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Bardzo dawno temu tylko jeziora i lasy pokrywały falistą ziemię mazurską. Jeziora były 

pełne najrozmaitszych ryb: sielaw żyjących w głębiach wód, węgorzy podobnych do 

węży, sumów o wielkich wąsatych paszczach, szczupaków i okoni.  

Stalowoszare czaple, z wdziękiem noszące na głowach czarne pióropusze, budowały 

gniazda na wysokich drzewach. W trzcinach nadbrzeżnych ukrywały się gromadą dzikie 

kaczki, perkozy i bąki. Po falach jeziornych pływały chmary białych łabędzi.  

Wysoko w przestworzach, dotykając błękitnego pułapu nieba, wisiał nieruchomo orlik, 

gotowy spaść na upatrzoną ofiarę z szybkością błyskawicy.  

Z lasów wystrzeliwały ku obłokom wysokie, proste jak świece sosny i świerki, 

miododajne lipy i brzozy o białej korze. Ogromne dęby wyginały konary w dziwaczne 

kształty. Leśne polany wyglądały jak wspaniałe zielone kobierce, wyszyte 

różnobarwnymi kwiatami. W matecznikach znajdowały schronienie brunatny 

niedźwiedź, żółty ryś o zielonych ślepiach, z ostrymi pędzelkami na uszach, i rosochaty 

łoś.  

Zimą wycie zgłodniałych wilków wznosiło się ku koronom drzew, na których rajcowały 

o szarej godzinie czarne gawrony, napełniając ciszę hałaśliwym, smętnym krakaniem.  

Wszystkie te istoty, a potem i człowiek, który ostatni zjawił się w krainie jezior i lasów, 

musiały ciężko walczyć o życie. Człowiek karczował puszczę ogniem i sochą, by ziemia 

dała mu chleb. Z bierwion budował chaty, aby nie paść ofiarą brunatnego niedźwiedzia 

i burego wilka. Łowił zwierzęta, które dawały mu mięso na pokarm i skórę na odzież. 

Wówczas właśnie żyła w Śniardwach ogromna ryba sielawa. Na wielkiej głowie nosiła 

złotą koronę, wysadzaną czerwonymi jak krew drogimi kamieniami. Ludzie żyjący 

w gromadach nad brzegami jezior i rzek, w puszczy lub na wykarczowanych polanach, 

znali rybę olbrzyma. Nazywali ją królem ryb. Król wylegiwał się na mieliźnie 

nadbrzeżnej, z głową wzniesioną ponad taflę wody, wygrzewał się w słońcu, prychał 

zadowolony i przyglądał się ludziom, którzy bali się do niego zbliżyć.  
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Przez tysiące i tysiące lat człowiek rzadko odważał się wypłynąć na jezioro, po którego 

niebezpiecznych falach prześlizgiwał się w jednoosobowej wątłej dłubance, wyciosanej 

mozolnie kamienną siekierą i wypalonej z jednego pnia dębu.  

Potem ludzie nauczyli się w drewniane listwy wsadzać kawałki krzemienia i tym 

zębatym ostrzem rozdzielali pnie na mniejsze części. Takie same zębate narzędzia 

wyrabiali później z żelaza i cięli nimi drzewo na tarcicę. Wkrótce też ukazała się na 

Tałtach pierwsza łódź rybacka, zbita z tarcic dębowych. Za sobą ciągnęła wiązaną 

z przędzy sieć, w którą ryby wpadały srebrzystymi chmarami. Z czasem takie łódki, 

żagle i niewody ukazywały się na wszystkich jeziorach mazurskich i rybacy czerpali 

wielkie bogactwa z wód, w których od pradawnych czasów mnożyły się ryby.  

Widząc to, król ryb, zazdrosny o swoją władzę nad jeziorami, zapłonął nienawiścią 

i poprzysiągł człowiekowi zemstę.  

Od tego czasu, skoro tylko zauważył w oddali łódź rybacką, podpływał pod nią, prężył 

wielki, silny grzbiet, unosił w górę łódkę i wywracał, a wyrzuceni do wody rybacy tonęli. 

