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J. Lejk" width="80">Tamtego roku zima by�a ostra, bez �niegu. M�iono o niej: "czarna zima".
Uroku nie przysparza�a, bo c�to za zima bez grubych ko�der z �niegowego puchu i bez
sanny. I mrozy w�czas silniejsze, bo m�i�, �e gdy �nieg spadnie, mrozy zel��. A wtenczas
ogromne by�y mrozy. Ziemia czarna, lecz zmarzni�a na kilka chyba metr�.</p>
<p>I
w�a�nie tej zimy, czarnej i mro�nej, pewien mo�ny pan wraca� ze �wiecia do Osieka z
jakiej� karnawa�owej rozrywki. By� to dalszy krewniak starosty Adama Walewskiego,
rezyduj�cego w Osieku w XVI stuleciu. Starosta s�yn�� ze swojej po�ytecznej dzia�alno�ci
i dobrych plan� na przysz�o�� W miejsce krzy�ackiego zamku wybudowa� okaza�y pa�ac
renesansowy. Stara� si�u kr�a o prawa miejskie dla Osieka. W zamian ��da� prawa
wieczystego posiadania tej miejscowo�ci przez rodzin�Walewskich. Prawa tego jednak nie
uzyska�. Wtedy starosta Adam Walewski zrezygnowa� z zamiaru tworzenia miasta.<br /> W
tym czasie starosta go�ci� wielu krewnych, ludzi wp�ywowych, kt�zy popierali jego plany.
Jeden z nich wraca� w�a�nie z karnawa�owego balu. Jecha� sam. Uwielbia� mocne
wra�enia, nie zwa�a� wi� na niebezpiecze�twa, kt�e przecie� o tej porze czyha�y na
ka�dego �mia�ka. Para koni gna�a ra�no, wiod�c skrajem g�tych tutaj las�. Ksi�c
przemierza� drog�razem z pojazdem, wyznaczaj�c jasny szlak wzd�u� wysokiej �ciany
czarnych bor�. T�ent koni po skamienia�ej od mrozu ziemi rozlega� si�daleko czystym
uderzeniem kopyt. Konie sz�y ch�nie, �rodkiem le�nego tunelu, a pan dobrze zna� drog�
wi� m�� nawet troch�podrzema� szczelnie wtulony w ko�uch.<br /> Nagle powozem
wstrz�sn�, konie parskn�, co� trzasn�. Pan wyszed� z przechylonego powozu. Jedno
spojrzenie starczy�o, by oceni�wypadek.<br /> -Psiekrwie! - zakl��. - Obie osie posz�y!
Z�amane!<br /> W �rodku nocy nie wiedzia�, co pocz�� Sam, z powozem o z�amanych
osiach! M��by okry�si�ko�uchem i czeka�do rana, lecz konie nie wytrzymaj�. Wyprz�g�
je i zauwa�y�, �e ju� mocno dr�� z zimna. Gdy je kr�ko uwi�za� do najbli�szego drzewa,
zacz� boja�liwie strzyc uszami. Nerwowo chodzi�y im chrapy.<br /> Wkr�ce w g��i lasu
odezwa�o si�przeci�g�e wycie. Jedno, drugie. Pocz�tkowo dalekie, p�iej coraz bli�sze.<br
/> Wilki!<br /> -B�� atakowa�z dw�h stron! - powiedzia� m�zyzna niby do konia, niby do
siebie.<br /> -Je�eli b�zie gro�nie, zaczniemy pali�pow�. Podw�na korzy�� od wilk�
si�uchronimy i troch�si�ogrzejemy. Szcz�ie, �e latarnia si�nie pot�uk�a.<br /> W powozie
by�a siekiera! �ci�� z brzegu kilka �wierczk�. Po tej czynno�ci, w momentach ciszy, drzewa
zacz� st�a�rozsadzane mrozem. Las skrzypi�, nawo�ywa�, jakby ostrzega� przed
niebezpiecze�twem. A mro�ny podmuch k�uj�cego wiatru znowu przyni�� ze sob� dalekie
wycie z przodu i nieco bli�sze z ty�u.<br /> -Okr��aj�! - mrukn�� m�zyzna. Konie
szarpa�y �bami chc�c si�uwolni� Z g�o�nym chrapaniem stawa�y d�a. B�yski, chodz�ce
parami, by�y ju� bliskie. Migota�y zielonkawo w�r� pni drzew.<br /> - Maj� dobry, gotowy
�er - znowu mrukn�� m�zyzna.- nawet nie mam gdzie ucieka� I na nic bym si�to zda�o! Od
p�omienia latarenki zapali� �wierkowe drwa. Zielone ogniki oddali�y si� Zapas drew jednak
