
Legendy o początkach państwa polskiego: 

(Legendy pochodzą ze strony www.bajkowyzakatek.eu tam również do pobrania bezpłatny 

ebook „Polskie legendy”) 

 

O Lechu, Czechu i Rusie - o powstaniu państwa polskiego  

O Popielu  

Piast Kołodziej 

O smoku wawelskim 

O Wandzie, co Niemca nie chciała 

 

Polskie legendy: O Lechu, Czechu i Rusie - O powstaniu państwa polskiego.  

 

Dawno temu plemiona Słowian zamieszkiwały dalekie krainy. Żyli w dobrobycie i w zgodzie 

ze sobą. Na czele trzech największych i najpotężniejszych rodów stali trzej bracia: Lech, 

Czech i Rus. Ludzie cieszyli się z wielkiej mądrości swych przywódców, a dobrobyt jaki 

nastał za ich panowania spowodował, iż plemiona słowiańskie znacznie się rozrosły. Niestety 

wraz ze wzrostem ilości ludności zaczęło brakować ziaren z pobliskich pól, zwierzyny w 

lasach oraz ryb w rzekach. Ludzie zaczęli obawiać się głodu. Bracia dostrzegli ten problem i 

postanowili naradzić się co można z tym zrobić. Długo debatowali, aż w końcu postanowili 

poszukać nowych ziem dla swoich rodów. 

 

Na drugi dzień zwołali swoje rodziny i przyjaciół i obwieścili co postanowili. Początkowo 

ludziom nie spodobał się pomysł braci, ale zaufali ich mądrości i decyzjom. Najbliższe dni 

rody spędziły na przygotowaniach do wyprawy. Pakowali swój dobytek i wznosili modły do 

swoich bóstw o powodzenie poszukiwań nowych ziem. Przyszedł w końcu dzień w którym 

opuścili swoje domostwa. Przodem jechali zbrojni, aby sprawdzać jakie niebezpieczeństwa 

czekają wędrowców. Za wojami jechały wozy ze starcami, kobietami i dziećmi oraz całym 

dobytkiem rodów słowiańskich. Na końcu jechał znów mały oddział straży, aby zapewnić 

bezpieczeństwo podróżników również za ich plecami. 

 

Droga była ciężka. Czasem trzeba było przebrnąć rwące rzeki, czasem przepędzić atakujące 

watahy wilków lub dzikich plemion. Czasem podróżujący musieli przedzierać się przez gęste 

puszcze, w mrokach  których czaiły się tajemnicze stwory. Słowianie ufali jednak swoich 

przywódcom Lechowi, Czechowi i Rusowi, a dla ich wsparcia jeszcze mocniej modlili się do 

swoich bóstw i uparci dążyli przed siebie. 

 

http://www.bajkowyzakatek.eu/


Po wielu tygodniach znaleźli się wśród bezkresnych, żyznych równin, wśród których 

błyszczały w słońcu wody wielu rzek. Podczas postoju Rus rzekł do braci: 

- Moi ludzie są już zmęczeni podróżą. