Gdańskie Miniatury – legendy Osieka i okolic

Osiek to dawna podgrodzka osada położona na zachód niedaleko siedziby książąt pomorskich
- grodu. Później na jej miejscu Krzyżacy wznieśli swój zamek. Stąd miejsce to gdańszczanie i
gdańszczanki nazywają dziś Zamczyskiem.
Z początku osiedle było otoczone fosą i wałem, później wokół niego dobudowano mury
i baszty. Osiek zamieszkiwali głównie ubożsi rybacy, marynarze i zbieracze bursztynów.
W okresie panowania Krzyżaków w Gdańsku (lata 1308-1454) Osiek otrzymał własny ratusz
i samorząd (prawo do samostanowienia). Z biegiem czasu osiedle weszło w strukturę
fortyfikacji (linii obronnej) Starego Miasta. Zarówno Osiek jak i jego okolice mają morską
przeszłość. W pobliżu osady marynarze wybudowali kościół, szpital i przytułek (zakład opieki)
św. Jakuba (ul. Łagiewniki), który był miejscem odwiedzin wszystkich podróżnych
i pielgrzymów. W pobliżu zabudowań świątyni stała Brama św. Jakuba i Baszta św. Jakuba,
a nad całością górował Bastion św. Jakuba (ufortyfikowane wzniesienie). Jak można
zauważyć, krajobraz tej okolicy bardzo się zmienił. Fosy, wały, bastiony, bramy i baszty
ustąpiły XIX-wiecznym zabudowaniom.
Przez Osiek przepływają wody Kanału Raduni. Zawdzięczamy go pobytowi Krzyżaków
w Gdańsku. To właśnie zakonnicy z czarnymi krzyżami na tunikach kazali wykopać kanał, który
dostarczał wodę pitną i wprawiał w ruch większość gdańskich młynów – w tym Wielki Młyn,
przyczyniając się do rozwoju gospodarczego miasta. Przekop ma swój początek w pobliżu
Pruszcza Gdańskiego, gdzie rzeka Radunia rozwidla się i część wody jest odprowadzana
Kanałem Raduni. W pobliżu Zamczyska Kanał Raduni wpada do Motławy.
Naszą dzisiejszą wycieczkę rozpoczniemy od legendy związanej z rzeką Radunią. Dowiemy się,
kim były tajemnicze istoty zamieszkujące jej wody. Następnie odwiedzimy kościół św. Jakuba
i jego okolice, aby wyobrazić sobie jak wyglądały niegdyś fortyfikacje Starego Miasta.
Po drodze jednak przejdziemy w okolice ulicy Osiek, która stanowiła niegdyś centrum dawnej
osady rybackiej pod taką samą nazwą.
Ostatnim punktem naszej wycieczki jest pewna wąska uliczka, która niegdyś z tego powodu
nazywana była Uchem Igielnym.

1. Rusałka Radunica
W dawnych czasach rzeki zamieszkiwały wodne rusałki, które nazywano
wodnicami. Nieopodal Gdańska we wsi Krępiec upodobały sobie
miejsce, gdzie zbiegają się trzy rzeki: Motława, Czarna Łacha i Radunia.
Z tego względu Krępiec cieszy się dużą popularnością wśród wędkarzy.
Niegdyś jednak chwytano tutaj również łabędzie. Puch tych
szlachetnych ptaków był potrzebny do pierzyn.
Pewnego dnia panowie na gdańskim zamku zażądali od Kramsa, rybaka którego przodkowie
uzyskali od książąt gdańskich pozwolenie na połów ryb w okolicy Krępca, puchu na pierzyny.
Krams udał się nad rzekę i przygotował sieci. Wtem nadpłynęły trzy łabędzie – każdy z innej
rzeki. Rybak zarzucił sieci szybkim i wprawnym ruchem i schwytał ptaki w pułapkę.
Już miał wracać do domu, gdy nagle łabędzie przemówiły ludzkim głosem. Początkowo
wystraszył się, ale łagodny kobiecy głos sprawił, że Krams postanowił je wysłuchać.
— Daruj nam życie – prosiły.
— Wybierz sobie jednego z nas, a nie pożałujesz! — dodał jeden z łabędzi.
Krams długo przyglądał się ptakom. W oko wpadł mu najpiękniejszy z nich, który przypłynął
z Raduni. Wybór padł właśnie na niego. Dwa pozostałe łabędzie odleciały na północ.
— Teraz spełnij swą obietnicę – rzekł zniecierpliwiony rybak.
Łabędź zanurzył się pod wodę i za chwilę wynurzył się pod postacią najpiękniejszej
dziewczyny, jaką kiedykolwiek widział Krams. Od tego czasu widywali się bardzo często.
Zauroczony rybak nie wiedział, że dziewczyna jest rusałką Radunicą, czyli nimfą wodną
zamieszkującą nurty Raduni.
Zakochani byli bardzo szczęśliwi i po pewnym czasie postanowili pobrać się. Krams musiał
jednak przyrzec, że nigdy nie spojrzy na swoją wybrankę w świetle księżyca. Bała się, że kiedy
ukochany zauważy płetwy u bioder i błony pomiędzy palcami – porzuci ją. Lata mijały.
Krams był najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Jego oblubienica umilała mu czas śpiewem
i pracowała razem z nim łatając sieci.
Pewnego dnia ciekawość wzięła górę nad rozsądkiem. Krams złamał daną obietnicę.
Gdy zrozumiał, że żyje z Radunicą, zaczął jej unikać. Zmienił się bardzo. Piękna Radunica
uświadomiwszy sobie, że rybak jej nie kocha zamieniła się w łabędzia i odleciała. Krams
szybko zaczął żałować swojego okrutnego zachowania wobec jedynej osoby, którą tak bardzo
kochał. Żył jeszcze długo, ale do samej śmierci pozostał samotnikiem, wierzącym, że Radunica
kiedyś powróci. Każdej jesieni wyczekiwał lecących z północy na południe łabędzi, które po
drodze zatrzymują się w Krępcu na odpoczynek. Może wśród nich była Radunica – tego
jednak już się nie dowiemy…

