jab�oni, gruszy, wi�ni i �liw. Pozosta�o�ci tego ogrodu widniej� wzd�u� brzegu do dnia
dzisiejszego. Wzd�u� Zbiornika �urskiego gdzieniegdzie wida�obsypane owocami jab�onie i
wi�nie, a tu� przy polanie, na kt�ej kapi� si�mieszka�y Osia, stoi jeszcze roz�o�ysta
jab�o�pod kt�� siadaj� szukaj�cy ch�odu tury�ci.<br /> Lubi�a Marcysia przebywa�w
obecno�ci Marcina. Opowiada� jej o le�nych ro�linach, zna� zwyczaje zwierz�t, a g�os
ptak� rozpoznawa� po pierwszych d�wi�ach. Z �atwo�ci� wspina� si�na wysokie drzewa,
gdzie swoje gniazda uwi�y le�ne pszczo�y. Wygarnia� go�� r�� z�ote plastry ociekaj�ce
miodem i wyci�ga� ku Marcysi. �miej�c si�g�o�no i odganiaj�c od pojedynczych
pszcz�prze�ykali s�odko�ci d�ugo oblizuj�c palce u r�k. Cz�to buszowali w�r� krzew�
je�yn i malin lub w niskich krzewinkach czarnych jag�. Wyci�gali ku sobie wype�nione
owocami gar�cie i uczernione sokiem jagodowym d�onie, a ich twarze przybrudzone owocami
przybli�ali do siebie tak blisko, �e wida�by�o w nich migocz�ce iskierki rado�ci ze wsp�nie
prze�ytych chwil. Ich w�r�ki wiod�y z Grzybka przez polan�zwan� Zatoki, a dalej na p�oc,
wzd�u� g��oko wci�ej Doliny Ch�op. Na wysoko�ci osady Starnie, na kt�a sk�ada�o
si�kilka drewnianych domostw mo�na by�o przej��po pniach zwalonych drzew na drug�
stron�i wybudowanym w czasie wojen napoleo�kich traktem dotrze�do Tlenia.<br /> Stary
m�ynarz zapragn�� starszej c�ce zapisa�w wianie m�yn z obej�ciem, aby z m�m
kontynuowa�a rozpocz�e przez niego z dzie�o. Usilnie szuka� kawalera dla niej. Przychylny
by� Kazimierzowi, kt�y z dobrej rodziny pochodz�c i z dobytkiem, jakie w�t synowi
obiecywa�, zapewnia� trwa�o��i rozw� m�yna. Natomiast niech�nie spogl�da� na
spotkania Marcysi z Marcinem. Biedny ch�opak nie by� �adn� parti�. Dla niej planowa�
o�enek z podstarza�ym wdowcem -karczmarzem z Miedzna, kt�emu �ona obumar�a
wiosn� ubieg�ego roku.<br /> Kiedy wreszcie wody opad�y, a drogi sta�y si�suche i
przejezdne rozpocz� si�w�r�ki do m�yna. Bogatsi gospodarze zaje�d�ali furmankami
zaprz�ni�ymi w dwa konie, biedniejsi powozili wozem ci�gni�ym przez wo�y, a biedacy
d�wigali worki na plecach. Obok nich szli piechot� wychudli najemnicy rolni s�u��cy w
dworach i folwarkach. Wszyscy si�spieszyli nadrabiaj�c stracony czas, bowiem do �wi�t
Wielkanocnych by�o ju� blisko. Kiedy wszyscy zaj�i byli prac� lub porz�dkowaniem obej��
albo krz�tali si�w kuchni przygotowuj�c smaczne potrawy na niedzielne �niadanie, m�ynarz
postanowi� przekaza�c�kom swoj� wol� Nie spodziewa� si�sprzeciwu z ich strony.
Zaskoczony ich niech�i� najpierw si�zdziwi�, a w chwil�p�iej rozgniewa� okrutnie.<br />-
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B�zie tak jak postanowi�em, albo m�yn oddam w r�e swoich krewnych ? oznajmi� c�kom.
<br />By� przekonany, �e gro�ba poskutkowa�a. Przywo�a� wi� do siebie umorusanego
m�k� pacho�ka i kaza� zanie��wiadomo��karczmarzowi z Miedzna. Z w�tem
zaplanowa� rozm�i�si�osobi�cie.</div> <p align="justify"><br /></p> <div>Nazajutrz, kiedy
starsza c�ka nie pojawi�a si�na �niadaniu rozleg� si�lament matki.<br />- Uciek�a,
uciek�a, uciek�a ? powtarza�a w k�o. <br />M�ynarz szybko zwo�a� parobk� i zacz��
wypytywa�wystraszonych m�odzie��. <br />- Tu� przed p�oc� widzia�em na koniu
le�niczego z Orlego Dworu. Pewnie z nim pojecha�a ? wyduka� wystraszony ch�opak.
