Legendy o staram zamku w Moryniu
I. Z

miejscem położonym nad Jeziorem Morzycko, czyli ze wsią Przyjezierze

związani są rycerze, którzy - jak to opowiadano - wybudowali podziemne przejście
prowadzące z

zamku do dawnego kościoła katolickiego stojącego w tej wsi,

zamienionego obecnie na budynek gospodarczy.
II. Na północ od Morynia, w niedalekiej odległości od jeziora, na samotnym
wzgórzu znajdują się resztki murów starego zamku. Tutaj przed wielu laty

gnieździli się rycerze - rozbójnicy napadający na podróżnych podążających drogą

na Chojnę Szczecińską i zabierający im wszelkie ich dobra. Mieszkańcy Morynia
długo przyglądali się temu procederowi nie reagując, do chwili, gdy w końcu sami
•stali się celem ich pojedynczych napaści. Wtedy się skrzyknęli, zbójeckie gniazdo

otoczyli ścisłym kordonem i doprowadzili do śmierci głodowej rycerzy. Zburzyli ich
zamek, tak, że obecnie widoczne są tylko nieznaczne jego resztki.

Legenda o 7 braciach
Niedaleko Morynia, w pobliżu drogi na Zielin na górze o nazwie„7 braci" stoi 7 kamieni, jeden większy od
drugiego. Legenda głosi, że na górze tej dawno, dawno temu 7 braci wypasało krowy. Jak tylko wzeszło
słońce, otworzyli swoje kosze ze śniadaniem. Jeden z nich miał ser i nie chciał się podzielić. Więc bracia
ze złości zaczęli okładać go pejczami aż krew się polała. Za karę braterskiej niezgody wszyscy zostali
zamienieni w kamienie. Stały one przy drodze dopóty, dopóki drogę przeniesiono.

skądinąd) stwierdzeniem, że trzeba było sobie nie brać młódki za żonę. W końcu nadszedł dzień, gdy burgrabia popadt w pohańbienie

tracąc wszelkie dobra i został odtrącony przez dawnych kompanów oraz „przyjaciół".

Pewnego dnia, gdy stał na brzegu jeziora myśląc o swym losie dostrzegł nadjeżdżający od strony Morynia czarny
niczym noc powóz zaprzężony w równie czarne konie. Wysiadł z niego strojny młodzian, skłonił się nisko burgrabiemu i rzekł
- Panie! Mój władca pragnie pomóc ci w twych kłopotach spłacając wszelkie długi, a w dodatku jest w stanie sprawić, byś codziennie o
świcie znajdował w swej komnacie sztukę złota.

- Chyba Bóg cię do mnie sprowadza, miły człeku!- odpowiedział zaskoczony hrabia.
- Może nie Bóg, ale ktoś, komu bardzo na tobie zależy - mruknął pod nosem posłaniec, głośno zaś rzekł: - Wystarczy jedno twoje słowo,
Panie, aby nasza umowa była ważna. Wszak słowo szlachcica wiążące jest, prawda?

- Dobrze więc, masz oto moje słowo!

Młodzieniec wsiadł do powozu i konie ruszyły z kopyta w drogę powrotną.
Zdziwiony burgrabia wrócił na zamek i jeszcze na dziedzińcu spotkał swą oblubienicę czyniącą mu już z daleka srogie wymówki z tego

powodu, iż ukrył przed nią w swej komnacie sztukę złota. Równie stanowczym tonem nakazała mu wydać rozkazy służbie, aby ta
przygotowała konie, gdyż następnego dnia wybiera się do Kostrzyna na zakupy.
Zdziwienie starego męża przyjęło ogromne rozmiary: kim mógł być ten dziwny posłaniec roztaczający wokół siebie dziwny zapach, jakby

III. Inni mówią, że ostatni właściciel zamku, gdy był już stary,
słaby i nie posiadał dochodów zastawił swoje dobra za jedno
cielę. W końcu, gdy przejęto jego posiadłość został z powodu
swej słabości zniesiony z góry na fotelu.

siarki? Przebóg!! Toż był to wysłannik samego diabła!! 0, ja nieszczęsny!! Com ja uczynił?!
Tymczasem Matylda nie ustawała w okazywaniu swej złości. Jej tyrady przerwał głos męża zabraniający wszelkich wyjazdów z zamku, a

tym bardziej dalszego trwonienia majątku. Tego było młodej żonie za wiele.