2. Legenda o judaszowej gałęzi
Większość gdańskich rybaków, zbieraczy bursztynów oraz marynarzy
mieszkała na Osieku, w osadzie niedaleko na zachód od grodu (gród
znajdował się w pobliżu Baszty Łabędź, w zakolu Motławy na miejscu
późniejszego zamku krzyżackiego). Osiek z początku otoczony był fosą
i wałem, z czasem został włączony do fortyfikacji Starego Miasta.
O przeszłości tej dzielnicy świadczy znajdująca się w pobliżu Osieka
świątynia ufundowana przez żeglarzy – kościół św. Jakuba oraz nazwa
jednej z ulic – Osiek. Oprócz kościoła z XV w. działał tam niegdyś szpital i przytułek dla
chorych szyprów (kapitan lub właściciel małego statku).
Pewnego razu do gdańskiego portu przypłynęli pielgrzymi z dalekiej Jerozolimy (miasta w
dzisiejszym Izraelu). Jeden z nich wydawał się bardzo tajemniczy. Nosił czarny strój, a twarz
chował w cieniu obszernego kaptura. Na ląd zabrał ze sobą konar owinięty w żeglarskie
płótno. Napotkanemu w przytułku staremu gdańskiemu szyprowi opowiedział, że to gałąź, na
której powiesił się Judasz, uczeń Jezusa Chrystusa, który go zdradził za 30 srebrników.
Marynarza bardzo zaciekawił ów przedmiot i nie potrzeba było go długo namawiać do jego
zakupu. Stary szyper postanowił, że zaniesie gałąź w darze dla kościoła św. Jakuba. Myślał, że
przyciągnie w ten sposób bogatych mieszczan, którzy odwiedzając świątynię, nie będą
szczędzić datków na przytułek dla schorowanych żeglarzy. Marynarz nie zastanawiając się
poszedł do przełożonych kościoła i przekazał im radosną nowinę. Nie wiedział jeszcze, jak
bardzo się mylił. Duchowni zobaczywszy gałąź nie zgodzili się na umieszczenie jej w kościele i
kazali wywieźć ją daleko poza mury Gdańska. Przeczuwali, że przedmiot może przynieść
zgubę kościołowi i całemu miastu.
Już niedługo po tym wydarzeniu Gdańsk zaczęły nawiedzać tragedie. W 1433 r. husyci
(husytyzm – czeski ruch religijny, którego źródłem było zwrócenie uwagi na reformę
Kościoła), którzy zawarli przymierze przeciwko Krzyżakom z królem Polski Władysławem
Jagiełłą najechali Pomorze Gdańskie. Spalili lazaret (szpital), przytułek oraz kościół
św. Jakuba. Co ciekawe, większość budowli ówczesnego Gdańska pozostała w stanie
nienaruszonym. Z całego kompleksu ocalała tylko judaszowa gałąź, którą przed śmiercią
marynarz przekazał swojemu przyjacielowi – kaprowi (marynarz, który najmował się i walczył
na służbie swojego mocodawcy). Po pewnym czasie odbudowano spalone zabudowania
kościoła, szpitala i przytułku.
Starość zbliżała się i kaper postanowił przenieść się do przytułku. Niestety nie pomieszkał
w nim zbyt długo. W trzy lata po napadzie husytów w kościół trafił piorun, w wyniku czego
spaliła się świątynia i pobliskie zabudowania.
Wokół drzewa hańby roztaczała się zła aura. Starszy wnuk kapra, który otrzymał od niego
judaszową gałąź, został skazany na śmierć za napad na kaszubskich przekupniów.

