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Jak ustalono granicę 
między Purdą a Marcinkowem

według Tadeusza Orackiego

St arzy ludzie opowiadają, że przed dawnymi laty nie było granicy między wioskami. Gdy 
chciano przeprowadzić granicę między jedną wioską a drugą, powstawały spory i kłótnie. 
Każda wieś pragnęła bowiem mieć jak najwięcej gruntu. Postanowiono jednak w jakiś spo-

sób spór załatwić.
Tuż za wioską Purdą znajdował się wielki kamień. Jedni uważali, że on właśnie powinien wyzna-

czać granicę między obu wioskami. Inni zaś wysunęli pomysł, aby kamień podniósł jakiś człowiek 
i niósł go bez odpoczynku, aż do miejsca, gdzie zmuszony będzie go położyć. Uważali, że w ten 
sposób będzie można sprawiedliwie wyznaczyć granicę.

Jak uradzono – tak się stało. Żył wtedy w Purdzie kowal Marcin, chłop wielkiego wzrostu i ogrom-
nej siły. Gospodarze udali się do niego z prośbą, by zechciał dźwignąć kamień i zanieść 
go jak najdalej od Purdy. W nagrodę miał otrzymać włókę ziemi. Kowal przy-
stał na to pod warunkiem, że chłopi dostarczą mu skórzane pasy, bez 
których niemożliwe jest dźwignięcie kamienia.

Nadszedł oznaczony termin. W  okolicy kamienia zgromadzili 
się gospodarze z obu wiosek oraz tłum ciekawych. Przybył także 
kowal, który – założywszy pasy na ramiona – wyprostował się 
i  uniósł kamień. Zdziwienie i  podziw dla siły kowala były tak 
wielkie, że ludzie aż usta pootwierali.

Kowal z  kamieniem ruszył na zachód, a  za nim wielka ciżba 
ludzi. Wkrótce zbliżyli się do rzeczki. Kowal z głazem wszedł na 
drewniany most, by przejść na drugą stronę. Niestety, stało się nie-
szczęście. Nie wiadomo, czy to dlatego, że most był stary, czy też ka-
mień za ciężki, słowem, w ciągu jednej chwili most zatrzeszczał i załamał 
się, a kowal wraz z kamieniem wpadł do rzeczułki. Ludzie pobiegli na ratu-
nek, ale nim kowala zdołano uwolnić ze skórzanych pasów, już nie żył.

Wszyscy zgodnie uznali, że środek rzeczki ma stanowić granicę między obu wio-
skami, i tak pozostało do dziś. 

Dla upamiętnienia kowala Marcina, który przyczynił się do rozstrzygnięcia sporu, 
sąsiednią wioskę nazwano Marcinkowem. Nazwa ta przetrwała po dzień dzisiejszy.

 