Szybko wi� wys�a� gospodarz parobka na przeszpiegi. By�o ju� po obiedzie kiedy
m�odzieniec wr�i� do Tlenia.<br />- To jednak prawda ? informowa�. ? Jadwiga jest u
le�niczego w Orlim Dworze, a po �niwach planuj� �lub. Powiedzia�a, �e do domu nie wr�i
? doda� i odsun�� si�na bok widz�c zagniewan� twarz gospodarza.<br /> Ten gniew na
niewdzi�zno��i niesubordynacj�c�ki utkwi� w g�owie m�ynarza na wiele dni. - Tak mi
si�odp�aci�a ? mrucza� przez kolejne lata, chodz�c po obej�ciu lub przesuwaj�c ci�ie
worki z m�k�. Krzywi� si�te�, gdy proboszcz na niedzielnej sumie og�asza� zapowiedzi
�lubne. Nie by� na weselu swej c�ki, jednak ukradkiem przys�uchiwa� si�plotkom z wesela,
a potem wie�ci z narodzin pierwszego i drugiego wnuka. Czasem mign�i mu w ko�ciele lub
w�r� stragan� na wrze�niowym odpu�cie.<br /> Kiedy �niwa zbli�a�y si�ku ko�owi, a
gospodarze zwozili worki pe�ne �wie�ego pachn�cego zbo�a m�ynarz kaza� zaprz�c
bryczk�i uda� si�do Miedzna. Ten wiecz� sp�zi� z karczmarzem. Przy butelce czystego
�ytniego kornusa i p�ach pachn�cej ja�owcem kie�basy uzgadnia� warunki zam��p��cia
swojej m�odszej c�ki. Karczmarz, kt�y ju� dwie �ony pochowa�, liczy� blisko sze��ziesi�t
lat. Niski, kr�y z pokryt� zmarszczkami twarz� i wypchni�ym brzuchem nie wygl�da�
okazale.<br />? Jest stary i brzydki, ale bogaty ? pomy�la� w g��i duszy m�ynarz. <br />?
Marcysia powinna si�cieszy�? zapewnia� sam siebie.<br />P�� noc� wr�i� m�ynarz do
domu, do Tlenia. Zadowolony z ubitego interesu po�o�y� si�spa�<br />? Nigdy w �yciu! ?
krzycza�a Marcysia, gdy ojciec nazajutrz pr�owa� wprowadzi�sw� plan w �ycie. <br />?
Pr�zej si�zabij� albo p�d�do klasztoru, do el�bietanek ? grozi�a. <br />? Kocham Marcina
? szepta�a pod nosem, pochlipuj�c i ukratkiem ocieraj�c �zy. <br />? Je�eli tak, to nie b�zie
ani karczmarza z Miedzna, ani Marcina z Grzybka ? zadecydowa� m�y-narz, boj�c
si�utraci�drug� c�k�<br />Przez d�ugie miesi�ce m�odzi kochankowie spotykali si�na
brzegu Zatoki Ch�op. Stoj�c po obu stronach rzeki spogl�dali na siebie g�o�no
nawo�uj�c:<br />? Marciiinieee! ? wo�a�a Marcysia zwijaj�c d�onie w tr�bk� <br />?
Marcyyysiuuu! ? odpowiada� Marcin kiwaj�c r�� weso�o.<br />Wartka struga nie pozwala�a
im si�zbli�y�do siebie. Stali wi� naprzeciw i rozmawiali przekrzykuj�c szum p�yn�cej
wody.<br /> Rok p�iej, kiedy Marcysia wraca�a ze wsp�nego spotkania, od zachodu
nadci�gn� ciemne, prawie czarne chmury. Wiatr, kt�y najpierw narasta�, nagle ucich�, by po
kilku minutach zerwa�si�znowu. Tym razem ze zdwojon� si��. Marcysia p�zi�a biegiem ku
domowi. Wok�zrobi�o si�szaro, deszcz uderza� w twarz i ramiona dziewczyny, ubranie
zrobi�o si�mokre i ci�kie. W oddali rozleg�y si�grzmoty, a niebo przecina�y �wiat�a
b�yskawic. Co chwil� ko�o biegn�cej dziewczyny upada�y z�amane ga��ie drzew,
czasem uschni�a k�a traw uderza�a o jej zmokni�e cia�o.<br />? Jeszcze tylko z g�ki,
jeszcze chwilka i b��w domu ? my�la�a zdyszana. Wtem poczu�a sw�d dymu. <br />?
Chyba las si�pali ? Pr�owa�a zgadn�� Jednak kiedy wysun� si�z g�twiny drzew, gdy
ujrza�a le��c� w dolinie wiosk� przerazi�a si�niezmiernie. W oddali p�on�� m�yn.
