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Baśń o zbójcach
nad jeziorem Skanda
Dawne to, bardzo czasy, kiedy na Warmii rozciągały się bezgraniczne bory i lasy. Łatwo
było w tych lasach ukryć się zbójcom. Toteż niedaleko jeziora Skanda, w gęstym borze
w jarach i mokradłach zaszyła się na długie lata cała banda zbójców. Przez las prowadziła
wówczas tylko wąska ścieżka (od tego miejsca, gdzie dziś mieszka Błażej, do „blokowego
krzyża”, co to stoi nad jeziorem). Zbójców tych było trzydziestu dwu, czyli tyle, ile kart
do gry w jednej talii. Od kart mieli też zbójcy swoje przezwiska, a więc był i Królsercowy,
i Aspikowy, i Waletkrzyżowy, a herszt bandy nazywał się Krojcowadama.
Zbójcy napadali na kupców, jadących traktem bursztynowym przez Olsztyn do Bałtyku.
Obrabowali też niejednego rzemieślnika czy Żyda, którzy wędrowali z towarem. Rolnikom
kradli krowy, barany i drób, a nikt, choćby wiedział, nie śmiałby zdradzić ich kryjówki, bo
zagrozili, że każdemu wsadzą na dach czerwonego kura.
Okoliczni mieszkańcy bardzo się bali zbójców, bo niejednego zmuszali do roboty przy
łowieniu ryb lub wyrębie drzew, a najpiękniejsze dziewczęta porywali, by im gotowały jedzenie i prały bieliznę.
I stało się pewnego dnia, że wykradli śliczną córkę olsztyńskiego burmistrza. Dziewczyna
płakała i błagała, żeby ją puszczono do domu, ale nic nie pomogło. Codziennie od rana
musiała w jeziorze prać bieliznę, aż odgłos kijanki rozlegał się po lesie.
Najgroźniejszym zbójcą był ów herszt. On to zakochał się w pięknej burmistrzance, a że
mu się opierała kazał jej i w zimne jesienne poranki prać w jeziorze bieliznę. Dziewczyna
prała i płakała tak, że łzy ciurkiem spływały jej po twarzy. Nikt jednak jej płaczu i lamentu
nie słyszał.
Pewnego dnia, gdy wyszła nad jezioro, dźwigając pełną balię bielizny, zauważyła, że zbójcy poukładali się pokotem wokół ogniska i zasnęli mocno, chrapiąc, aż dudniło po lesie.
Nasłuchując tego chrapania, rzuciła szybko bieliznę do wody i pobiegła co sił do zamku
olsztyńskiego. Tam dokładnie opisała, gdzie są kryjówki zbójców, i radziła, by wykorzystać
okazję, że tak mocno zasnęli. Nie zwlekano ani chwili. Komendant zwołał wszystkich mężczyzn i wyruszyli zbrojnie nad jezioro. Po cichutku, żeby nie zbudzić zbójców, obstąpili ich
ze wszystkich stron, związali i przyprowadzili do zamku na sąd. Jedynie herszt zdążył uciec
i dalej ukrywał się nad jeziorem. Ciągle czatowano na niego i różnymi sposobami starano
się go złapać, ale zbójca był przebiegły i zawsze udało mu się wymknąć. A siłę miał ponoć
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taką, że potrafił duże drzewo wyrwać z korzeniami, każdy więc bał się bliżej do niego przystąpić. Wreszcie komendant Olsztyna wyznaczył dla tego, kto by herszta ujął i przyprowadził na zamek, wysoką nagrodę.
Nad Łyną w Olsztynie mieszkał w tym czasie ubogi szewc, który słynął ze sprytu. On to
zgłosił się do komendanta z propozycją, że gotów jest złapać herszta, byleby otrzymał podwójną nagrodę. Zgodzono się i na to. Wieczorem szewc udał się do lasu, rozpalił ognisko
i zaczął smażyć słoninę. Jasność ogniska i smakowity zapach zwabiły herszta, który zjadł już wszystkie zapasy
żywności i dokuczał mu straszny głód.
– Co ty tu robisz? – zapytał szewca.
– Toć widzisz, że smażę słoninę, bom głodny–
odpowiedział szewc i dalej miesza skwarki na
patelni.
– Może byś i mnie trochę dał, bo ja też jestem
głodny – zaproponował zbójca.
– To usiądź koło ogniska i poczekaj, aż się słonina
usmaży – rzekł szewc i począł kroić duże pajdy razowego
chleba.
Herszt, oblizując się, usiadł wreszcie koło ogniska, by
spożyć smaczną wieczerzę. Na ten moment czekali
mieszkańcy Olsztyna. Wyskoczyli z zarośli, ujęli zbójcę, związali i przyprowadzili do zamku. Następnego dnia skazano go na śmierć. Miał na zamkowym
murze nad Łyną stać tak długo, póki nie wpadnie do
wody i się nie utopi. Zanim go, związanego, zaprowadzono na mur, zapytano się podług zwyczaju, czy ma
jeszcze jakieś życzenie.
Zbójca, udając głęboką skruchę za swoje grzechy,
poprosił, żeby mu rozwiązano ręce i przyprowadzono
do niego owego szewca, którego pragnie przed śmiercią uściskać. A gdy prośbę jego spełniono i szewc stanął
przed zbójcą, ten przytulił go do piersi tak mocno, że go
zgniótł.
– Teraz jesteśmy obaj skwitowani! – zaśmiał się okrutnie
i w tej samej chwili wpadł do wody.
Następnego dnia i szewca, i herszta zbójców pochowano jednego obok drugiego za miastem, niedaleko
jeziora Skanda przy drodze do Szczytna. Postawiono drewniany krzyż, a gdy zbutwiał – murowaną
kapliczką, która do dziś tam stoi.
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