Zatrwożeni ludzie nie odważali się wypływać na połowy - wśród braci rybackiej zaczął 

szerzyć się głód.  

Żył wówczas w Mikołajkach pewien rybak, Józef Kuryna. Teraz i on nie miał odwagi 

wypłynąć na jezioro i jego dzieci głodowały .Widząc ich zbiedniałe, smutne twarzyczki, 

ojciec długo rozmyślał nad tym, jak dziatwę uchronić od śmierci głodowej, aż wpadł 

na pomysł: ukuł z żelaza długie gwoździe, o ostrych jak cierń głogu szpicach, i wbił je 

w stępkę swojej łodzi. Nocą, kiedy poświata pełni zmieniła fale wody w strumienie 

srebrne, wypłynął na Bełdany. Zaledwie zanurzył niewód, gdy nad falami Śniardw 

zalśniła trójkątna płetwa władcy jezior. Olbrzym szybko się zbliżał, dał nura pod łódź 

i... nadział się na długie żelazne gwoździe wystające z dna. Z ogromnego bólu 

i wściekłego strachu zaczął wstrząsać łodzią jak łupinką orzecha. Zmącił wodę jak 

najsilniejsza wichura. Wreszcie uwolnił się i srodze poraniony odpłynął do samotnej 

zatoki Śniardw, której wody dzisiaj jeszcze są rdzawe od krwi olbrzyma. Leżąc w mule 

nadbrzeżnym uniósł ukoronowaną głowę i jęcząc wołał o pomoc. Usłyszała to 

dziwożona, mieszkanka leśnej polany, szybko przybiegła i postrzępiony rybi grzbiet 

natarła kojącą maścią z leśnych ziół.  

Minęły długie miesiące, zanim głębokie rany króla ryb się zagoiły. Osłabły jeszcze, ale 

żądny zemsty, pływał po falach Śniardw, Bełdan i Tałt, ale wszędzie nad sobą widział 

wystające z rybackiej łodzi ostre żelazne kolce. Kuryna bowiem podzielił się swoim 

pomysłem po sąsiedzku z innymi rybakami. Wówczas olbrzym postanowił podjąć walkę 

w inny sposób. Nie zwracał uwagi na łodzie i grożące mu żelazne ciernice, lecz polował 

na pływające za łódkami niewody.  

Wpadał do ich wnętrza, kurczył się, prężył i podrzucał gibkim, silnym ciałem, rozrywał 

sieci jak pajęczyny. Uwalniał wszystkie złowione ryby.  
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Wkrótce na ziemi mazurskiej, jak długa i szeroka, nie było ani jednego całego niewodu. 

Rybacy próbowali wiązać sieci z silnych powrozów, usiłowali pojmać swego 

gnębiciela... daremnie. Ilekroć mniemali, że go złowili, i w porywczym pośpiechu 

przyciągnęli schwytanego olbrzyma co tchu do łodzi, okrutnie rzucał się ze straszną 

siłą i rozrywał oka sieci.  

Wśród braci rybackiej znów zapanował głód, bieda i nędza. Wielu rybaków opuściło 

wówczas strony ojczyste i szukało przytułku w bratniej krainie na Mazowszu, gdzie 

w jeziorach nie włóczyły się ukoronowane potwory.  

Anna, żona Józefa Kuryny, patrząc na swe wynędzniałe, głodne dzieci, przypomniała 

sobie, że w głębi leśnej nad Śniardwami znajduje się stary kamień ofiarny. Kiedyś 

składano na nim obiaty Puskajtisowi, bogu puszcz i lasów. Mało kto pamiętał, 

a i kamień był już zapomniany, do połowy zapadnięty w ziemię, porośnięty mchem. 

Ale może dobre bóstwo pomogłoby nieszczęśliwym ludziom?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna udała się tam nocą. Zgodnie z dawnym pogańskim obrzędem zabiła zabrane ze 

sobą czarne jagnię. Gorąca czerwona krew trysnęła na głaz. Kobieta z zapartym tchem 

oczekiwała jakiegoś znaku. W ciemnym ponurym lesie mroził ją przenikliwy strach. 