Uderzona piorunem s�omiana strzecha szybko zaj� si�ogniem, a le��ce blisko zabudowania
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w mgnieniu oka zamienia�y si�w dymi�c� g�tym dymem ruin� Wok�nieporadnie krz�tali
si�ludzie, pr�uj�c ratowa�pozosta�y dobytek. Kilka kobiet lamentowa�o nad cia�ami
m�ynarza i jego �ony. Ten dzie�przyni�� tragedi� Ciekawostk� by�o to, �e w wyniku
po�aru ucierpia� tylko m�yn z obej�ciem. Ogie�nie zdo�a� opu�ci�obej�cia, a pozosta�e
domy we wsi ocala�y. Nie nosi�y nawet �ladu uszkodze�od ognia.<br />Kilka dni po
pogrzebie Marcysia stoj�c po�rodku ruin, brudnymi od sadzy i smo�y r�oma odsuwa�a
spalone belki w miejscu, gdzie wcze�niej sta� jej dom. Wskoczy�a w g��b piwnicy otulo-nej
kamiennym murem i zacz� rozgarnia�ziemi� Rezygnowa�a tam, gdzie gleba by�a twarda i
udeptana niczym na klepisku ? szuka�a mi�kiego gruntu. Kiedy po kilku godzinach
chaotycznych poszukiwa��opata stukn� g�ucho o co� twardego u�miech pojawi� si�na
twarzy dziewczyny. Wiedzia�a, �e kilka dni przed po�arem ojciec wype�ni� du�y, gliniany
dzban z�otymi i srebrnymi monetami, a potem zszed� do piwnicy. Wr�i� po godzinie
wycieraj�c ubrudzone glin� d�onie. Odnalezione pieni�dze mia�y przynie��Marcysi nowe
szcz�ie. <br /> Za b�yszcz�ce monety kupi�a drewno, kamienie i ceg�� Szybko zatrudni�a
murarzy i cie�l� Dom r�� w oczach. Robotnicy stawiali obok m�yn wodny. Kiedy czterech
ch�op� z mozo�em taszczy�o wielkie kamienne �arno do mielenia zbo�a Marcysia
przywo�a�a brygadzist� <br />Do tej pory poch�oni�a odbudow� nie my�la�a o
codziennym �yciu, o Marcinie i w�r�kach po lesie. <br />- Chc� aby� zatrudni� jeszcze
jednego cie�l� B�zie pracowa�w Zatoce Ch�op. Jeszcze tej jesieni niechaj robotnicy
zbuduj� most na strudze ? zarz�dzi�a. I w kr�kich zdaniach obja�ni�a wygl�d mostu. <br />
W pa�dzierniku Marcysia mieszka�a ju� w nowym domu. Obok robotnicy wyka�zali bu-dynek
m�yna. Powy�ej na rozleg�ych tarasach ziemnych kilku parobk� sadzi�o drzewa i krzewy
owocowe. O tym, �e ros�y tam tak�e winogrona do dzisiaj wspominaj� mieszka�y Tlenia i
Osia. Do dzisiaj przetrwa�y te� uformowane tarasy ziemne. <br />W pewne s�oneczne
popo�udnie dziewczyna pojecha�a lekk� bryczk�, zaprz�ni�� w gniadego konika,
obejrze�budow�mostu w Zatoce. Od brygadzisty wiedzia�a, �e cie�le ko�z� ju� swoj�
prac� A kiedy bryczka wysun� si�zza zakr�u ods�aniaj�c zabagnion� dolin�Marcysia
zobaczy�a swoj� budowl� Z daleka wygl�da�a jak budynek, bowiem most od g�y
zwie�zony zosta� dachem ze struganych desek.<br />- Marciinieee! ? zawo�a�a nie
oczekuj�c odpowiedzi.<br />- Ciiinieee! ? odpowiedzia�o echo odbijaj�c si�od zielonej �ciany
lasu.<br /> D�ugo sta�a dziewczyna na niedoko�zonym mo�cie rozmy�laj�c o rodzinnej
tragedii, o Marcinie, kt�ego nie widzia�a ju� tak dawno i pe�nej pyta�przysz�o�ci.<br
/>Kiedy czerwieniej�ce s�o�e chowa�o si�za wierzcho�kami drzew, a wi�szo��doliny
uto-n� w cieniu Marcysia wsiad�a do bryczki, lekko tr�caj�c lejcami zniecierpliwionego
d�ugim postojem konia. Ruszy�a ku domowi.<br />- Marcyyysiaaa! ? nagle rozleg�o
si�wo�anie. Odbi�o si�od drzew i dotar�o do uszu dziewczyny. Drgn� gwa�townie.
Rozejrza�a si�szybko. Nikogo nie by�o wida�<br />- Pewnie si�przes�ysza�am ?
pomy�la�a, ale bij�ce o wiele za szybko serce przeczy�o zdrowemu rozs�dkowi. Ju�
chcia�a ruszy� gdy g�os ? widmo rozleg� si�ponownie. <br />? Marcysiaaa! ? teraz ju�
ca�kiem wyra�nie dotar�o do niej wo�anie. Spojrza�a w stron�mostu. A tam w oddali, pod
drewnianym dachem sta� Marcin, wymachuj�c r�oma.
Zeskoczy�a z siedziska i
zostawiaj�c konia szybko pobieg�a w stron�mostu. Ku wyra�nej i tak znajomej sylwetce
Marcina. <br /> Gdy ciemno��zupe�nie ogarn� dolin�oni jeszcze d�ugo stali na mo�cie,
wspieraj�c si�na por�zy i obejmuj�c ramionami. Ich d�onie splecione palcami ton� w mroku.
<br />Kiedy pierwsze promienie s�o�a rzuci�y smug�na porannych, bia�ob��itnych
mg�ach m�odzi kochankowie ruszyli przez trawy pokryte kroplami rosy w kierunku Tlenia. Za

4/9

W stron�Mostu Mi�o�ci

poniedziałek, 05 października 2009 21:14

sob� pozo-stawili most, do dzisiaj zwany mostem Mi�o�ci.<br /> Na �wi�a Bo�ego
Narodzenia odby� si��lub Marcysi i Marcina. Na tej uroczysto�ci by�a te� Jadwiga ze
swoim m�m. Byli te� rodzice i rodze�two Marcina. Odt�d wielokrotnie ich �cie�ka wiod�a
przez nowy most. Most, kt�y po��czy� nie tylko dwa brzegi rzeki, dwie rodziny, ale i dwa
serca: Marcysi i Marcina.<br /> O zmierzchu lub o �wicie na Mo�cie Mi�o�ci mo�na
zauwa�y�dwie sylwetki ? dziewczyny i ch�opaka. Siedz� z nogami przewieszonymi nad
wod�, opieraj� si�o por�z lub stoj� przy podporze tul�c si�do siebie. <br /> Czy s� to
Marcin z Marcysi�? Tego nie jeste�my pewni. Mo�e to te� wsp�ze�ni kochan-kowie.
