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Maria Zientara-Malewska 

Baśń o rybaku Wiewióruszku

Jezioro Linowskie jeszcze nie miało nazwy. Bo i po co nazwa? Ludzi wtedy na Warmii 
prawie nie było, ino lasy i lasy – no i niezliczona moc jezior. Od rana do wieczora 
szumiały tylko drzewa, które pochylając czuby to w tę, to w tamtą stronę, szeptały 

sobie różne dziwy i baśnie. A przygrywały tej melodii drzew szklane organy jeziornych fal.
Na brzegu jeziora mieszkał dawno, dawno temu młody rybak ze swoją siostrą. Skąd przy-

wędrowali na piękną ziemię warmińską, któż to wie? Z daleka czy z bliska – nie wiado-
mo! Brat z siostrą kochali się bardzo. Głodować nie musieli, bo żyli z tego, co im dawał 
w obfi tości las i jezioro. Byli więc bardzo szczęśliwi i cieszyli się życiem. Siostra nazywała 
braciszka – że to miał czuprynę rudą jak wiewiórka – Wiewióruszkiem, a on ją nazywał 
pieszczotliwie Łanią.

Wiewióruszek zrobił sobie z wypalonego pnia dębowego czółno i pomalował je na kolor 
czerwony. W ciepłe dni wiosenne i letnie wypływał na jezioro, żeby nałowić ryb. Raniutko 
siostrzyczka wstawała, gotowała śniadanie i stojąc na brzegu wołała:

Wiewióruszku,
w czerwonym czółnuszku,
przypłyń do brzegu!

Wtedy młody rybak przypływał do brzegu, oboje z siostrą zasiadali na wiązce sito-
wia i z apetytem zjadali śniadanie.

Gdzieś w gęstym ciemnym borze mieszkała złośliwa czarownica. Szukając pew-
nego poranku po lesie grzybów i ziół, usłyszała, jak siostrzyczka woła brata 
i postanowiła następnego rana zawołać na niego głosem siostry, a potem 
uprowadzić go do swojej chaty.

Raniutko czarownica ukryła się w gęstym sitowiu i woła:

Wiewióruszku, 
w czerwonym czółnuszku, 
przypłyń do brzegu!

Ale rybak nie taki głupi – kiedy usłyszał gruby głos czarow-
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nicy, poznał, że to nie siostra go woła. I przypłynął do brzegu dopiero wtedy, gdy usłyszał 
znajomy głos siostry. 

Czarownica, zgrzytając ze złości zębami, poszła do kowala, żeby jej gardło wypalił. Droga 
była bardzo daleka, bo kowal mieszkał aż tam, gdzie dziś znajduje się miasteczko Pasym. 
Sapiąc ze zmęczenia, usiadła czarownica na kowadle i prosi, by jej kowal rozpalonym że-
lazem gardło wypalił, bo chce mieć głos łagodny i  słodki. No, cóż zrobić, kowal gardło 
wypalił, ale Wiewióruszek znów do brzegu nie przypłynął. Chcąc nie chcąc, musiała iść 
czarownica jeszcze drugi raz do kowala, a gdy i to nie pomogło, poszła jeszcze po raz trze-
ci. Wreszcie kowal tak dokumentnie wypalił jej gardło, że mogła mówić nie tylko bardzo 
cichym, miłym głosem, ale nawet i śpiewać. Uradowana pobiegła do swojej chaty, ubrała 
się pięknie, w czarne warkocze wplotła pomarańczowy kwiat dziewanny i udała się nad 
jezioro. Skoro świt zaczęła wołać ponętnym głosem:

Wiewióruszku, 
w czerwonym czółnuszku, 
przypłyń do brzegu!