Cały majątek przejął młodszy z wnuków marynarza – proboszcz (duszpasterz i zarządca
parafii) Michał z Kościerzyny. Wśród różnych mebli i rupieci należących do starszego brata
była zawinięta w płótno gałąź. Odtąd w jego kościele zaczęły dziać się niewyjaśnione rzeczy.
Podczas mszy często gasły świece, albo zdarzało się, że dzwony same biły. Duchowny skojarzył
te fakty z obecnością konara. Postanowił się go pozbyć, kilkakrotnie wyrzucał go do
pobliskiego jeziora, zakopywał w ziemi, próbował spalić w ognisku. Za chwilę jednak
znajdował nienaruszoną gałąź w kościele. W końcu przyczepił do niej ostrzeżenie wyryte na
miedzianej tabliczce: „Przyciąga wszystko, co złe”.
Sam napis nie uchronił jednak kościerskiego kościoła od nieszczęść. W XVII w. Polskę najechali
Szwedzi i złupili wiele miast. Kościerzyna stała na drodze przemarszu armii i została spalona.
Poważnemu uszkodzeniu uległ kościół. Przezorny proboszcz ukrył jednak wszystkie cenne
rzeczy wraz z judaszową gałęzią w pobliskiej parafii. Przedmioty powróciły do odbudowanej
świątyni w Kościerzynie dopiero kilkadziesiąt lat później.
Tymczasem Szwedzi nie ustępowali. Czasy były wciąż niespokojne i kolejni proboszczowie
postanowili, że najcenniejsze przedmioty należące do kościoła zostaną przewiezione do
otoczonego grubymi murami Gdańska. Kosztowności złożono w wieży kościoła św. Brygidy.
Jak możemy się domyślać – wśród nich była gałąź z judaszowego drzewa.
Mijały lata. O szwedzkim zagrożeniu w Gdańsku już zapomniano, zresztą podobnie jak
o „skarbie” ukrytym w wieży kościelnej. Na owiniętą w żaglowe płótno gałąź natknął się
dopiero pomocnik mistrza, zatrudnionego przez siostry brygidki do zbudowania organów.
Zakonnice pozwoliły chłopcu zamieszkać w starej szopie nieopodal Raduni.
Pomocnik miał wielki dar do wyczarowywania z drewna instrumentów. Znalezioną gałąź,
w wielkiej tajemnicy przed mistrzem, przerobił na flet. Pewnej bezsennej nocy wygrywał na
nim wesołe melodie. Nagle zauważył, że ze wszystkich dziur i zakamarków szopy zaczęły
wychodzić szczury i myszy. Szybko do niego dotarło, co stworzył. Był to prawdziwy
czarodziejski flet. Pomocnik rozmarzył się, że dzięki instrumentowi zdoła wyprowadzić
z miasta wszystkie gryzonie.
Chłopcu nie były pisane wielkie czyny, gdyż niedługo zmarł z powodu zarazy. Przed śmiercią
zdołał jeszcze ukryć flet w murach kościoła św. Brygidy.

3. Muszla świętego Jakuba
Św. Jakub zwany Większym lub Starszym był uczniem Chrystusa
i pierwszym spośród apostołów, który zginął śmiercią męczeńską.
Gdy w VII w. Jerozolima została zajęta przez Arabów, relikwie (przedmioty
związane ze świętym) św. Jakuba zostały przeniesione do Santiago de
Compostela w zachodnio – północnej Hiszpanii.