Płynęły chwile długie, pełne tajemnej grozy. Wreszcie ponad koronami drzew wzeszedł 

księżyc. W jego poświacie Anna dostrzegła u swych stóp jakiś lśniący przedmiot. 

Schyliła się. Był to mały żelazny pierścień, wytopiony z rury darniowej. Podniosła go, 

zabrała ze sobą i pokazała mężowi.  

Kuryna długo przyglądał się niewielkiemu krążkowi i nagle zrozumiał: Anna przyniosła 

z lasu cenną pomoc przeciw ukoronowanemu potworowi.  

Przez długie tygodnie rybak kuł sieć, jakiej jeszcze nie było: spawał ją z małych 

żelaznych pierścieni, podobnych do tego, jaki Anna przyniosła z puszczy. Niewód był 

tak ciężki, iż Kuryna i dwaj jego starsi synowie z ledwością zawlekli go wreszcie do 

łódki. Uczynili to o cichej, ciemnej północy. Rybak przymocował sieć do dwóch długich 

pni. Spuszczona do wody, utrzymała się na jej powierzchni. Wypłynęli natychmiast na 

Śniardwy, a sieć płynęła za łodzią.  
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Kiedy król zauważył łódź Kuryny, rzucił się do niewodu usiłując go rozerwać. 

Podskakiwał, prężył się, wreszcie zaplątał się w żelaznych pierścieniach. Wił się, mozolił 

i szamotał daremnie- sieci nie rozerwał. Był schwytany. Mimo rozpaczliwej walki został 

przez rybaka przyciągnięty do łodzi. Głowa potwora o gniewnie wytrzeszczonych 

ślepiach sterczała ponad wodą. Dojrzał nad sobą błyszczące ostrze rybackiego noża. 

Wówczas olbrzym przemówił ludzkim głosem.  

- Jeśli mi darujesz żywot, będziesz miał przebogate połowy ryb do końca życia! 

- Wszelki duch!... - zawołał przerażony Kuryna. - To ty mówisz?! - Król ryb nie 

odpowiedział na to pytanie, lecz powtórzył:  

- Jeśli mi darujesz żywot i wrócisz wolność, będziesz miał do końca życia przebogate 

połowy! 

- Nie wierzę ci! - zawołał rybak. - Jeśli cię wypuszczę, uciekniesz i nie będę miał nic; 

a gdy cię zabiję, będę miał twoje mięso.  

- Zastanów się - powiedziała powoli ryba.  

Józef, który wzniósł nóż do ciosu, zawahał się. Pomyślał chwilę. Nie, nie zabije króla 

ryb. Ale sam za słaby jest, by potwora zabrać do Mikołajek. To bardzo daleko. Zawiezie 

więc wieloryba w jakieś bezpieczne miejsce, potem opowie towarzyszom o całej historii 

i przyjdą wszyscy, aby wspólnymi siłami zabrać olbrzyma do miasta. Niech cała wieś 

osądzi go i wyda wyrok.  

Jak postanowił, tak uczynił. Złowionego władcę jezior zaciągnął w żelaznej sieci do 

brzegu samotnej wysepki, tam przymocował niewód z jeńcem do urwistej skały 

i odjechał.  

A miejsce to nazwano później Czarcią Wyspą.  

Kuryna wrócił do domu z połowem, jakiego nie miał dotychczas żaden rybak w krainie 

jezior i lasów. Łódź jego była tak pełna wielkich grubych ryb, że fale wdzierały się przez 

burtę do środka. Na drugi dzień Józef zaniósł swój połów na rynek. Szybko otoczyła 

go gromada mieszkańców, ofiarowując za każdą rybę srebrnego denara - taki głód 

panował na ziemi mazurskiej. Lecz Kury na sprzedawał ryby bardzo tanio, a biednym 

rozdawał za darmo, mówiąc:  

- Bierzcie i jedzcie. Niech wam i waszym dzieciom wyjdzie na zdrowie!  

Kiedy wokoło niego zebrała się brać rybacka, zaciekawiona, jakim sposobem zdobył tę 

ogromną ilość ryb, Józef przemówił: 

- Bracia, posłuchajcie!  

