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Maria Zientara-Malewska 

Zaklęte wojsko w Jeziorze Wadąskim

Tam gdzie obecnie znajduje się wioska Barczewko nad rzeczką Orze-
chówką było kiedyś małe, lecz piękne i bogate miasteczko. Pobudowane 
na kilku wzgórkach, otoczone z trzech stron lasami, a z czwartej strony ob-

lane wodami Jeziora Wadąskiego, zdawałoby się przygotowane było w razie wojny do 
obrony, tym więcej, że okolone było wysokimi murami z gliny i polnymi kamieniami. 
W środku miasteczka znajdował się kościół.

Mieszkańcy byli bardzo pracowici, nie marnowali grosza na piwo i gorzałkę, więc byli 
dosyć zamożni, chociaż bogaci nigdy nie byli. Przede wszystkim kwitło tu rzemiosło. 
Z tłustej gliny garncarze wyrabiali dzieże, spólniki, garnki i donice, ceglarze wypala-
li doskonałą cegłę, kołodzieje robili wozy, sanie, sochy, a czasem też kołowrotki, 
krosna, beczki i masielnice, stolarze całymi dniami pracowali przy warsztatach, 
wykonując śliczny sprzęt domowy, różne szafy i skrzynie, szlombanki i łóżka 
z poniebieniem. Z kuźni stojącej blisko kościoła słychać było stuk młotów 
i brzęk kowadła, a  jeden z kowali, co to miał złote ręce, ukuł wspania-
łe kraty do chrzcielnicy kościelnej, która do dziś się tam znajduje. Na 
Orzechówce terkotał młyn wodny, a kilka wiatraków malowało na 
niebie zębate koła. Ludności nie brakowało żywności, bo w jezio-
rze było dużo ryb, w lasach jagód i grzybów, w bród znajdowało 
się zwierzyny. Czasy były spokojne – od lat nikt nie słyszał 
o wojnach i napadach wroga, toteż ludzie żyli spokoj-
nie i szczęśliwie, ciesząc się dorobkiem własnych rąk 
i czerstwym zdrowiem.

Aż pewnego razu akurat w nocy z wielkiej soboty na 
niedzielę wielkanocną powstał w  mieście krzyk i  la-
ment, bo znienacka na miasto napadli Litwini. Blady 
strach opanował mieszkańców, bo dowiedzieli się o tym, 
że Litwini są bardzo okrutni i mordują każdego kto im się do-
stanie w ręce...

„Jak trwoga, to do Boga” – mówi warmińskie przysłowie. Tak myśleli i ludzie w miastecz-
ku. Czym prędzej pobiegli do kościoła, a że akurat dzwony odezwały się na rezurekcję, wy-
ruszyli z procesją na wały. Ksiądz staruszek niosący Najświętszy Sakrament aż się zanosił 
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od płaczu, a ludzie łkając śpiewali: „Chrystus Zmartwychwstan jest” – i obchodzili trzy razy 
wały.

Kiedy już wracali z kościoła, Litwini przedarli się przez mury, zniszczyli miasto i zabija-
li każdego napotkanego. Ludzie nadaremnie prosili o litość, 

nadaremnie ksiądz błagał o  miłosierdzie. Litwini jakby 
oszalali na ten widok, uderzali to w  prawo to w  lewo. 
Ksiądz własnym ciałem zasłonił Chrystusa Eucharystycz-

nego, ale i  jego dosięgnął topór litewski, krew zbryzgała 
monstrancję. Ale cóż to się dzieje? Nagle ni stąd ni zowąd po-

jawiło się jakieś dziwne skrzydlate wojsko i zaczęło spychać Litwinów w kie-
runku jeziora Wadąskiego. Opierali się Litwini, opierali mocno, ale wreszcie 
musieli wejść do wody jeziora, które było tak wzburzone, że fale jego sięgały 
koron nadbrzeżnych drzew.
Litwini czepiali się brzegów, chcąc się w ten sposób ratować przed utonię-

ciem, ale jakaś siła spychała ich z powrotem. 
Niektórzy chcieli dopłynąć do wyspy, znaj-
dującej się na środku jeziora, ale okazało 
się to niemożliwe. Wszyscy utonęli.
Odtąd co roku, gdy nadchodzi Wielkanoc, 

a  dzwony odezwą się na rezurekcję, rzekomo 
wychodzą potopieni Litwini na wyspę i wyciągają 

wołających o pomoc. Niekiedy rzucają się do wody 
z zamiarem dopłynięcia do brzegu, ale dotąd nigdy to im się nie 

udawało. Jakieś niewidzialne siły spychają ich ponownie do wody. Ich pokuta jeszcze nie 
nadeszła.

Ludzie idący o świcie na rezurekcję do Olsztyna słyszeli nieraz płacz i błaganie utopio-
nego wojska, postrzegali jakieś postacie na wyspie. Zdarzało się też, że słyszeli dzwony 
w kościele starego miasta i śpiew ludzi z radosnym Alleluja.

Od tego zdarzenia upłynęło wiele lat. Dawni mieszkańcy chcąc się zabezpieczyć 
przed napadem wrogów, wybudowali nowe miasto o milę dalej na wschód w wi-

dłach Kiermasu i  warmińskiej Pisy, otoczone zewsząd moczarami i  jeziorami. 
Otoczyli je nadto murami i basztami. Ludzie nazywali to nowe miasto – War-
pez, Wartembork, a obecnie nazywa się Barczewo. Starego miasta nigdy nie od-

budowano. Później powstała w tym miejscu wioska, która nosi nazwę Barczewko, 
a dawniej nazywało się Starym Wartemborkiem.


