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wieku, kiedy na ca�ym obszarze kraju toczy�y si�walki o tron. �wi�ope�ek, ksi����wiecki,
spiskowa� ostro z Samborem II - w�adc� p�ocnego Kociewia. W zgodzie �upili ziemie
po�o�one mi�zy ich stolicami, a zdobycz dzielili po po�owie. Ksi���a komitywa trwa�a do
dnia, kiedy przysz�o okre�li�granice ich panowania.</p> <p>Wiedzia� �wi�ope�ek, �e
nowe zdobycze czekaj� na niego tylko na p�oc od �wiecia. Tam lasy by�y pe�ne dorodnych
drzew i obfite w zwierzyn� barcie pe�ne s�odkiego miodu i pola, chocia� lichutkie z�otem
zb�nagradza�y prac�ch�op�. Ziemia by�a wymarzona. Tak te� my�la� i Sambor II.
Nieprzejednani ksi���a stali si�wrogami. Najpierw toczyli s�owne spory, a nast�nie chwycili
za miecze. Przez kilka lat zmienne szcz�ie obija�o si�mi�zy nimi. Jednego roku wojowie
�wi�ope�ka ruszali na p�oc, a� po Sk�cz, by nast�nego roku ust�pi�pola wojskom
Sambora II. Borowiacy byli mi�zy m�otem i kowad�em. Wojny przynosi�y tylko cierpienie i
zniszczenia.... </p> <p>Kiedy wie�ci o walkach dotar�y do uszu W�adys�awa �okietka, ten
nie bacz�c na zagra�aj�cego mu od po�udnia i uk�adaj�cego si�z Krzy�akami Wac�awa
II, wyruszy� na Pomorze, w Bory Tucholskie. Postanowi� sam rozstrzygn��sp� mi�zy
ksi���ami.</p> <p>Przez Pozna� Bydgoszcz, z biegiem Wis�y dotar� do �wiecia i dalej
wzd�u� Wdy dotar� do wioski Osie.</p> <p>Tam spotka� drwali, ko�odziej�, bartnik�,
szewc�, krawc� i rolnik�, kt�zy, nie ogl�daj�c na tocz�ce si�wok�walki, dbali o swoje
rodziny, uprawiali pola, wycinali i sadzili lasy, pozyskiwali mi� z le�nych barci, polowali na
wolne zwierz�a i pomna�ali maj�tek.</p> <p>- Komu chcecie s�u�y�? - pyta� kr�
napotykanych ludzi. Zawsze odpowiadali tak samo: - Naszej ziemi i Bogu.</p> <p>Zaduma�
si� zdziwiony W�adys�aw. A gdzie� tu miejsce dla ksi���t, magnat� i kr�a ?</p>
<p>Jednak podoba�a mu si�hardo�� pracowito��i niezale�no��Borowiak�.</p>
<p>Wracaj�c na �wiecki zamek zatrzyma� si�w�adca we wsi �ur, u uj�cia rzeki Sobiny do
Wdy. Nakaza� rozbi�ob� na le�nej polanie, a sw� namiot ustawi�pomi�zy dwoma du�ymi
d�ami. St�d mia� widok na rzek�i krain� o kt�ej rozmy�la� ca�y wiecz�.</p> <p>Rano
wsta� skoro �wit, wyszed� przed namiot i ju� wiedzia�, co powie.</p> <p>Do mnie krzykn�� do uczonych w pi�mie - Pisz, baka�arzu, co rzekn� wstrzyma� g�os, by ten
zd��y� przygotowa�pergamin i pi�o.</p> <p>Jednym tchem kr� wyg�osi�: - Na tym
kamieniu - tu wskaza� r�� g�az na kt�ym sta� - niechaj rze�biarze wyryj� krzy�e i
kr�ewskie insygnia, aby wszyscy wiedzieli, �e tylko B�, kr� i miejscowi mieszka�y maj�
prawa do tych ziem i do tego, co si�na nich urodzi. Kamie�ten niech zostanie tu po wsze
czasy.</p> <p>Taka jest moja wola - doda� g�o�no.</p> <p>Pisarz skwapliwie notowa�.
Kr� podpisa� pergamin i po zwini�iu zapiecz�owa�. Go�y pospieszyli z nowin� we
wszystkie strony Pomorza i Kujaw, a ksi���a pogodzili si�z wol� kr�a.</p> <p>Na
pami�tk�wydarzenia i kr�ewskiej decyzji do dzisiaj kamie�ten le�y przy drodze z Osia, przez
Sp�awie i Drzycim do �wiecia, a dwa pot�e d�y po dzi� dzie�szumi� , �e trafne to by�o
rozstrzygni�ie.</p> <p> </p> <p>Marek J. Lejk - Osie, lipiec 2005</p> <p><i>wg r�opisu M.
Lorkowskiego</i></p> <p><i>Korekta: Beata Bucholc - Osie</i></p><p><br /></p> <table
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po�owie XIII wieku, kiedy na ca�ym obszarze kraju toczy�y si�walki o tron. �wi�ope�ek,
ksi����wiecki, spiskowa� ostro z Samborem II - w�adc� p�ocnego Kociewia. W zgodzie
�upili ziemie po�o�one mi�zy ich stolicami, a zdobycz dzielili po po�owie. Ksi���a
komitywa trwa�a do dnia, kiedy przysz�o okre�li�granice ich panowania....