- Jak śmiesz wydawać mi rozkazy, stary głupcze?! Gdybyś ożenił się z oślicą, to
mógłbyś jej rozkazywać, skąpy dziadygo, a nie mnie!!

Legenda o zaczarowanej
Matyldzie, burgrabini
z zamku Stolzenburg

-Zamilcz, Matyldo!
-

Nigdy! O tak, właśnie oślica byłaby dobrą partią dla takiego starego, skąpego

osła jak ty!
-

Stań się więc oślicą!- wykrzyknął w złości burgrabia i w tym momencie dał się

słyszeć grzmot, po którym twarz, a właściwie cała głowa Matyldy przybrała ośli

wygląd.
Zanosząc się strasznym płaczem odmieniona niekorzystnie żona uciekła, by

Gdzie dzisiaj jeno gruzy i zniszczony kamień, stał niegdyś potężny

skryć się w swej izbie, gdzie zmarła z rozpaczy po kilku dniach. Oswobodzony w

zamek rodu Wittelsbach. Jego właściciele, z nadania Margrabiów

tak nieoczekiwany sposób burgrabia znajdował każdego ranka przyobiecaną

Magdeburskich, otrzymujący wraz z zamkiem tytuł burgrabiego,

sztukę złota, a że nie było komu jej wydawać gromadził w lochach coraz

mieli strzec porządku w Moryniu i na traktach zeń prowadzących.

większe ilości tego szlachetnego kruszcu. Pewnego wieczora do zamku zawitał

Z czasem jednak zaczęli (może z nudów, a może z nieodłącznej

ponownie wysłannik diabła mówiąc, że przyjechał po świeżo upieczonego

człowiekowi chęci zysku?) napadać na podróżnych, gromadząc łupy

wdowca. Ten wyraził zdziwienie mówiąc, że nie wie, o co chodzi. Rozsierdzony

w przepastnych podziemiach swej siedziby. Ostatni z nich będąc już

jego uporem wysłannik piekieł przypomniał mu dane szlacheckie słowo, na co

w podeszłym wieku pojął za żonę wielce urodziwą młódkę, co jak

burgrabia odrzekł: -Głupcze! Czy nie wiesz, że szlachcic okryty hańbą nie jest już

wiadomo, było i jest nadal - nie świadczyło o jego roztropności. Piękna

Matylda, gdyż tak zwało się to płoche dziewczę - nudziła się wielce u

boku starego męża, z dala od światowego życia, na które liczyła.

szlachcicem i jego słowo nic już nie znaczy?
Diabeł pojął swoją porażkę, zaklął siarczyście i wsiadając do powozu machnął

ze złości ogonem tak mocno, że zburzył zamek.
Przez wieki całe, w noc świętojańską pojawia się w ruinach moryńskiego

Jedyne, na co mogła liczyć, to wspomniane wyżej skarby. A korzystała

zamku kobieca postać oszpecona oślą głową. Młodzieniec, który pocałuje

z nich chętnie i bez umiaru: liczne podróże na dwory w Szczecinie czy

ją w usta sprawi, że Matylda przyjmie swą dawną, piękną postać i

Magdeburgu wymagały równie licznych strojów i służby. Majątek

oprócz swego ponętnego ciała odda mu jeszcze ukryte w lochach

starego głupca topniał w oczach, więc by sprostać coraz to nowym

skarby. Wszelkie reklamacje po przeczytaniu do końca niniejszej

zachciankom Matyldy, zastawiał swe dobra na prawo i lewo, pożyczał

legendy nie będą uwzględniane, bo legenda nic nie mówi o tym,

pieniądze pod zastaw byle tylko zatrzymać piękną żonę przy sobie.

czy wraz z przemianą głowy, złączona będzie zmiana charakteru

Każdy objaw jego niezadowolenia, każde napomnienie, że trwoni ich

niewiasty. Tak więc każdy chętny może spróbować swego

wspólny majątek napotykał kpiny i awantury kończące się (słusznym

szczęścia na własną odpowiedzialność.