Z czasem to miejsce, obok Jerozolimy i Rzymu, stało się jednym z trzech najważniejszych w
chrześcijańskim świecie. Pielgrzymi przywozili z sanktuarium muszle, które symbolizowały
przebytą drogę, jakże długą i niebezpieczną, bo aż do finis terrae (koniec świata) —
najbardziej wysuniętego na zachód punktu w Europie. Pielgrzymkę do „grobu” św. Jakuba
traktowano, jako odkupienie za poczynione przestępstwa. Dlatego św. Jakub stał się
patronem (opiekunem) pątników (pielgrzymów) i ludzi podróżujących.
Kościoły i kaplice pod wezwaniem św. Jakuba stawiano w miejscach, gdzie przebywali
podróżni. W całej Europie powstała ogromna sieć świątyń wskazująca drogę do Santiago de
Compostela.
Ze względu na portowy charakter Gdańska, przez miasto przewijało się wielu marynarzy,
podróżnych, wędrowców i pielgrzymów. Dla nich został wybudowany kościół św. Jakuba,
znajdujący się dzisiaj przy ul. Łagiewniki nieopodal Osieku. Mogli w nim odpocząć i nabrać sił
przed dalszą podróżą.
Ze św. Jakubem jest związana jedna z gdańskich legend. Dawno temu żyli w Gdańsku dwaj
nieznani z imienia bracia. Nie byli zbyt zamożni i wszystko, co posiadali, osiągnęli ciężką
pracą. Żyli w zgodzie i dzielili się wszystkim. Była tylko jedna rzecz, która ich różniła. Obaj byli
zakochani w kobiecie, która na imię miała Matylda i walczyli ze sobą o jej rękę. Dziewczyna
była rozpieszczoną i kapryśną córką zamożnego mieszczanina. Widząc zainteresowanie braci,
wodziła ich za przysłowiowy nos. W rzeczywistości dobrze bawiła się ich zaciętą rywalizacją.
Wreszcie obiecała, że odda swoją rękę temu, który przyniesie jej naszyjnik z najpiękniej
wyszlifowanymi bursztynami, które wpierw musi sam wyłowić z Bałtyku. Bracia podjęli
wyzwanie i udali się nad morze. Bardzo długo nurkowali i wyławiali kolejne bryłki. Już mieli
kończyć pracę, gdy w tym samym momencie zauważyli ogromny kawał bursztynu na dnie.
Bez namysłu ruszyli w jego stronę. Złapali jantar jednocześnie. Wynikła zacięta walka. Bracia
szarpali się coraz mocniej, a że przebywali już długo pod wodą, zaczęło brakować im
powietrza. Na powierzchni ukazała się smuga krwi... Rybacy, którzy w pobliżu łowili ryby
wyciągnęli na swoją łódź półżywych braci.
Bracia jeszcze długo dochodzili do zdrowia po tym wydarzeniu. W dodatku za bójkę zostali
skazani na karę więzienia. Mieli dużo czasu, aby zrozumieć swoje postępowanie. Kiedy
odbywali karę, Matylda wyszła za mąż za bogatego kupca i szybko zapomniała o braciach.
Tym szybciej dotarło do nich, że dawna miłość zabawiała się ich kosztem.
Pragnęli odkupienia, gorsza niż więzienie, była dla nich świadomość popełnionego grzechu.
Z pomocą przyszedł ich spowiednik (kapłan udzielający sakramentu spowiedzi), który za
pokutę nakazał im pielgrzymkę do Santiago de Compostela.
Bracia jeszcze w więzieniu pojednali się i przyrzekli sobie, że odwiedzą grób św. Jakuba.
Ciężko pracowali. Wszelkie pieniądze, które zarobili odkładali na pielgrzymkę. Kiedy już byli
starzy, uzbierali co prawda majątek, lecz nie byli już na siłach odbyć ciężą podróż. Pamiętali

jednak o obietnicy i postanowili ją spełnić, fundując kaplicę św. Jakuba z Composteli
w Kościele Mariackim. Jej ozdobą jest ołtarz z figurą św. Jakuba w kapeluszu. Niektórych
dziwi zapewne fakt, że na jakubowym okryciu głowy nie można zobaczyć tradycyjnie
umieszczonej muszli. Otóż wedle przekazów muszla ta została po śmierci braci włożona do ich
grobu, gdyż najdłuższą pielgrzymkę swojego życia mieli dopiero przed sobą.