Jeste�my za to przekonani, �e od blisko dwustu lat Most Mi�o�ci s�u�y temu samemu
celowi. ��czy brzegi rzeki i gor�ce serca. Wielu mieszka�� Bor� Tucholskich wspominaj�c
kochank� twierdzi, �e most przynosi szcz�ie. Mo�e to tylko ludzkie gadanie lub fantazja
gaw�ziarzy, jednak nikomu nie zaszkodzi si�przekona�o prawdzie zawartej w tej
legendzie.<br /> Most Mi�o�ci istnieje do dzisiaj, a kiedy z�y czasu niszcz� konstrukcj�
le�nicy z Nadle-�nictwa Osie mozolnie odbudowuj� jej elementy. Tak te� sta�o si�w roku
2009, kiedy le�nicy przygotowywali szlak dla nowej w Polsce formy rekreacji ? nordnic walking.
Dzisiaj najcz�iej przez ten most maszeruj� w�rowcy z kijkami w r�ach. Na brzegach Zatoki
Ch�op licznie siadaj� w�karze �owi�c ryby lub tylko rozmy�laj�c. Cz�to s�ycha�ich
g�osy rozlegaj�ce si�po obu stronach doliny. Kiedy jednak chc� sobie poda�r��
porozmawia� musz� przej��do najbli�szego mostu ? Mostu Mi�o�ci.</div> <p><br
/><i>Marek J. Lejk , Miedzno, sierpie�2009r.</i></p><p><br mce_bogus="1"></p><div
class="mceItemVisualAid" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px;
width: 1px; height: 1px;" id="_mcePaste"> W 1818 roku zima by�a szczeg�nie okrutna.
Pot�e bia�e masy �niegu zalega�y na wszystkich drogach i polanach. Otacza�y g��ok�
dolin�rzeki Wdy, w�czas zwanej Czarn� Wod�. Tuli�y si�do wysokich pni sosen, brz� i
�wierk� porastaj�cych rozleg�e po�acie Bor� Tucholskich. �osie, jelenie i sarny z trudem
wygrzebywa�y spod �niegu resztki uschni�ych traw. Gruba warstwa bia�ego puchu, kt�y
skrywa� zmarzni�e, zbite masy �niegu broni�y dost�u do runa le�nego. Po wychudzonych
sylwetkach wida�by�o, �e zwierz�a g�odowa�y. Wyci�ga�y wysoko g�owy, by
si�n��dolnych ga��i d��, buk� i grab� ogryzaj�c zdrewnia�e ga��zki. Zamarzni�e
strumienie i potoki broni�y dost�u do �wie�ej wody.<br /> <div align="justify"> Wiosna
przysz�a te� nagle. Pierwsze silne i gor�ce promienie s�oneczne momentalnie topi-�y
�niegow� pokryw� Wok� zrobi�o si�mokro i wilgotno. Rzeczki, strumienie i �r�le�ne
dolinki b�yskawicznie wype�ni�y si�po brzegi zimn�, stopnia�� wod�. Drogi sta�y
si�grz�skie i bagniste. Wszyscy czekali, a� s�o�e wysuszy ziemi� drogi, pola, ��ki. <br
/>Z komin� rozrzuconych w�r� las� chat wydobywa�y si�cienkie smu�ki dymu. Ci kt�zy
zapobiegawczo zape�nili spi�arnie zbo�em, mi�em, warzywami i owocami przygotowali w
kuchni smakowite, chocia� na przedwio�niu ju� monotonne potrawy. Wa�ne, �e by�o co
do garnka w�o�y�i paruj�c� od gor�c� straw�wy�o�y�na gliniane talerze.<br />W wielu
miejscach jednak surowa zima sprawi�a, �e g�� zajrza� ludziom w oczy. Do gotu-j�cej
si�wody wrzucali resztki zbo�a wygrzebanego z drewnianych skrzy� stare zdrewnia�e
kawa�ki zasuszonego mi�a lub resztki grzyb� i owoc�. Ci najbardziej oczekiwali na
odej�cie zimy.<br /> W owym czasie w Tleniu, u uj�cia Prusiny do Czarnej Wody sta�
m�yn wodny. Na niewielkiej, kamiennej podmur�ce wznosi� si�wysoki, pi�rowy, drewniany
budynek, do kt�ego jakby przyklejono ko�o m�y�kie. Kr�i�o si�ono pod ci�rem wody
spadaj�cej na ogromny, wysoko�ci dw�h doros�ych m�zyzn wirnik. Mieszka� w nim
m�ynarz z �on� i dwiema c�kami. Bogaty gospodarz z mr�cz� cierpliwo�ci� mieli� na
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m�k�lub krupy powierzone mu ostatnie kwintale �yta lub owsa. W komorze sta�y dziesi�tki
p�atych work� z m�k� lub kasz�, kt�e czeka�y na odbiorc�. Pe�na spi�arnia �ywno�ci,
ciep�a odzie� i zapas suchego opa�u pozwala�y ze spokojem patrze�na przysz�o��<br
/>B�otniste, nieprzejezdne drogi sprawi�y, �e mimo panuj�cego g�odu na drodze do
m�yna, nie wida�by�o ani w�ruj�cego cz�owieka, ani zaprz�nych woz�. Wszyscy czekali
na odwil� i licz�c dzie�za dniem, coraz bardziej si�niecierpliwili.<br /> Jadwiga, starsza
c�ka gospodarza, mimo swoich dwudziestu lat wci�� by�a niezam�a. Miej-scowym
kawalerom dawa�a do zrozumienia, �e nie jest nimi zainteresowana, �e wci�� czeka na
swojego ksi�ia, tote� coraz rzadziej doro�li m�zy�ni ogl�dali si�za kruczow�os� pann�.