I opowiedział, jak Anna przyniosła z lasu ów żelazny pierścień, jak dzięki temu zrodził 

się pomysł wykucia żelaznej sieci, jak ten niewód wykuwał dniami i nocami, jak 

wyjechał potem na jezioro i tym właśnie niewodem złowił króla wód i jak bezkarnie już 

można łowić ryby. 
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- Nie mogłem tego olbrzyma sam przywieść do Mikołajek - kończył. - Potwór jest 

bardzo wielki, a sieć ciężka. Zostawiłem onego czarta-wieloryba przy wyspie. Jutro 

rano, bracia, popłyniemy wszyscy do tej Czarciej Wyspy i wspólnymi siłami 

przyciągniemy go do Mikołajek.  

Wieść o tym, że Józef Kury na złowił króla ryb, rozeszła się wśród ludu mikołajskiego 

lotem błyskawicy. A brać rybacka gotowała się przez cały dzień na jutrzejszą wyprawę. 

Naprawiano żagle i wiosła, ostrzono tasaki i noże rybackie, znoszono długie bosaki, 

przygotowywano grube zwoje mocnych lin, by żelazny niewód z jeńcem przywiązać do 

łódek. Wreszcie sprowadzono łodzie do mostu nad przesmykiem łączącym Tałty 

z Jeziorem Mikołajskim - stamtąd o świcie rybacy mieli wyruszyć na Czarcią Wyspę. 

Wczesnym rankiem tłumy ludzi zgromadziły się przy moście. Wszyscy oczekiwali 

przybycia Józefa Kuryny, a kiedy się zjawił, powitali go radośnie i wesoło: 

- Ty, Józefie, wykułeś oną sieć, tyś w niej złowił onego wieloryba, godzi się więc, 

abyś ty był dzisiaj naszym dowódcą. 

- A więc w drogę! - krzyknął Józef wskakując do łodzi.  

Droga była niebliska, ale że żwawo chwycili za wiosła, wkrótce podpłynęli do skalistej 

wysepki.  

Kuryna przeciął powróz, którym sieć była przymocowana do głazów, kilku rybaków 

wbiło w oka niewodu zakrzywione haki, osadzone na długich drągach, a reszta zaczęła 

co sił wiosłować do tyłu. 

- Rusza się?  

Żelazna sieć z uwięzionym wewnątrz królem ryb drgnęła. Grubymi linami mocno 

przywiązano sieć do łodzi i z wysiłkiem podciągnięto. Powoli zaczęła oddalać się od 

skały.  

Łodzie rozjechały się na kształt wachlarza. Liny wyprężyły się. Niewód popłynął 

posłusznie za łódkami. Od czasu do czasu ukazywał się na powierzchni jeziornej, 

a wtedy pokryty srebrnymi łuskami grzbiet króla ryb lśnił jak błyskawica. 

- Do Mikołajek! Do Mikołajek! Na sąd potwora! - wołali rybacy. Wiosłowali 

równomiernie. Z błękitnej kopuły bezchmurnego nieba przyświecało słonko.  

Lecz nagle wiatr ucichł. Martwa cisza zaległa dookoła. Powietrze stało się duszne. Żagle 

opadły bezsilnie wzdłuż masztów. Na czołach rybaków wystąpiły krople potu. 

Z wysiłkiem, powoli posuwali się naprzód. Wtem silny podmuch zmącił taflę jeziora. 

Od Mikołajek nadciągała wichura. Pędziła przed sobą kłębowisko ołowianych chmur, 

które pochłonęły słońce. Niespodziewanie uderzyła w żagle z taką wściekłością, że 

rozdarła je na kartki papieru. Orała Śniardwy ogromną sochą, pozostawiając za sobą 

długie, głębokie bruzdy. Jezioro zakipiało jak wrzątek w ogromnym kotle. Wysokie fale 

tłukły o burty łodzi, to zapadających się w bezdeń jeziorną, to tańczących na białych 

grzywach bałwanów jak łupinki orzechów. Zaskoczeni nawałnicą rybacy nie zdołali już  
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utrzymać łodzi. Co chwila wyrywały się okrzyki trwogi. Rybacy z przerażeniem 

spoglądali na złamane, zwalone za burty maszty.  