4. Pod ciemną gwiazdą
Rok temu obchodziliśmy 400-letnią rocznicę urodzin słynnego
gdańskiego astronoma Jana Heweliusza. Wokół tej postaci
narosło wiele legend i opowieści. Jedna z nich tłumaczy, w jaki
sposób Heweliusz dowiedział się o dniu swojej śmierci.
Na starych mapach można zauważyć, że Gdańsk był otoczony
fosą i wałami. Od strony północno-wschodniej, północnej i północno-zachodniej
pozostałością tego jest ul. Wałowa, która swoją nazwę wzięła od umocnień biegnących
niegdyś wzdłuż niej. W sąsiedztwie kościoła św. Jakuba stała dawniej Brama św. Jakuba,
Bastion św. Jakuba oraz Baszta Pod Ciemną Gwiazdą. Wszystkie te gdańskie fortyfikacje
bezpowrotnie zniknęły wraz z rozwojem miasta w XIX w. Fosy zasypano a wały rozebrano.
Na ich miejscu wybudowano reprezentacyjne budynki.
Nie wiadomo, gdzie dokładnie stała Baszta Pod Ciemną Gwiazdą. Na pewno była
wkomponowana w północno-wschodni pierścień murów miejskich w okolicach ulicy
Łagiewniki w sąsiedztwie Bramy św. Jakuba. Jest z nią związana jedna z gdańskich legend.
Gdy Baszta Pod Ciemną Gwiazdą była już prawie wzniesiona, gdańszczanie zapragnęli ją
przyozdobić złotą gwiazdą, która miała symbolizować bogactwo miasta. Posiadała też
podobno znaczenie strategiczne. Zapatrzone w jej blask wrogie armie miały podążać w jej
kierunku napotykając przed sobą śmiercionośną fosę i ogromne wały. Wykonanie ozdoby
zlecono rzemieślnikowi o imieniu Jakub.
Ukończoną gwiazdę należało jeszcze poddać magicznym zabiegom i pozłocić. W tym czasie żył
w Gdańsku słynny alchemik, który za drobną opłatą naniósł magiczne znaki na gwieździe.
Alchemicy zajmowali się badaniem właściwości fizycznych i chemicznych przedmiotów.
Ich celem było odkrycie sposobu przemiany ołowiu w złoto (kamień filozoficzny), odkrycie
eliksiru nieśmiertelności oraz leku na wszystkie dolegliwości (panaceum). Alchemię uważa się
za przodka współczesnej chemii.
—Teraz twoja gwiazda będzie zarówno piękna, jak i groźna! — z dumą oznajmił alchemik i po
chwili dodał: — Po co masz się męczyć miażdżąc te dukaty na maleńkie płatki złota.
Oto magiczny flakonik, w którym znajduje się mikstura. Wystarczy polać nią gwiazdę i będzie
ona świeciła jakby była ze złota! — zachęcał.

Jakub oddał dukaty. W zamian wziął miksturę i zrobił dokładnie tak, jak kazał alchemik.
Gwiazda rzeczywiście świeciła. Jej blask, co było bardzo dziwne, widoczny był nawet nocą.
Po kilku latach pod Gdańsk podeszły wrogie wojska. Wtedy wydarzyło się nieszczęście.
Złota Gwiazda przestała świecić w najmniej odpowiednim momencie. Tłum krzyczał:
— Hultaj, oszust, kłamca! Co zrobiłeś ze złotem złodzieju?
Mimo, że wrogowie nie zdołali wtargnąć do miasta, gdańszczanie postanowili wygnać Jakuba.
Wiele lat później nad Gdańskiem była widoczna kometa z długim ogonem. Tego typu zjawiska
nie wróżyły niczego dobrego. Niebawem przez miasto przeszła silna wichura, która zerwała
większość dachów w mieście. Uszkodzeniu uległa też gwiazda. Znalazły ją dzieci i zaniosły do
astronoma Jana Heweliusza. Myślały, że jest to ta samo ciało niebieskie, którą widzieli
niedawno.
— Panie Janie Heweliuszu, mamy gwiazdę, która spadła z nieba i chcemy ją panu przekazać —
grzecznie zwróciły się dzieci do słynnego astronoma.
Heweliusz z uśmiechem przyjął dar i pozwolił dzieciom pobawić się ze swoją papugą, która
lubiła towarzystwo.
Astronom dokładnie zbadał za pomocą lupy gwiazdę i dojrzał w niej ukryte znaki. Z początku
miał problemy ze zrozumieniem ich sensu. Wyjął z szafy tablice astrologiczne i przykładał je
po kolei do znaków na pogiętej gwieździe. Zaczął odczytywać swoją przyszłość. Zobaczył
piękną kobietę, następnie pożar, a na końcu zdołał odczytać datę 28 stycznia – czyli dzień
swoich narodzin. Nie pomylił się ani trochę. W rok po śmierci swojej żony poślubił dużo
młodszą od siebie Elżbietę. Druga z przepowiedni również spełniła się. Jego obserwatorium
spłonęło w 1679 r. Na kilka tygodni przed swoją śmiercią uczony podarował kościołowi św.
Katarzyny złotą gwiazdę, która została umieszczona na sklepieniu, tak aby swoimi
promieniami oświetlała jego własną płytę nagrobną. Tym samym spełniła się trzecia spośród
przepowiedni. Słynny astronom umarł 28 stycznia 1687 r.