Ju� ubieg�ego roku do m�yna cz�to zagl�da� Kazimierz ? w�towy syn. Podoba�a mu
si�Jadwiga i bacz�c na bogate wiano ch�nie by wzi�� j� za �on� Ona jednak upatrzy�a
sobie wysokiego, szczup�ego le�niczego z Orlego Dworu, kt�y jeszcze niedawno, bo w
czasie wojen napoleo�kich, s�u�y� we francuskiej armii. Tam w wojsku cesarza Napoleona
ofiarno�ci� i odwag� doczeka� si�oficerskiej szar�y. Po kl�ce w Rosji i przegranej wojnie
nie wr�i� na zach�. Pozosta� w Polsce, w Borach Tucholskich. Jako, �e jego ojciec by�
le�niczym w Wielkopolsce i sam wychowa� si�w lesie, le�ny fach zna� od podszewki.
Maj�c odpowiednie wykszta�cenie szybko otrzyma� propozycje pracy gajowego w le�nictwie
Orli Dw�, a po up�ywie trzech lat awansowa� na funkcje le�niczego. Mieszka� ze s�u�b�
w le�nicz�ce po�o�onej u st� ogromnego, ponad 100 hektarowego jeziora. Dzisiaj tafla
jeziora zmniejszy�a si� pi�iokrotnie, a ono, z uwagi na bogactwo ptactwa wodnego i
b�otnego, sta�o si�rezerwatem przyrody o nazwie ?Jezioro Miedzno?.<br /></div><div
align="justify">Marzy�a wiec Jadwiga o zam��p��ciu i wyprawach w dalekie strony, na
zach� Europy. Pragn� odwiedzi�wielkie miasta o kt�ych opowiada� le�niczy ? oficer: o
Barcelonie i Pary�u, o Wiedniu i Berlinie.<br /> M�odsza c�ka m�ynarza ? Marcysia, by�a
przeciwie�twem siostry. Osiemna�cie lat sko�zy�a w tym roku. Jasnow�osa z d�ugimi
warkoczami przewieszonymi przez rami�w�rowa�a w wolnych chwilach, gdy nie musia�a
matce pomaga�w domowych zaj�iach, po okolicznych polach i lasach. Wzd�u� ��k
kwitn�cych i pachn�cych zio�ami. W dolinie rzeki podgl�da�a le�ne zwierz�a lub
przys�uchiwa�a si�odg�osom ptak� �wiergol�cych wysoko na niebie lub w ga��iach
drzew. Lub te� nisko, tu� przy ziemi, w krzakach leszczyn, tarniny i g�og�.<br /> Czasem
na trasie swojej w�r�ki spotyka�a Marcina ? syna ubogiego drwala, kt�ego chata sta�a na
skraju niewielkiej osady, zwanej Grzybkiem. Niedawno z pomoc� syn� drwal zbudowa�
nowy, niewielki dom, pokryty grub� warstw� trzciny. Wok�chaty �ona drwala urz�dzi-�a
ogr�ek z warzywami, a na w�skim skrawku ziemi posadzi�a drzewa i krzewy owocowe.
Latem i jesieni� na ga��iach tkwi�y ci�ie owoce jab�oni, gruszy, wi�ni i �liw.
Pozosta�o�ci tego ogrodu widniej� wzd�u� brzegu do dnia dzisiejszego. Wzd�u� Zbiornika
�urskiego gdzieniegdzie wida� obsypane owocami jab�onie i wi�nie, a tu� przy polanie, na
kt�ej kapi� si�mieszka�y Osia, stoi jeszcze roz�o�ysta jab�o�pod kt�� siadaj�
szukaj�cy ch�odu tury�ci.<br /> Lubi�a Marcysia przebywa�w obecno�ci Marcina.