Jah sielawa

do Morzi/cha trafiła

Diabelski fotel
były

Niedaleko Morynia, przy drodze do Cedyni w powiecie

ulubionym miejscem pobytu diabła, a do dzisiaj

chojeńskim, stoi duży kamień. Na jego powierzchni

Król szwedzki przelał dużo

pozostały niektóre ślady jego tam obecności. W

widoczne są wgłębienia, jakby ręka je odcisnęła. Przez

niewinnej krwi. Za karę Bóg

tak zwanym Kugelgrunde nad jeziorem leżała cała

długi czas kamień ten miał służyć diabłu jako stolik

rzucił na niego klątwę. Od

grupa dużych głazów granitowych, a między nimi i

do gry. Diabeł siedział na kamieniu i grał na nim w

tej pory monarcha odczuwał

ten leżący, tuż nad brzegiem, który ma kształt fotela

kości. Ale w końcu znudziło mu się ciągle siedzieć na

wstręt do jedzenia mięsa. Ale

zwróconego przodem w stronę jeziora. Na fotelu

kamieniu samemu i samemu grać. Nie udało mu się

jak tu wyżyć w zimnej Szwecji,

tym siadywał diabeł w ciepłe letnie noce i łowił ryby.

jednak przekonać nikogo, by z nim zagrał. Wszyscy

Wydaje

się,

że

lżąc tylko jarzyny ? Tajemniczy

okolice Jeziora

bali się diabła i uciekali przed nim. Obawiali się też,

któremu uda się siedząc na

źe gra z diabłem przyniesie im nieszczęście, albo że

zaproponował królowi, aby za przyjęcie

do północnego kraju został jego kucharzem.
przyrządzać

Morzycko

Według legendy, każdy rybak,

gość, który twierdził, iż przybył z Italii

Miał m.in.

I Stolik do gry diabla

na wiele sposobów

Diabelskim fotelu złowić

przegrają własną duszę. Któregoś dnia szatan zerwał

rybę będzie miał zawsze

się i rzucił kośćmi o kamień z taką siłą, że kostki

udane połowy.

wszelkiego rodzaju potrawy z ryb.

rozpadły się, jakby były ze szkła, ale na kamieniu

- Moi bracia będą mi z południa systematycznie dostarczać nowych ryb, będę mógł dość

pozostawiły widoczne wgłębienia. Od tego czasu

często zmieniać jadłospis - obiecywał tajemniczy przybysz.

diabeł nie pojawił się już nigdy więcej.

Następnego dnia postanowiono na próbę skorzystać z jego usług. Obcemu udało się
przygotować wspaniałą potrawę. Zrobił to dzięki różnym dodatkom, które miał w swoim

podróżnym bagażu.
- Zdradź mi królu pragnienia twojego serca, powierz w me ręce tęsknoty swej duszy,

a nie pożałujesz - zaczął po pewnej uczcie kusić nieznajomy.
Nieostrożny monarcha spełnił życzenie przybysza. Nie wiedział bowiem, iż jest to sam

diabeł. A był on niebezpieczny! Chciał bowiem całe królestwo uzależnić od piekielnych
mocy. Codziennie na szwedzki stół trafiały coraz to inne smakowite, ale zaczarowane
potrawy. Diabelski plan powoli był realizowany. Pechowa dla czarta okazała się jednak

pewna zimowa noc. Postanowił polecieć nad Morze Śródziemne po ryby i przyprawy.

Ale się spóźnił i dopiero o dwunastej bez kożucha wybrał się w swoją conocną podróż.
Wracał z pełnym workiem sielaw. Gdy był nad Przyjezierzem (miejscowość nad

Morzyckiem obok Morynia), zawiał ostry wiatr ze wschodu. Diabeł zaklął siarczyście,
bo musiał lądować na odpoczynek. W dole zobaczył światełko. Była to chata rybaka.
Zapukał do drzwi. Gospodarz ugościł go.