5. O żuławskim gburze i gdańskich bówkach
To już ostatni punkt naszej dzisiejszej wycieczki po okolicach Osieka.
Przejdziemy teraz na słynną ulicą Igielnicką, która znajduje się
w drodze na Stare Miasto. Niegdyś ta uliczka była nieco ciaśniejsza,
dlatego nazywano ją Uchem Igielnym.
Bardzo dawno temu to miejsce było świadkiem słynnej sceny, której
aktorami okazali się bówki (gdańszczanie, którzy całe swoje dnie
spędzali na obijaniu się) i pewien gbur z Żuław.

Żuławy to region leżący na wschód od Gdańska. Charakteryzuje się żyznymi glebami
i
równinnym krajobrazem. Usiany licznymi młynami i kanałami swoim wyglądem przypomina
Holandię. Na Żuławach mieszkało sporo gburów (bogatych chłopów), którzy posiadali ziemię
a nawet młyny.
Pewnego słonecznego dnia żuławski gbur postanowił udać się do Gdańska, by zakupić nowy
kamień młyński (kamień o kształcie płaskiego walca służący do rozdrabniania ziarna).
Właśnie wracał z zakupionym kołem z Osieka, gdzie znajdowały się warsztaty kamieniarskie.
Wjechawszy w wąskie Ucho Igielne, zauważył, że z naprzeciwka nadjeżdża wóz wypełniony
bówkami. Rozpoczęła się kłótnia. Pierwsi odezwali się bówki:
— Ustąp drogi gburze, my byliśmy tutaj pierwsi!
— Ani mi się śni! — odparł gbur.
— No to mierzymy… — oznajmił bówka na wozie.
— A jakże, mierzymy! —odpowiedział rozjuszony gbur.
Starym gdańskim zwyczajem było mierzenie drogi jaką przebyły oba pojazdy. Prawo przejazdu
miał ten, kto zajechał dalej. Werdykt padł na korzyść gbura, któremu ustąpiono drogę.
Bówki wiedziały, że to nie koniec uciech tego dnia. Szybko udali skruchę i przeprosili gbura za
niegościnność. W ramach przeprosin zaprosili go na kufel mocnego piwa w pobliskiej
tawernie (karczma). Gbur przesadził z trunkiem i był na tyle zmęczony, że postanowił
przenocować w owej gospodzie.
— Nie zapomnij schować koła, z gdańskimi bówkami nigdy nic nie wiadomo, co mogą nabroić
— ostrzegali gbura.
— O ile wiem, bówki to obiboki, a jedyną ich pracą jest spluwanie z mostu do Kanału Raduni
lub Motławy! — odpowiedział gbur.
— Moje koło jest bezpieczne, bo żaden bówka nie będzie się trudził, żeby je stąd zabrać —
dodał.
Koniec końców kamień młyński pozostał na wozie na podwórzu tawerny.
Na słowa gbura bówki wcale nie obrazili się, przeciwnie – potraktowali je jak wyzwanie.
Nocą, kiedy gbur smacznie spał bówki zakradli się do wozu i wspólnymi siłami zwalili kamień
na ziemię i potoczyli na drugi koniec miasta, gdzie trwała naprawa murów miejskich.
Nie pamiętali już, kiedy tak dobrze się bawili.
Gbur wstał rano i podszedł do okna. Przetarł powieki i nie wierzył własnym oczom.
— A jednak… — wyszeptał.

— To się bardzo myliłem, myśląc, że bówki to ostatnie nieroby — dodał.
Aby upamiętnić to wydarzenie, gbur postanowił przekazać kamień miastu, który został
wmurowany w mury miejskie.
Kamień młyński, który nigdy nie trafił do młyna przez wiele stuleci stał się symbolem tężyzny,
wytrwałości i honoru gdańskich bówek, a oni sami traktowali go z należytą powagą.
Gdyby nie rozebrano fortyfikacji miejskich, zapewne można by było zobaczyć w nich ów
legendarny kamień.
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