Opowiada� jej o le�nych ro�linach, zna� zwyczaje zwierz�t, a g�os ptak� rozpoznawa� po
pierwszych d�wi�ach. Z �atwo�ci� wspina� si�na wysokie drzewa, gdzie swoje gniazda
uwi�y le�ne pszczo�y. Wygarnia� go�� r�� z�ote plastry ociekaj�ce miodem i wyci�ga�
ku Marcysi. �miej�c si�g�o�no i odganiaj�c od pojedynczych pszcz� prze�ykali
s�odko�ci d�ugo oblizuj�c palce u r�k. Cz�to buszowali w�r� krzew� je�yn i malin lub w
niskich krzewinkach czarnych jag�. Wyci�gali ku sobie wype�nione owocami gar�cie i
uczernione sokiem jagodowym d�onie, a ich twarze przybrudzone owocami przybli�ali do
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siebie tak blisko, �e wida�by�o w nich migocz�ce iskierki rado�ci ze wsp�nie prze�ytych
chwil. Ich w�r�ki wiod�y z Grzybka przez polan� zwan� Zatoki, a dalej na p�oc, wzd�u�
g��oko wci�ej Doliny Ch�op. Na wysoko�ci osady Starnie, na kt�a sk�ada�o si�kilka
drewnianych domostw mo�na by�o przej��po pniach zwalonych drzew na drug� stron�i
wybudowanym w czasie wojen napoleo�kich traktem dotrze�do Tlenia.<br /> Stary
m�ynarz zapragn�� starszej c�ce zapisa�w wianie m�yn z obej�ciem, aby z m�m
kontynuowa�a rozpocz�e przez niego z dzie�o. Usilnie szuka� kawalera dla niej. Przychylny
by� Kazimierzowi, kt�y z dobrej rodziny pochodz�c i z dobytkiem, jakie w�t synowi
obiecywa�, zapewnia� trwa�o��i rozw� m�yna. Natomiast niech�nie spogl�da� na
spotkania Marcysi z Marcinem. Biedny ch�opak nie by� �adn� parti�. Dla niej planowa�
o�enek z podstarza�ym wdowcem -karczmarzem z Miedzna, kt�emu �ona obumar�a
wiosn� ubieg�ego roku.<br /> Kiedy wreszcie wody opad�y, a drogi sta�y si�suche i
przejezdne rozpocz� si�w�r�ki do m�yna. Bogatsi gospodarze zaje�d�ali furmankami
zaprz�ni�ymi w dwa konie, biedniejsi powozili wozem ci�gni�ym przez wo�y, a biedacy
d�wigali worki na plecach. Obok nich szli piechot� wychudli najemnicy rolni s�u��cy w
dworach i folwarkach. Wszyscy si�spieszyli nadrabiaj�c stracony czas, bowiem do �wi�t
Wielkanocnych by�o ju� blisko. Kiedy wszyscy zaj�i byli prac� lub porz�dkowaniem obej��
albo krz�tali si� w kuchni przygotowuj�c smaczne potrawy na niedzielne �niadanie, m�ynarz
postanowi� przekaza�c�kom swoj� wol� Nie spodziewa� si�sprzeciwu z ich strony.
Zaskoczony ich niech�i� najpierw si�zdziwi�, a w chwil� p�iej rozgniewa� okrutnie.<br />B�zie tak jak postanowi�em, albo m�yn oddam w r�e swoich krewnych ? oznajmi� c�kom.
<br />By� przekonany, �e gro�ba poskutkowa�a. Przywo�a� wi� do siebie umorusanego
m�k� pacho�ka i kaza� zanie��wiadomo��karczmarzowi z Miedzna. Z w�tem
zaplanowa� rozm�i�si�osobi�cie.</div><p align="justify"><br /></p><div
align="justify">Nazajutrz, kiedy starsza c�ka nie pojawi�a si�na �niadaniu rozleg� si�lament
matki.<br />- Uciek�a, uciek�a, uciek�a ? powtarza�a w k�o. <br />M�ynarz szybko
zwo�a� parobk� i zacz�� wypytywa�wystraszonych m�odzie��. <br />- Tu� przed
p�oc� widzia�em na koniu le�niczego z Orlego Dworu. Pewnie z nim pojecha�a ? wyduka�
wystraszony ch�opak. Szybko wi� wys�a� gospodarz parobka na przeszpiegi. By�o ju� po
obiedzie kiedy m�odzieniec wr�i� do Tlenia.<br />- To jednak prawda ? informowa�. ?
Jadwiga jest u le�niczego w Orlim Dworze, a po �niwach planuj� �lub. Powiedzia�a, �e do
domu nie wr�i ? doda� i odsun�� si�na bok widz�c zagniewan� twarz gospodarza.<br />
Ten gniew na niewdzi�zno��i niesubordynacj�c�ki utkwi� w g�owie m�ynarza na wiele
dni. - Tak mi si�odp�aci�a ? mrucza� przez kolejne lata, chodz�c po obej�ciu lub
przesuwaj�c ci�ie worki z m�k�. Krzywi� si�te�, gdy proboszcz na niedzielnej sumie
og�asza� zapowiedzi �lubne. Nie by� na weselu swej c�ki, jednak ukradkiem
przys�uchiwa� si�plotkom z wesela, a potem wie�ci z narodzin pierwszego i drugiego
wnuka. Czasem mign�i mu w ko�ciele lub w�r� stragan� na wrze�niowym odpu�cie.<br />
Kiedy �niwa zbli�a�y si�ku ko�owi, a gospodarze zwozili worki pe�ne �wie�ego
pachn�cego zbo�a m�ynarz kaza� zaprz�c bryczk�i uda� si�do Miedzna. Ten wiecz�
sp�zi� z karczmarzem. Przy butelce czystego �ytniego kornusa i p�ach pachn�cej
ja�owcem kie�basy uzgadnia� warunki zam��p��cia swojej m�odszej c�ki. Karczmarz,
kt�y ju� dwie �ony pochowa�, liczy� blisko sze��ziesi�t lat. Niski, kr�y z pokryt�
zmarszczkami twarz� i wypchni�ym brzuchem nie wygl�da� okazale.<br />? Jest stary i
brzydki, ale bogaty ? pomy�la� w g��i duszy m�ynarz. <br />? Marcysia powinna
si�cieszy�? zapewnia� sam siebie.<br />P�� noc� wr�i� m�ynarz do domu, do Tlenia.