- To czary! - wołał ktoś rozpaczliwie. - Tę burzę sprowadził na nas ten potwór 

w sieci! Wypuśćmy go, jeśli nam życie miłe! 

Zakrzyczeli go.  

- Odwagi! - nawoływał Kuryna. - Nie możemy ustąpić złym siłom! 

- Odwagi! - zawtórowało kilkanaście głosów. - Razem pokonamy potwora. Nas jest, 

odważnych, wielu, on jeden. Nie da nam rady!  

Ponownie rzucili się do wioseł. Zaczęli wiosłować równo, spokojnie. Żyły nabrzmiały im 

na czołach, wysiłek zapierał dech w piersiach. Łodzie ruszyły we właściwym kierunku. 

I ... rzecz osobliwa: w końcu wichura ustała tak nagle, jak się zerwała. Fale uspokoiły 

się. Chmurzyska odleciały jak stado gawronów. Zaświeciło ponownie słońce.  

Ludzie odetchnęli. 

- Hura! Wygraliśmy! - zakrzyknęli rybacy. 

- Patrzcie, ławica sielaw! - wykrzyknął Kuryna.  

Wkoło niewodu tliły się tysiące żywych iskier.  

Odezwały się liczne głosy:  

- A tam koło nich szczupaki... –  

Tu bliżej okonie...  

- A tu kłębowisko węgorzy...  

- Oho, nawet sumy, czarne, wąsate sumy...  

Kuryna zwrócił się do towarzyszy.  

- Ryby żegnają swojego króla. Dlatego zebrały się takimi wielkimi gromadami koło 

sieci.  

Rybacy wlekli niewód przez cały dzień. Dopiero nocą dobili do mostu w Mikołajkach. 

Na przystani czekały zaniepokojone już gromady kobiet i dzieci. Wracające łodzie 

powitano wesołymi okrzykami: 

- Są nasi! Witajcie!  

- Patrzcie, jaki wielki potwór! Dla wszystkich starczy mięsa!  

- Niech żyją rybacy, niech żyje Józef Kuryna!  
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Kuryna podniósł rękę i zawołał:  

- Bracia, idziemy na rynek! Tam odbędzie się sąd nad królem ryb. Wkrótce zebrał 

się tłum. Józef Kuryna przemówił: 

- Bracia, tak dumam, że przewodniczącym naszego sądu powinien być Jan Kamiński, 

najstarszy i najbardziej doświadczony wśród nas. A sędziowie i oskarżyciele to my 

wszyscy, którzyśmy cierpieli z powodu tego łuskowatego zbrodniarza. 

- Zgoda! Niech tak będzie! - zawołali zebrani.  

- Chcecie, abym dzisiaj przewodniczył sądowi - wystąpił Jan Kamiński.  

- Przyjmuję tę godność. Rozpoczynamy! Niech mówią ci, którzy mają coś do 

powiedzenia o zbrodniach tego łotra w sieci.  

Zaraz ktoś zabrał głos:  

- Wiemy przecież, iż ten złoczyńca, zazdrosny o swoją władzę nad jeziorami, szkodził 

nam z wszystkich sił. Wywracał nasze łodzie. Ilu naszych dzielnych towarzyszy 

wówczas utonęło! Gdyby nie Józef Kuryna i jego żelazne kolce, wszyscy bylibyśmy 

zginęli z głodu. Za te zbrodnie on, król ryb, winien być ukarany surowo 

i sprawiedliwie. Będę głosował za tym, aby został skazany na śmierć.  

Zabrzmiały gniewne pomruki. Zaczął mówić jakiś młody rybak:  

- Bracia rybacy, przypomnijcie sobie, jak ten ukoronowany łotr rozdzierał sieci, które 

nas kosztowały tyle roboty i trudu. Wspomnijcie, ileż to razy, ten okrutnik odbierał 

nam owoce naszej pracy, kiedy złowione ryby uciekały ze zniszczonych niewodów. 