Rybak po całonocnej rybaczce był głodny, więc szybko przypłynął do brzegu, a  gdy 
wyskoczył z czółna, czarownica... cap! go za włosy, zarzuciła na 
niego zaczarowany sznur upleciony z widłaku i uprowadziła 
do swojej chaty. Wiewióruszek po drodze nazbierał pełne 
ręce knebelków, które schował za pazuchę. Czarownica za-
mknęła chłopaka w ciemnej komórce. Jadła i napitku mu 
nie żałowała, ale choć był syty i nie potrzebował pracować, 
ciągle tęsknił do swojego jeziora i wzdychał do ukochanej 
siostry. Ta zaś długi czas chodziła po brzegu, wołała go 
po imieniu, aż przekonana, że się utopił, postanowiła iść 
w  świat. Może natrafi  gdzieś na dobrych ludzi i  przy 
nich pozostanie?

Czarownicy aż ślinka szła do ust na myśl, że młody 
rybak wkrótce tak się utuczy, że będzie miała 
z niego smaczną pieczeń. Codziennie przychodziła 
do komórki i mówiła:

Wiewióruszku,
pokaż paluszek!

A  Wiewióruszek wyjmował wtedy zza pazuchy 
knebelek i wytykał przez dziurkę. Czarownica była już 
stara, niedowidziała, sądziła więc, że rybak jeszcze za 
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chudy na pieczeń. Niestety, rybakowi wreszcie skończyły się knebelki i pewnego dnia, gdy 
przyszła czarownica do komórki, musiał wytknąć palec.

 – Ha, ha! – śmieje się czarownica. – Teraz cię zjem!
Zaczęła znosić z lasu drwa, by rozpalić w olbrzymim piekarniku. Wtedy właśnie przyszła 

do chaty jakaś młoda dziewczyna. Widząc ją przez dziurkę po sęku, Wiewióruszek zaczął 
wołać, żeby mu pomogła wydostać się z komórki, bo czarownica chce go upiec i zjeść.

Dziewczyna ukryła się przy chacie, oboje czekają. Serca im biją z lęku i trwogi. Wreszcie 
czarownica przyszła, otworzyła komórkę, zaprowadziła Wiewióruszka do piekarnika i ka-
zała mu się położyć na łopacie. Kiedy się jednak pochyliła nad drzwiczkami, przybie-
gła dziewczyna i wepchnęła czarownicę do pieca. Rybak skoczył z łopaty i pomógł 
jej zamknąć żelazne drzwiczki.

Ale czarownica znała takie zaklęcie, że drzwi się znów otworzyły. Wyskoczyła 
z piekarnika. Tylko włosy miała opalone. Nie czekając ani chwili, rybak z dziewczy-
ną zaczęli uciekać. Czarownica – za nimi!

Gdy już-już ich miała dogonić, rzucił jej Wiewióruszek pod nogi grzebień, 
z którego od razu wyrósł gęsty las. Czarownica pobiegła do chaty po topór, 
wyrąbała sobie drogę i dalej goni za uciekinierami. Już-już ich dogania, 
gdy Wiewióruszek widzi jajko łabędzie i rzuca je czarownicy pod nogi. 
Nagle z  jajka zrobiło się wielkie jezioro. Czarownica postanowiła je 
wypić. Pije więc i pije, pęcznieje coraz bardziej... Nie może już gonić 
za uciekającymi, więc kula się za nimi jak beczka. Już-już im prawie 
dosięgła pięt, już wyciąga pazury, by ich pochwycić, gdy rybak wbił 
w ziemię ostro zacięty kołek z lipowego drzewa. Wtedy czarownica 
nadziała się na ten kołek i pękła. A z wody, która z niej wyciekła, 
zrobiło się jezioro, które ludzie wiele lat później nazwali Łansik.

Wiewióruszek z dziewczyną, pełni radości, wrócili do chaty 
rybackiej i  pobrali się. Wkrótce potem przybyła do nich sio-
strzyczka Łania, która w czasie swojej wędrówki spotkała mło-
dego młynarza i wyszła za niego za mąż.

Radości w chacie nie było końca. Obie pary pobudowały sobie 
nową chatę i postawiły na wzgórzu wiatrak. Jedni uprawiali zie-
mię, która im nie skąpiła chleba, a drudzy rybaczyli i byli bardzo 
szczęśliwi. Z czasem ich córki i synowie pobudowali nowe chaty, aż po-
wstała nad jeziorem spora wioska.