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Zadowolony z ubitego interesu po�o�y� si�spa�<br />? Nigdy w �yciu! ? krzycza�a
Marcysia, gdy ojciec nazajutrz pr�owa� wprowadzi�sw� plan w �ycie. <br />? Pr�zej
si�zabij� albo p�d�do klasztoru, do el�bietanek ? grozi�a. <br />? Kocham Marcina ?
szepta�a pod nosem, pochlipuj�c i ukratkiem ocieraj�c �zy. <br />? Je�eli tak, to nie b�zie
ani karczmarza z Miedzna, ani Marcina z Grzybka ? zadecydowa� m�y-narz, boj�c
si�utraci�drug� c�k�<br />Przez d�ugie miesi�ce m�odzi kochankowie spotykali si�na
brzegu Zatoki Ch�op. Stoj�c po obu stronach rzeki spogl�dali na siebie g�o�no
nawo�uj�c:<br />? Marciiinieee! ? wo�a�a Marcysia zwijaj�c d�onie w tr�bk� <br />?
Marcyyysiuuu! ? odpowiada� Marcin kiwaj�c r�� weso�o.<br />Wartka struga nie pozwala�a
im si�zbli�y�do siebie. Stali wi� naprzeciw i rozmawiali przekrzykuj�c szum p�yn�cej
wody.<br /> Rok p�iej, kiedy Marcysia wraca�a ze wsp�nego spotkania, od zachodu
nadci�gn� ciemne, prawie czarne chmury. Wiatr, kt�y najpierw narasta�, nagle ucich�, by
po kilku minutach zerwa�si�znowu. Tym razem ze zdwojon� si��. Marcysia p�zi�a biegiem
ku domowi. Wok� zrobi�o si�szaro, deszcz uderza� w twarz i ramiona dziewczyny, ubranie
zrobi�o si�mokre i ci�kie. W oddali rozleg�y si�grzmoty, a niebo przecina�y �wiat�a
b�yskawic. Co chwil� ko�o biegn�cej dziewczyny upada�y z�amane ga��ie drzew,
czasem uschni�a k�a traw uderza�a o jej zmokni�e cia�o.<br />? Jeszcze tylko z g�ki,
jeszcze chwilka i b��w domu ? my�la�a zdyszana. Wtem poczu�a sw�d dymu. <br />?
Chyba las si�pali ? Pr�owa�a zgadn�� Jednak kiedy wysun� si�z g�twiny drzew, gdy
ujrza�a le��c� w dolinie wiosk� przerazi�a si� niezmiernie. W oddali p�on�� m�yn.
Uderzona piorunem s�omiana strzecha szybko zaj� si�ogniem, a le��ce blisko
zabudowania w mgnieniu oka zamienia�y si�w dymi�c� g�tym dymem ruin� Wok�
nieporadnie krz�tali si�ludzie, pr�uj�c ratowa�pozosta�y dobytek. Kilka kobiet
lamentowa�o nad cia�ami m�ynarza i jego �ony. Ten dzie� przyni�� tragedi� Ciekawostk�
by�o to, �e w wyniku po�aru ucierpia� tylko m�yn z obej�ciem. Ogie�nie zdo�a�
opu�ci�obej�cia, a pozosta�e domy we wsi ocala�y. Nie nosi�y nawet �ladu uszkodze�od
ognia.<br />Kilka dni po pogrzebie Marcysia stoj�c po�rodku ruin, brudnymi od sadzy i
smo�y r�oma odsuwa�a spalone belki w miejscu, gdzie wcze�niej sta� jej dom. Wskoczy�a
w g��b piwnicy otulo-nej kamiennym murem i zacz� rozgarnia�ziemi� Rezygnowa�a tam,
gdzie gleba by�a twarda i udeptana niczym na klepisku ? szuka�a mi�kiego gruntu. Kiedy po
kilku godzinach chaotycznych poszukiwa��opata stukn� g�ucho o co� twardego u�miech
pojawi� si�na twarzy dziewczyny. Wiedzia�a, �e kilka dni przed po�arem ojciec wype�ni�
du�y, gliniany dzban z�otymi i srebrnymi monetami, a potem zszed� do piwnicy. Wr�i� po
godzinie wycieraj�c ubrudzone glin� d�onie. Odnalezione pieni�dze mia�y
przynie��Marcysi nowe szcz�ie. <br /> Za b�yszcz�ce monety kupi�a drewno, kamienie i
ceg�� Szybko zatrudni�a murarzy i cie�l� Dom r�� w oczach. Robotnicy stawiali obok
m�yn wodny. Kiedy czterech ch�op� z mozo�em taszczy�o wielkie kamienne �arno do
mielenia zbo�a Marcysia przywo�a�a brygadzist� <br />Do tej pory poch�oni�a odbudow�
nie my�la�a o codziennym �yciu, o Marcinie i w�r�kach po lesie. <br />- Chc� aby�
zatrudni� jeszcze jednego cie�l� B�zie pracowa�w Zatoce Ch�op. Jeszcze tej jesieni
niechaj robotnicy zbuduj� most na strudze ? zarz�dzi�a. I w kr�kich zdaniach obja�ni�a
wygl�d mostu. <br /> W pa�dzierniku Marcysia mieszka�a ju� w nowym domu. Obok
robotnicy wyka�zali bu-dynek m�yna. Powy�ej na rozleg�ych tarasach ziemnych kilku
parobk� sadzi�o drzewa i krzewy owocowe. O tym, �e ros�y tam tak�e winogrona do dzisiaj
wspominaj� mieszka�y Tlenia i Osia. Do dzisiaj przetrwa�y te� uformowane tarasy ziemne.
