Jak powsta�o Osie
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Marek J. Lejk" width="80">By�o to wczesn� wiosn�. Masy �niegu, kt�e dot�d zalega�y w
Borach Tucholskich, w znacznej cz�i ju� stopnia�y. Wskutek tego nawet szeroka droga
prowadz�ca przez lasy okaza�a si�nie do przebycia. Wprawdzie bory tu i �dzie przedziela�y
pola, jeziora i mokrad�a, ale dotarcie z jednej do drugiej osady wymaga�o wielogodzinnej i
trudnej jazdy. Ponadto w czasie zimy stada grasuj�cych wilk� cz�to napada�y r�nie�
podr�ych.</p>
<p>W tych niebezpiecznych warunkach pewnego wietrznego i pochmurnego
dnia, le�n� drog� mi�zy wielkimi ka�u�ami, pod��a� elegancki pow�. Ci�gn� go cztery
mocne konie. Wo�nica, obok kt�ego siedzia� lokaj, ponagla� je do szybszego biegu, gdy�
polski ksi���jad�cy w powozie chcia� jeszcze przed noc� dotrze�do kolejnej wsi. Coraz
wyra�niej dochodzi�o ich przera�aj�ce wycie wilk� - znak, �e wilcze stado zbli�a�o si�do
traktu. Tak�e konie sta�y si�niespokojne. Ko�a ci�iego powozu g�o�no skrzypia�y na
pe�nej wyboj� i ka�u� drodze.<br /> Zacz� si�ju� �ciemnia� kiedy nagle wycie wyda�o
si�bardzo bliskie. Konie ze strachu pogna�y do przodu, jednak ju� na pierwszym zakr�ie
ko�a powozu ugrz��y w g��okiej i b�otnistej koleinie. Koniom mimo szarpania nie uda�o
si�ruszy�z miejsca, na dodatek wo�nica z przera�eniem stwierdzi�, i� prze�ama�a
si�jedna z o�, kiedy teraz trzej podr�i znale�li si�w wielkim niebezpiecze�twie.<br /> Na
szcz�ie kilkadziesi�t krok� dalej, na le�nej polanie, zauwa�yli samotn� chatk� To by�a ich
jedyna szansa. W po�piechu wyprz�li wi� konie, trzech z nich dosiedli i pop�zili galopem ku
cha�upie. Przyj�o ich tam przyja�nie.<br /> Skromna chata nale�a�a, jak si�potem
okaza�o, do ko�odzieja, kt�y si�tutaj osiedli� przed laty.<br /> Nast�nego dnia go�cinny i
uczynny ko�odziej wykona� now� o� do powozu, za co otrzyma� od ksi�ia zap�at�i
z�aman� o� na pami�tk�<br /> Z czasem, gdy w tej okolicy osiedli�o si�wi�ej ludzi,
osad�t� na pami�tk�tamtego wydarzenia i ksi���ego podarku, nazwano O s i e.<br />
Rozleg�a dzi� wie� Osie zwana jest te�, nie bez racji, miastem Borowiak�.<br /> (Die
Gr�ndung von Osche)</p> <p><br /></p> <p><br /><br /> <i>Komentarz: Roman Apolinary
Regli�ki do "Jak powsta�o Osie"<br /> Autorem legendy jest Paul Behrend, kt�y wcze�niej
zamie�ci� j� na �amach "Bunte Bilder" w roku 1904. Legenda t�umaczy nazw�i wyja�nia,
jak powsta�o Osie.<br /> Na podstawie: "Legendy Bor� Tucholskich" - Roman Apolinary
Regli�ki, Wydawnictwo "REGION", Gdynia 2001 Str.72-73, 121<br /> Paul Behrend nauczyciel ze szko�y powszechnej w Osieku (Kommerau). Autor sze�ciotomowego zbioru
legend "Westpreussischer Sagenschatz" - Wydawnictwo A.W. Kafemann, Gda�k
1906-1910<br />Komentarz:<br /> G�twina Bor� Tucholskich od zawsze obfitowa�a w
drapie�niki, w�r� nich wilki.Potwierdzeniem jest uzyskiwanie przez le�niczych wysokiej premii
(10 - 12 talar�) za strzelonego wilka. Dla por�nania dodam, �e le�niczy w 1914 roku
zarabia� w got�ce 36 talar� rocznie. O skali zjawiska nale�y powiedzie��e w latach 1915-23
na tych terenach zastrzelono 1200 wilk�, tj. ponad 130 sztuk rocznie.<br /> Na podstawie:
Szkic "Le�nicy Bor� Tucholskich dawniej" - Kazimierz Kr�ki w zbiorze "Legendy Bor�
Tucholskich" - Roman Apolinary Regli�ki, Wydawnictwo "REGION", Gdynia 2001, Str.
103</i></p>
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