Czarci Graz - Gaz z olejową miarą
W czasach, kiedy do lamp używano oliwy mieszkał w Moryniu skąpy

- Właśnie mam coś bardzo dobrego na rozgrzewkę, w sam raz dla takiego ... rybaka powiedział gospodarz.

kupiec, który sprzedawał mieszkańcom oliwę oszukując miarę.
Pewnego dnia przyszła do kupca biedna kobieta. Kiedy zakupiony

Diabeł pociągnął duży łyk wódki. Gdy łapczywie wychylił kilka następnych łyków

olej rozlała do lamp, zauważyła, że mało oleju zostało w kanie. Wtedy

z butelki, poczuł jakby rozgrzewały go płomienie diabelskiego ognia. Zdawało mu się
jakby był u siebie. Podał flaszkę gospodarzowi i tak pili na zmianę. Obaj byli coraz bardziej

weseli, języki się rozwiązywały, a czas płynął

Diabeł przysnął....

Nagle zerwał się widząc, że dnieje. Poderwał się na równe nogi, chwycił worek z sielawą

pojawił się Złek zwany przez niektórych diabłem. Miewał on jednak
i dobrą stronę swego oblicza. Tym razem przejął się też losem biednej
kobiety. Wysłuchawszy oszukanej, zaraz poszedł do kupca,

i chciał przejść przez próg, ale rybak stanął w drzwiach i z szelmowskim uśmiechem na

go z kamienicy i zaciągnął nad jezioro.

twarzy powiedział: - Wpierw zapłać za gościnę!!! Czart chciał zapłacić pieniędzmi.

- Jeszcze raz oszukasz, to zginiesz w toni tego jeziora!

Rybak potrząsnął głową i robiąc znak krzyża powiedział: - Schowaj swoje złoto i srebro.

zapowiedział groźnie Złek. Na oczach kupca wbił też swój

Daj mi lepiej worek. Chwaliłeś się, jakie to piękne ryby przywozisz z Włoch. Parę daj

łokieć w pobliski głaz. Zrobił się otwór, który stał się

do zjedzenia, a resztę przeznaczę na zarybienie jeziora. Przerażony diabeł zaczął się

idealną miarą oleju.

tłumaczyć, ale widząc nieustępliwą minę rybaka i jaśniejące niebo zrezygnował. Diabeł

- To jest miara oleju i odtąd ani się waż jej

przekazując worek potknął się i wyleciał z chaty na zewnątrz a wszystkie ryby wpadły do

jeziora Morzycko. I tak sielawy dostały się do tego akwenu. Diabeł był mocno spóźniony.

Lecącego czarta zobaczyła służba dworska i doniosła królowi. Widząc co się stało, diabeł

zmniejszać. Jeśli się dowiem o twoim oszustwie,
spełnię swoją obietnicę.

Kupiec wystraszył się, ale odtąd był już

już nie ryzykowałspotkania z monarchą. Przelatując nad Morzyckiem mógł tylko zapłakać

nad swoimi słabościami.

sprzedawcą.

Śladami Mori/ńskich Legend
MORYŃ to wyjątkowo urokliwe miasteczko położone w zachodniej Polsce nad jeziorem

Dotarcie do następnej legendy umili Ci piękna zieleń parkowa, która już dawno

Morzycko. Malowniczy teren okalający gminę, akwen jeziora i cudowna szata roślinna

temu wpisała się w tutejszy krajobraz. Być może w czasach, w których owe legendy

to jedne z wielu atutów tego miejsca. Jak się okazuje posiada ono również kilka

powstawały... Idąc brzegiem jeziora, mijając Rybakówkę, napotkać można po drodze

tajemniczych, a nawet można by rzec mrocznych-tajemniczych legend wiążących się

jedno z największych w Polsce (prawnie chronione) stanowisko bluszczu pospolitego

z tym miejscem. Podążając szlakiem moryńskich legend wokół Morzycka z łatwością

(Hedera helix), który pnie się do góry po drzewach takich jak robinia akacjowa, wiąz

i przyjemnością zapoznamy się zarówno z opowieściami jak i okolicą.

szypułkowy, jesion wyniosły i klon pospolity, i ściele się gęsto po ziemi pokrywając 100%

powierzchni podłoża. Na skraju parku ustawiono tablicę „Diabelski Fotel" (3) opisującą
Drogę tą można przebyć biegnąc (zajmie nam to krótko ponad godzinę), jadąc rowerem

(w podobnym czasie) oraz spacerkiem (około 4 godzin).

historię diabła lubiącego wypoczywać w letnie wieczory nad brzegiem jeziora, siedząc

na swoim kamiennym fotelu i zachwycając się uroczym widokiem.
Ty też możesz przysiąść na tym fotelu i poczuć się jak....... ? Właśnie, KTO? Spróbuj!

