
Ciekawe czy dziś któraś z pań była by czarownicą ? 

Tajemnice Bystrzycy Kłodzkiej – ukryte skarby, tajemniczy 

mieszkańcy, podziemne trasy, historie nieopowiedziane…  

Legendy Bystrzyckie 

Legenda o herbie bystrzyckimW XIII wieku, gdy Ziemia Kłodzka należała do Czech, król czeski Ottokar II nadał Bystrzycy Kłodzkiej herb. 

Miał to być lew. Ottokar II rozkazał, aby namiestnik Ziemi Kłodzkiej przysłał do Pragi swoich przedstawicieli z wozem, po kamienną 

tarczę herbową. Ten do Pragi wysłał czterech swoich dworzan oraz zbrojny oddział. Orszak po przyjeździe został zaproszony przez króla 

na ucztę. Ottokar II słynął z tego, że lubił wystawne uczty, a także trzymały się go żarty. Gdy dworzanie przybyli na ucztę, zostali 

posadzeni na honorowych miejscach. Wszyscy z nimi popijali, a kiedy zaczęli się wzbraniać od picia, król powiedział, że co z nich za 

„lwy” skoro boją się lipcowego miodu i praskiego piwa. Pili zatem dalej, aby udowodnić, że się niczego nie boją. Następnego dnia po 

biesiadzie zawezwani zostali przed oblicze króla po odbiór herbowej tarczy. Odebrali tarczę, na której widniał piękny lew. Załadowali 

ją na wóz wymoszczony sianem i udali się w drogę powrotną do Bystrzycy Kłodzkiej. Zmęczeni biesiadą dworzanie, pozsiadali z koni i 

położyli się na wozie. Tarczę herbową ułożyli w tylnej części wozu. Gdy wóz otoczony strażą zbrojną jechał głównym gościńcem 

wszystko było w porządku, ale gdy zaczął podjeżdżać pod Przełęcz Polskie Wrota, tarcza na wyboistym i stromym trakcie zaczęła 

podskakiwać i osuwać się. Dworzanie smacznie spali na wozie, a tarcza powoli się zsuwała. W efekcie spadła na ziemię uderzając o 

kamień. W wyniku upadku odpadł ogon lwa. Huk obudził śpiących dworzan i drzemiących na koniach rycerzy. Nagle wszyscy się 

zatrzymali i podnieśli larum. Bali się bystrzyckiego księcia, który był srogim i okrutnym panem. Po naradzie doszli do wniosku, że z taką 

tarczą nie mogą wracać do Bystrzycy Kłodzkiej. Załadowali tarczę na wóz i szybko udali się z powrotem do Pragi. W Pradze udali się na 

Hradczany i na klęczkach udali się do króla, aby błagać go o nowa tarczę herbową. Król wcześniej powiadomiony o ich powrocie, 

wyszedł na wieżę zamkową, aby zobaczyć, jaka jest przyczyna ich powrotu. Gdy zobaczył ich idących na kolanach przez most, 

postanowił spłatać im jakiegoś figla. Przyjął ich w sali audiencyjnej, a oni ze łzami w oczach powiadomili króla, że przy stromym 

podjeździe tarcza herbowa zsunęła się im i spadając na ziemię rozbiła się. Ottokar II początkowo ukazał im swoje srogie oblicze i 

powiedział, że godni są kary śmierci. Ci zaczęli błagać o litość. Król udał, że dał się ubłagać i oznajmił, że potrwa trochę wykonanie 

nowej tarczy herbowej przez jego rzemieślników. W międzyczasie mieli mu towarzyszyć w ucztach. Po tygodniu pobytu byli bardzo 

zmęczeni ciągłymi ucztami i nieprzespanymi nocami. Wówczas król oznajmił im, by wstawili się po odbiór nowej tarczy, a po południu 

uczestniczyli w pożegnalnej biesiadzie. Chcieli się wymówić z biesiady, że muszą wypocząć przed trudami podróży, ale król był nie 

ugięty i nie wyraził zgody. Ludzie z ochrony króla dowiedzieli się od przybyłych, jaka była prawdziwa przyczyna rozbicia tarczy, 

donosząc o tym królowi. Jako nauczkę król postanowił ich upić na pożegnanie. Na uczcie, gdy wszyscy przypijali do świty, ci pili 

wszystkie toasty, ale byli trzeźwi. Trunki wylewali pod stół, a nie do gardła. Gdy stanęli następnego ranka przed obliczem króla po 

odbiór tarczy wydawało im się, że dwoi im się w oczach, albo z tarczą jest coś nie tak. Na herbowej tarczy znajdował się lew, który 

miał nie jeden, a dwa ogony. Zwrócili uwagę królowi, że przecież lew ma tylko jeden ogon, a jego rzemieślnicy zrobili dwa. Ten im 