O pustych żołądkach wyjeżdżaliśmy na jezioro, z próżnymi rękami i głodni 

musieliśmy wracać na dalszą biedę i nędzę. Ten zbrodniarz niszczył nie tylko naszą 

własność. Oskarżam go również o zabójstwo, gdyż był przyczyną śmierci głodowej 

wielu z naszych bliskich. Zasługuje na jedną tylko karę: na karę śmierci! 

- Dobrze mówi - odezwały się liczne głosy. - Śmierć potworowi! - A jedna z kobiet 

zawołała: 

- Jaką rozpacz nosiliśmy w sercach my, matki, kiedy nasze dzieci wołały jeść, a my 

nie miałyśmy im co dać! Ileż łez serdecznych przelewałyśmy po nocach i dniach 

przez tego w koronie, gdy dzieci umierały! Nie mam litości dla tego zbójca potwora. 

Niech go dosięgnie sprawiedliwa zemsta, na którą zasłużył! 

- Śmierć! Śmierć! - powtórzyli pomni krzywd mieszkańcy Mikołajek. Wtedy podniósł 

rękę Jan Kamiński i dał znak, aby wszyscy się uciszyli. Potem przemówił:  

- Słyszeliśmy tu wszyscy oskarżenia wniesione przeciw temu zbójowi pojmanemu 

w sieci Józefa. Wiemy wszyscy, że owe skargi są prawdziwe, a nie zełgane. 

Wszyscy przecie byliśmy tak samo krzywdzeni przez tego potwora. Wydaje mi się, 

iż dalsze oskarżenia są już zbyteczne. Dlatego sądzę, że możemy wydać 

sprawiedliwy wyrok: śmierć!  

 



Bajka o Królu Ryb 

 

W krwawym blasku pochodni błysnęły tasaki i ostrza rybackich noży. Wtedy król ryb 

podniósł głowę uwikłaną w brzęczące żelazne oka sieci i przemówił ludzkim głosem:  

- Jestem praojcem i władcą wszystkich ryb, żyjących w waszych jeziorach...  

Przerwały mu gniewne okrzyki: 

- Wywracałeś nasze łodzie!  

- Rozdzierałeś nasze sieci!  

- Śmierć! Śmierć!  

Król ryb ciągnął dalej:  

- Możecie mnie zabić. Lecz jeśli to uczynicie, wówczas razem ze mną w waszych 

jeziorach zginą wszystkie żyjące w nich ryby.  

Zapadło milczenie.  

Wówczas Kamiński zapytał: 

- A gdybyśmy ci zostawili wolność?  

- Wtenczas - odpowiedział potwór otwierając szeroko olbrzymią paszczę - wtenczas 

ponownie będę rozrywał sieci. Wreszcie połknę was i wasze Mikołajki i nawet ślad 

po nich nie zostanie! 

- Ty diable! - krzyknęli rybacy i już któryś zamierzył się tasakiem na wieloryba.  

- Nie zabijaj! - zawołał w tej samej chwili Józef Kuryna i chwycił towarzysza za rękę. 

- Chodzi o miasto, o nas wszystkich! - Zwrócił się do tłumu: - Słyszeliście, co 

powiedział ten zbój? Co mamy uczynić?  

Po długich naradach mieszkańcy Mikołajek uchwalili, że nie zabiją króla ryb, lecz nie 

dadzą mu również wolności, by potwór nie rozdzierał ponownie sieci i nie połknął 

wioski.  

Postąpili w myśl uchwały. Wyciągnęli olbrzyma z żelaznej sieci i przywiązali go 

łańcuchem do mostu nad przesmykiem łączącym Tałty z jeziorem Mikołajskim.  

  



Bajka o Królu Ryb 

Tam król znajduje się do dnia dzisiejszego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A w samym środku rynku mikołajskiego, w tym miejscu, gdzie ongiś odbył się sąd nad 

rybą olbrzymem, na pamiątkę baśni o królu ryb postawiono fontannę - z paszczy 

ukoronowanej ryby tryskają strumienie wody jeziornej.  

 