<br />
Wiedzia� �wi�ope�ek, �e nowe zdobycze czekaj� na niego tylko na p�oc od �wiecia. Tam
lasy by�y pe�ne dorodnych drzew i obfite w zwierzyn� barcie pe�ne s�odkiego miodu i
pola, chocia� lichutkie z�otem zb�nagradza�y prac�ch�op�. Ziemia by�a wymarzona. Tak
te� my�la� i Sambor II. Nieprzejednani ksi���a stali si�wrogami. Najpierw toczyli s�owne
sp<img src="../../lejk/images/stories/legendy/kamien_krol_m.jpg"
mce_src="../lejk/images/stories/legendy/kamien_krol_m.jpg" align="right" border="0">ory, a
nast�nie chwycili za miecze. Przez kilka lat zmienne szcz�ie obija�o si�mi�zy nimi. Jednego
roku wojowie �wi�ope�ka ruszali na p�oc, a� po Sk�cz, by nast�nego roku ust�pi�pola
wojskom Sambora II. Borowiacy byli mi�zy m�otem i kowad�em. Wojny przynosi�y tylko
cierpienie i zniszczenia. <br /> Kiedy wie�ci o walkach dotar�y do uszu W�adys�awa
�okietka, ten nie bacz�c na zagra�aj�cego mu od po�udnia i uk�adaj�cego si�z
Krzy�akami Wac�awa II, wyruszy� na Pomorze, w Bory Tucholskie. Postanowi� sam
rozstrzygn��sp� mi�zy ksi���ami. <br /> Przez Pozna� Bydgoszcz, z biegiem Wis�y
dotar� do �wiecia i dalej wzd�u� Wdy dotar� do wioski Osie. <br /> Tam spotka� drwali,
ko�odziej�, bartnik�, szewc�, krawc� i rolnik�, kt�zy, nie ogl�daj�c na tocz�ce
si�wok�walki, dbali o swoje rodziny, uprawiali pola, wycinali i sadzili lasy, pozyskiwali mi� z
le�nych barci, polowali na wolne zwierz�a i pomna�ali maj�tek. <br /> - Komu chcecie
s�u�y�? - pyta� kr� napotykanych ludzi. Zawsze odpowiadali tak samo:
- Naszej ziemi i
Bogu. <br />Zaduma� si�� zdziwiony W�adys�aw. A gdzie� tu miejsce dla ksi���t,
magnat� i kr�a ? <br /> Jednak podoba�a mu si�hardo�� pracowito��i
niezale�no��Borowiak�. <div style="float: right; width: 300px;" class="img_caption
right"><img class="caption" src="../../lejk/images/stories/legendy/gk02.jpg"
mce_src="../lejk/images/stories/legendy/gk02.jpg" alt="fot. Marek J. Lejk" title="Ryty z
kr�ewskimi insygniami" align="right" border="0" vspace="3" width="300" hspace="3"><p>Ryty
z kr�ewskimi insygniami</p></div><br /> Wracaj�c na �wiecki zamek zatrzyma� si�w�adca
we wsi �ur, u uj�cia rzeki Sobiny do Wdy. Nakaza� rozbi�ob� na le�nej polanie, a sw�
namiot ustawi�pomi�zy dwoma du�ymi d�ami. St�d mia� widok na rzek�i krain� o kt�ej
rozmy�la� ca�y wiecz�. <br /> Rano wsta� skoro �wit, wyszed� przed namiot i ju�
wiedzia�, co powie. <br /> Do mnie - krzykn�� do uczonych w pi�mie - Pisz, baka�arzu, co
rzekn� wstrzyma� g�os, by ten zd��y� przygotowa�pergamin i pi�o. <br /> Jednym tchem
kr� wyg�osi�: - Na tym kamieniu - tu wskaza� r�� g�az na kt�ym sta� - niechaj
rze�biarze wyryj� krzy�e i kr�ewskie insygnia, aby wszyscy wiedzieli, �e tylko B�, kr� i
miejscowi mieszka�y maj� prawa do tych ziem i do tego, co si�na nich urodzi. Kamie�ten
niech zostanie tu po wsze czasy. <br /> Taka jest moja wola - doda� g�o�no. <br /> Pisarz
skwapliwie notowa�. Kr� podpisa� pergamin i po zwini�iu zapiecz�owa�. Go�y pospieszyli
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z nowin� we wszystkie strony Pomorza i Kujaw, a ksi���a pogodzili si�z wol� kr�a. <br />
Na pami�tk� wydarzenia i kr�ewskiej decyzji do dzisiaj kamie�ten le�y przy drodze z Osia,
przez Sp�awie i Drzycim do �wiecia, a dwa pot�e d�y po dzi� dzie�szumi� , �e trafne to
by�o rozstrzygni�ie. <br /><br /><i>Marek J. Lejk - Osie, </i><i>lipiec 2005</i><p><br
/></p><p><i>wg r�opisu M. Lorkowskiego </i></p><p><i>Korekta: Beata Bucholc - Osie
</i></p></div>
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