odpowiedział, że jeżeli znowu rozbiją tarczę i odbiją ogon lwu, to drugi mu zostanie. Dworzanie nie dyskutowali więcej, tylko zabrali 

tarczę i umieścili na wozie tuż za woźnicą, cały czas jej pilnie strzegąc w drodze do Bystrzycy Kłodzkiej. Po przyjeździe, książę obejrzał 

tarczę. Rozgniewał się, ale cóż mógł zrobić skoro taka była wola króla. Dworzanie nie przyznali się jednak, że to z ich winy lew w herbie 

ma dwa ogony. Dopiero po jakimś czasie prawda wyszła na jaw. Książę jednak się tylko uśmiechnął i nie wyciągnął żadnych 

konsekwencji w stosunku do swoich podwładnych... Taki mamy herb, a winne są temu wszystkiemu trunki. 

O herbie 

Gdy w 1556 roku miasto Bystrzyca Kłodzka zakupiła pręgierz, 

przywieziono go na duży bystrzycki rynek. W miejscu, gdzie miał stanąć, 

wykopano wykop, w którym miał być umieszczony. Gdy miano w wykopie 

umieścić pręgierz, okazało się, że nie ma takiej siły, która ruszyłaby go z 

ziemi i umieściła w owym miejscu. Wtedy to stara kamieniarka Głazucha 

powiedziała, że miała w nocy widzenie i wie, w jaki prosty sposób można 

umieścić pręgierz w wykopie. Zastrzegła też, że sposób ten wyjawi o ile 

rada miasta wypłaci jej za to jednego talara. Rada miejska wyraziła 

zgodę na wypłacenie jednego talara, ale jeśli metoda będzie skuteczna, 

jeśli nie Głazucha zostanie wypędzona z miasta. Następnego dnia 

rankiem, kazała Głazucha młodym niewinnym mieszczkom Bystrzycy 

Kłodzkiej zebrać się wokół pręgierza. Gdy mieszczki się zebrały, kazała 

im głaskać pręgierz i o dziwo sam stanął pionowo i wskoczył do wykopu. 

Rada miasta z radości, że pręgierz stoi na swoim miejscu, wypłaciła 

Głazusze, aż dwa talary. Morał z tego taki: „Nie siłą, ale sposobem 

można wykonać nawet najcięższą pracę, bez wysiłku, szybko i z 

przyjemnością.” 

O bystrzyckim pręgierzu 

Ciekawostki – czy wiesz, że….. 
Bystrzyca Kłodzka na przełomie dziejów zmieniała swoją nazwę aż 26 razy: 
 

1310 r. - Hawelswerd, 1319 r. - Habelswerde, 1338 r. - Hawlswerda,  
1339 r. - Hawelswerde, 1344 r. - Habilswerd, Hawilswerd,  
1348 r. - Hawelswerdens, 1350 r. - Hawilzwerd, 1352 r. - Wistricz,  
1358 r. - Hauwilswerd, Hawylsuerda, 1359 r. - Habilswerde, 1368 r. - Habilswerda, 1396 r. - Hawlswerd, 1417 r. - Hawlswerde, 1423 r. - Habelswerdt,  
1431 r. - Wailswerde, 1436 r. - Habilswerde, 1495 r. - Habelschwerdt,  
1549 r. - Habelsuerdt, Haberswerd, 1631 r. - Habelschwerda,  
1748 r. - Habelswerth, 1782 r. - Habelschwerdt, 1945 r. - Bystrzyca, Bystrzyca Kłodzka.  

 

 W latach 1636 - 1724 istniała w mieście funkcja tzw. inspektora bojaźni bożej, nigdzie indziej w prowincji śląskiej nieznanej. Egzekucje kar odbywały się pod 
pręgierzem  

 W 1831 roku w Bystrzycy Kł. pojawiła się cholera, na którą zachorowało 340 osób,  z czego 103 zmarły  

 25 sierpnia 1800 roku podczas swej podróży po Śląsku, przybył do Bystrzycy John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Z okresu tego mamy 
relację Johna Quincy Adamsa, który trafił do Bystrzycy tuż po pożodze. Tak opisuje zastaną w mieście sytuację: 
 

"Było już po jedenastej, kiedy stanęliśmy przed bramą; okazało się, że ją zamykają o dziesiątej i potem nie wpuszczają nikogo do miasta, musieliśmy więc zanocować  
w gospodzie za murami i wjechać do miasta rano. Po drodze minęliśmy ruiny, które tydzień temu były miastem Bystrzycą: w miniony poniedziałek spaliło się na popiół  
i widzieliśmy tylko resztki murów. Wśród całego spustoszenia ocalało kilka domów oraz kościół. Przed drzwiami tych domów stało wiele kobiet z dziećmi, widocznie 
pozbawionych dachu nad głową i przygarniętych przez miłosiernych sąsiadów.  
Tu i tam na ulicach, wśród stosów gruzów albo w szkieletach domów jakiś smętny samotnik zdawał się dumać nad miejscem swojego dawnego domostwa. Przed krzyżem na 
furtce jakieś dziecko, dwunasto- lub trzynastoletnie klęczało, pewnie błagając o opiekę Istotę, której groźne przejście zabrało mu dach nad głową. Zmrok powiększał 
ponurość tej sceny. Był to jeden z najsmutniejszych widoków, jakie oglądałem."  
 