Wycieczkę

rozpocząć od

Geoparku

które

To jednak nie koniec podróży, zostało jeszcze kilka wspaniałych odkryć. A do kolejnego

zlokalizowane jest na Placu wolności 2. Stąd, podążając na zachód ulicą Żeromskiego,

dotrzesz idąc wzdłuż linii brzegowej jeziora Morzycko, aż do miejscowości Gądno. Idąc

można

Regionalnego

Biura

(START),

zaraz za Bramą Młyńską skręć w prawo w kierunku Kamiennego Ogrodu. Jest to

ul. Zieloną, dotrzesz do parku, mijając ośrodek wypoczynkowy i skręcając w lewo

ekspozycja 40 głazów narzutowych pochodzących z najbliższych okolic Morynia. Idąc

zejdziesz do plaży.

dalej ul. Jeziorną wzdłuż rzeki Słubi dotrzesz do rozwidlenia dróg, jednej w kierunku

Tam też umiejscowiono tablicę z „Legendą o 7 braciach" (4). Można tu po dłuższej

plaży, drugiej w kierunku ośrodka „Szafir". W tym miejscu, tuż przed przejściem drogi

wędrówce przysiąść na ławeczce i wypocząć podziwiając rozległą plażę.

przez rzeczkę znajduje się pierwsza z tablic „Legenda o Zaczarowanej Matyldzie,

Po odpoczynku cofnij się parę metrów

burgrabinizzamkuStolzenburg" (1) znajdujących się na szlaku „Śladami Moryńskich

w drogę leśną, aż dotrzesz do skrzyżowania dróg Przyjezierze-Witnica-Mirowo-

Legend".

Gądno. Na skrzyżowaniu skręć w lewo, po drodze przejdziesz przez most na rzece Słubi

w górę do drogi asfaltowej i skręć w lewo

Aby poznać następną legendę, należy przejść przez plażę i skręcić w prawo. Maszerując

i dojdziesz do punktu przystankowego nad jeziorem, gdzie znajduje się już piąta tablica

wzdłuż Promenady Wielkiego Raka o długości około 500m napotkasz „odciśnięte" w

„Jak Sielawa do Morzycka trafiła" (5). Następnie kieruj się w lewo, w ul. Letniskową, aż

brązie naturalnej wielkości tropy typowych zwierząt ostatniej epoki lodowcowej. Jest

dojdziesz do skrzyżowania z drogą powiatową Mirowo-Moryń, znowu skręć w lewo i idź

ich 10, a przy większości z nich znajdują się naturalnej wielkości figury zwierząt epoki

do skrzyżowania z drogą główną Moryń-Chojna. I oto w oddali na niewielkim wzgórzu

plejstocenu. I tak wędrując przez park brzegiem jeziora dotrzesz do popularnej atrakcji

króluje tablica „Legendy o starym zamku w Moryniu" (6).

turystycznej, wizytówki Morynia, mamucicy Geosi wraz z potomkiem Morynkiem.

W tym momencie po zapoznaniu się z historią zamku powoli docierasz do końca naszego

Przechodząc obok mamutów i dalej ścieżką wzdłuż murów obronnych kieruj się do

szlaku. Chociaż przed Tobą jeszcze ponad 1,5 km trasy - kieruj się drogą asfaltową

rozwidlenia ścieżek parkowych przed kortem tenisowym. W tym miejscu po lewej

w stronę Morynia - na końcu tuż przed skrzyżowaniem wjazdu do Morynia po lewej

stronie, wśród gęstych krzewów i drzew parkowych odnajdziesz kolejną tablicę opisującą

stronie na skraju zbiornika wodnego stoi ostatnia tablica „Stolik do gry diabła" (7).

postać niezwykłego Złeka „Legendę o Czarcim Głazie z olejową miarą" (2).

Opowieść ta kończy Twoją podróż, chociaż chętni mogą jeszcze udać się do centrum
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
IjJŚJropa inwestująca w obszary wiejskie. Broszura opracowana przez Gminę Moryń, współfinansowana ze środków Unii

Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