<br />W pewne s�oneczne popo�udnie dziewczyna pojecha�a lekk� bryczk�, zaprz�ni��
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w gniadego konika, obejrze�budow�mostu w Zatoce. Od brygadzisty wiedzia�a, �e cie�le
ko�z� ju� swoj� prac� A kiedy bryczka wysun� si�zza zakr�u ods�aniaj�c zabagnion�
dolin�Marcysia zobaczy�a swoj� budowl� Z daleka wygl�da�a jak budynek, bowiem most
od g�y zwie�zony zosta� dachem ze struganych desek.<br />- Marciinieee! ? zawo�a�a nie
oczekuj�c odpowiedzi.<br />- Ciiinieee! ? odpowiedzia�o echo odbijaj�c si�od zielonej �ciany
lasu.<br /> D�ugo sta�a dziewczyna na niedoko�zonym mo�cie rozmy�laj�c o rodzinnej
tragedii, o Marcinie, kt�ego nie widzia�a ju� tak dawno i pe�nej pyta� przysz�o�ci.<br
/>Kiedy czerwieniej�ce s�o�e chowa�o si�za wierzcho�kami drzew, a wi�szo��doliny
uto-n� w cieniu Marcysia wsiad�a do bryczki, lekko tr�caj�c lejcami zniecierpliwionego
d�ugim postojem konia. Ruszy�a ku domowi.<br />- Marcyyysiaaa! ? nagle rozleg�o
si�wo�anie. Odbi�o si�od drzew i dotar�o do uszu dziewczyny. Drgn� gwa�townie.
Rozejrza�a si�szybko. Nikogo nie by�o wida�<br />- Pewnie si�przes�ysza�am ?
pomy�la�a, ale bij�ce o wiele za szybko serce przeczy�o zdrowemu rozs�dkowi. Ju�
chcia�a ruszy� gdy g�os ? widmo rozleg� si�ponownie. <br />? Marcysiaaa! ? teraz ju�
ca�kiem wyra�nie dotar�o do niej wo�anie. Spojrza�a w stron�mostu. A tam w oddali, pod
drewnianym dachem sta� Marcin, wymachuj�c r�oma.
Zeskoczy�a z siedziska i
zostawiaj�c konia szybko pobieg�a w stron�mostu. Ku wyra�nej i tak znajomej sylwetce
Marcina. <br /> Gdy ciemno�� zupe�nie ogarn� dolin�oni jeszcze d�ugo stali na mo�cie,
wspieraj�c si�na por�zy i obejmuj�c ramionami. Ich d�onie splecione palcami ton� w
mroku. <br />Kiedy pierwsze promienie s�o�a rzuci�y smug�na porannych, bia�ob��itnych
mg�ach m�odzi kochankowie ruszyli przez trawy pokryte kroplami rosy w kierunku Tlenia. Za
sob� pozo-stawili most, do dzisiaj zwany mostem Mi�o�ci.<br /> Na �wi�a Bo�ego
Narodzenia odby� si��lub Marcysi i Marcina. Na tej uroczysto�ci by�a te� Jadwiga ze
swoim m�m. Byli te� rodzice i rodze�two Marcina. Odt�d wielokrotnie ich �cie�ka wiod�a
przez nowy most. Most, kt�y po��czy� nie tylko dwa brzegi rzeki, dwie rodziny, ale i dwa
serca: Marcysi i Marcina.<br /> O zmierzchu lub o �wicie na Mo�cie Mi�o�ci mo�na
zauwa�y�dwie sylwetki ? dziewczyny i ch�opaka. Siedz� z nogami przewieszonymi nad
wod�, opieraj� si�o por�z lub stoj� przy podporze tul�c si�do siebie. <br /> Czy s� to
Marcin z Marcysi�? Tego nie jeste�my pewni. Mo�e to te� wsp�ze�ni kochan-kowie.
Jeste�my za to przekonani, �e od blisko dwustu lat Most Mi�o�ci s�u�y temu samemu
celowi. ��czy brzegi rzeki i gor�ce serca. Wielu mieszka�� Bor� Tucholskich wspominaj�c
kochank� twierdzi, �e most przynosi szcz�ie. Mo�e to tylko ludzkie gadanie lub fantazja
gaw�ziarzy, jednak nikomu nie zaszkodzi si�przekona�o prawdzie zawartej w tej
legendzie.<br /> Most Mi�o�ci istnieje do dzisiaj, a kiedy z�y czasu niszcz� konstrukcj�
le�nicy z Nadle-�nictwa Osie mozolnie odbudowuj� jej elementy. Tak te� sta�o si�w roku
2009, kiedy le�nicy przygotowywali szlak dla nowej w Polsce formy rekreacji ? nordnic
walking. Dzisiaj najcz�iej przez ten most maszeruj� w�rowcy z kijkami w r�ach. Na
brzegach Zatoki Ch�op licznie siadaj� w�karze �owi�c ryby lub tylko rozmy�laj�c. Cz�to
s�ycha�ich g�osy rozlegaj�ce si�po obu stronach doliny. Kiedy jednak chc� sobie
poda�r�� porozmawia� musz� przej�� do najbli�szego mostu ? Mostu Mi�o�ci.<br
/></div><p><br /><i>Marek J. Lejk , Miedzno, sierpie�2009r.</i></p></div>
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