szubko si�sko�zy�, starczy� zaledwie na dwie godziny.<br /> Zdawa�o si� �e zielone
migotanie przebiega�o mi�zy pniami drzew. Wycie znowu si�przybli�y�o.<br /> M�zyzna
mia� tylko jedn� nadziej��e wilki wcze�niej zaatakuj� konie.<br /> -Zagryz� konie, a mnie
oszcz�z� - my�la�.-Ale niewiadomo, ile jest tych bestii?<br /> �ledz�c kierunek ognik�
m�� rozpozna�bli�sze sylwetki. Czai�y si�..<br /> Nagle od otwartej drogi, jasnej mi�zy
tunelem wysokopiennej �ciany, odezwa� si�jaki� ha�as, krzyki. Zako�ysa�y si�trzy, potem
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cztery pospiesznie niesione ognie.<br /> Wilki zawy�y. M�zyzna widzia�, jak zbi�y si�w
gromad� Ognie stawa�y si�ja�niejsze i bli�sze. Teraz dopiero okaza�o si� �e niewielkie to
by�o stado wilk�. Nisko pochylone cielska zatoczy�y ko�o, migotliwie b�yski oddala�y si�
a� przy cichn�cym pomruku niezadowolenia zupe�nie zgin�<br /> -Heeej!- krzykn��
podr�y.- Hop, hooop! Ognie zbli�y�y si�<br /> - Patrzcie, co� tam jest! - m�i� nieznany
g�os, daleki ale wyra�ny na mrozie.- Tam! to tam!<br /> Ognie i odg�osy zbli�y�y
si�natychmiast . Ludzie podeszli do powozu i przera�onych koni.<br /> - Dzi�i wam , dobrzy
ludzie! - powiedzia� podr�y.<br /> - Pochwalony, panie - rzek� nie�mia�o ros�y ch�op w
ko�uchu. - My wilki przep�zali od cha�up. I ogie�widzieli�my. Tkn� nas, �e potrzebny
komu� ratunek.<br /> - Blisko tu jaki� dom?<br /> - Panie tutaj zaraz ca�a osada - m�odszy
pokaza� g�owni� w kierunku drogi . Zrobi� to energicznie, a�, p�omie�wyd�u�y� si�za
ruchem r�i.<br /> - Dzi�uj�wam, ludzie - powiedzia� jeszcze raz podr�y. - Uratowali�cie
mnie od niechybnej �mierci.<br /> Potem na wiejskiej �awie w ubogiej chacie opowiada� o
swojej przygodzie. O wielkim balu w �wieciu. O tym, jak wyjecha� w powrotn� drog�i jak
z�ama�y si�osie na zmarzni�ych grudach .<br /> M�zyzna przenocowa�, a rano
przywleczono z lasu pow�. Naprawiono osie, a wypocz�e konie powioz�y go do Osieka.<br />
Opowiedzia� wszystko swemu stryjowi , staro�cie Walewskiemu i wyjedna� u niego, by
osad�odda�na w�asno��ch�opu, kt�y wraz z synami wyratowa� go z przygody z wilkami.
Starosta zawsze mia� szeroki gest i wyobra�ni� wi� nie namy�laj�c si�d�ugo, wol�swoj�
na pi�mie wyrazi�.<br /> �eby si�wyr�i�a od innych osad i wsi oraz dla upami�nienia
przygodnej podr� przez las, nazwa� j� O s i e. Tak nazwa ta do dzisiaj przetrwa�a, razem z
wsi�, kt�a wyros�a niemal na ma�e miasteczko.<br /> Tu krzy�owa�y si�w p�iejszych
latach g��ne trakty podr�e, prowadz�ce do Ksi���ych Prus. T�y po przegranej bitwie pod
Jen� ucieka� pruski kr�, t�y prowadzi� swe wojska Napoleon.<br /> Ale od przygody panicza
, krewniaka starosty Walewskiego, wilki bardzo rzadko odwiedza�y ten skrawek ziemi
kociewskiej. Usz�y w g��b tucholskich bor�. A dzisiaj sta�y si�zupe�n� rzadko�ci�.
Czasami, gdy ostra zima si�zdarzy, mo�na zoczy�pojedynczego wilka. Ale to ju� nie to, nie
te stada, p�z�ce za powozami, saniami i ko�i.</p> <p><br /><i>Autor i �r��o nieznane.
Tekst oryginalny z niepublikowanej strony internetowej "Gmina Osie" - luty 2002, autorstwa
Marka Miesa�y z Osia.</i></p> <p><br /></p>
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