 

O mściwym kogucie 

Historia ta wydarzyła się za panowania króla czeskiego Jana Luksemburskiego, który w 1334 roku zezwolił 
mieszczanom Bystrzycy Kłodzkiej na wolne wybory rady oraz wójta. Tym pomysłem poróżnił mieszkańców, tak 
dalece, że niejeden nos został złamany i niejeden ząb wybity. W końcu jednak za sprawą fortelu, wójt został 
wybrany. Ogłoszono, bowiem konkurs, że wójtem zostanie ten z kandydatów, któremu uda się najeść przy pomocy 
specjalnie, w tym celu wykonanych 1,5 m łyżek. Kandydaci ni jak z tym utrudnieniem nie mogli sobie poradzić. 
Znalazł się jednak spryciarz, który zwrócił się do swojego sąsiada z propozycją: -„ Po co się mamy męczyć! 
Zróbmy tak, że ja będę karmił Ciebie moją łyżką, a Ty mnie swoją”. Pomysłodawca został zwycięzcą. Co zrobili 
inni kandydaci na to stanowisko? Gdybym powiedział, że grzecznie poszli do domów nikt, by w to nie uwierzył. 
Przecież od wieków swoje niepowodzenia, niejeden z panów topi w alkoholu. Tak było i tym razem. Gorzałka 
jednak nie złagodziła goryczy porażki. Kiedy wybiła północ, karczmarz wyprosił podpitych gości. Jeden z pijanych 
kandydatów na wójta wracając do domu wpadł, zataczając się na kurnik i swoją złość wyładował na Bogu ducha 
winnym kogucie. Kopnął go z taka siłą, że ten wzbił się wysoko w powietrze, zatoczył koło na Ziemią Kłodzką i 
usiadł na stoku Śnieżnika w okolicach Międzygórza. Można go tam dzisiaj zobaczyć, idąc czerwonym szlakiem z 
Międzygórza na Śnieżnik. Skrzywdzony kogut do dzisiaj pamięta odór alkoholu zmieszany z zapachem tytoniu. W 
księżycowe noce budzi się do życia i przelatując nad Ziemią Kłodzką, wypatruje podpitych mężczyzn. Biada, jeśli 
któregoś zauważy. Spada mu wtedy z impetem na głowę i dziobie, dziobie Go zapamiętale. Teraz już wiecie, 
drogie panie, dlaczego Wasi mężowie po pracy wracają czasem do domu w opłakanym stanie. Nie róbcie im 
awantur, raczej zaopiekujcie się nimi troskliwie, bowiem niechybnie zostali napadnięci przez mściwego 
kłodzkiego Koguta. 

W dawnych czasach kontakt człowieka ze złymi mocami – ziemskimi i nieziemskimi – był bez porównania częstszy i powszechniejszy niż dziś. Jeszcze w ubiegłym stuleciu ludzie 
niemal, na co dzień stykali się w sposób fizyczny z przedstawicielami piekieł, bądź też z osobnikami przez nich opętanymi lub pozostającymi na ich usługach. Toteż ówczesny 
bogobojny lud musiał znać wiele praktycznych metod, pomagających mu bronić się przed nieustannym naporem różnych sił czarnoksięskich. Szczególnie często stykał się on z 
kobietami trudniącymi się czarami. Oczywiście, w pierwszym rzędzie trzeba było umieć czarownicę rozpoznać. Sposobów na to znano wiele. Na przykład udawano się na cmentarz i 
wśród wyjętych z grobu starych trumien szukano deski z dziurą po sęku. Potem przez tę dziurkę przyglądano się podejrzanej. Jeśli była to czarownica, od razu ją rozpoznawano, 
gdyż popadała w zdenerwowanie, czując, że ją zdemaskowano. Podobny skutek dawało pójście do kościoła na mszę w dniu św. Jakuba i Filipa ( to znaczy 1 maja) i podczas 
Przemienienia popatrzenie na podejrzaną przez wianuszek, uwity z białych kwiatów macierzanki, zerwanych po zachodzie słońca na św. Katarzyny (30 kwietnia). Ale gdy ujawniło 
się czarownicę trzeba było od razu wyjść ze świątyni i czym prędzej wracać do domu, idąc środkiem drogi, gdzie wiedźmy nie miały mocy i nie mogły uczynić nic złego. Innym 
sposobem było włożenie pod język baźki tuż przed wejściem do kościoła w Niedzielę Palmową. Baźkę wyjmowano podczas Przemienienia, a wtedy nad czarownicą śledzący widział 
wiadro lub kubeł. Jeśli tak się stało, musiał wyjść z kościoła pierwszy, w przeciwnym razie ukryty w wiedźmie rozwścieczony diabeł mógł go nawet zabić. Prawie tak samo można 
było zdemaskować czarownicę na Boże Narodzenie. W tym celu należało, wchodząc do świątyni na pasterkę, która musiała odbywać się o północy, włożyć pod język zasuszony kwiat 
wiśni, pochodzący z gałązki zerwanej na św. Katarzynę i przechowywanej aż do tego momentu. Gdy zaś stajnia lub obora już została zauroczona, a miała drewniana podłogę, to 
gdzieś pod nią czarownica prawdopodobnie ukryła pukiel włosów. Należało, więc zerwać podłogę i odszukać zaczarowane włosy. Potem uszkodzone bydło trzeba było wysmagać 
postronkiem. Najlepszy był postronek pożyczony od grabarza, bądź w kostnicy czy kaplicy cmentarnej. Według ludowych mniemań, cięgi te przyjmowała czarownica (biedne bydło!). 
Swego czasu w Czermnej pod Kudową siostra proboszcza wypożyczała, naturalnie za niewielką opłatą, nieco delikatniejsze postronki, na których opuszczano do grobów trumienki z 
dziecięcymi zwłokami. Do przepędzania ze wsi czarownic korzystano niekiedy z usług Cyganek. Rzecz jasna, za solidną opłatą. Rozpoznaną wiedźmę pędzono przez caluśką osadę, a 
Cyganka urągała i złorzeczyła jej najgorzej, jak tylko umiała ( a umiała przeważnie doskonale!). Jednocześnie tłukła ją po plecach garnkiem pełnym mleka, dobrze zatkanym i 
obwiązanym ścierkami do cedzenia, z nawtykanymi w nie metalowymi szpilkami. Stosowano też prostsze metody. Na przykład, aby uchronić oborę przed mocą czarownic, w Wielką 
Sobotę gospodynie podchodziły w pobliże gnojowiska i trzy razy żegnały się.W noc świętojańską z 23 na 24 czerwca, przybijano gwoździkami pod kuchennym stołem wianuszek z 
wysuszonych ziół. Zwykle każda z gospodyń znała jakiś własny, najskuteczniejszy ich zestaw, ale niechętnie zdradzała go sąsiadkom czy znajomym, aby nie pomniejszyć siły 
oddziaływania. Szczególnie groźna była noc Walpurgii, przypadająca z 30 kwietnia na 1 maja. Wtedy to śląskie wiedźmy zrzucały z siebie codzienny, niewinny wygląd i przez kominy 
opuszczały na miotłach swe domostwa, udając się na Śnieżkę. Jednak w 1685 roku, po wybudowaniu na niej kaplicy Św. Wawrzyńca, przeniosły miejsce spotkań na ślężańską 
Radunię. Podczas satanicznych zjazdów układano przede wszystkim szczegółowy plan pracy na najbliższy rok. Obrady kończyły się orgiastyczną ucztą. Stąd w wielu śląskich wsiach 
od wieczora 30 kwietnia aż do godziny szóstej rano 1 maja drzwi do pomieszczeń ze zwierzętami gospodarskimi były pozamykane. W tym czasie, bowiem nad Śląskiem kręciło się 
niezwykle dużo mocno podchmielonych, rozczochranych wiedźm. Skutecznym sposobem zapobiegania złośliwościom czarownic w noc Walpurgii było skrapianie święconą wodą ścian 
stajni, obór i chlewików. Robiono też z gałązek pokropionego święconą wodą drzewa, a zwłaszcza z krzaka czarnego bzu, specjalne krzyżyki. Przybicie gwoździkami do stajennych 
drzwi trzech takich krzyżyków chroniło zwierzęta od wszelkich uroków. Zwyczajne śląskie czarownice miały w tę noc łatwiejsze życie, gdyż główne wiedźmy udawały się w głąb 
Niemiec w góry Harzu, gdzie na Blocksbergu odbywał się zlot centralny. Pamiętajmy, bowiem, że w owych czasach ziemie śląskie wchodziły akurat w skład Rzeszy. Na Blocksbergu, 
zwykle zjawiali się także wyżsi dostojnicy piekieł i innych sił nieczystych. 
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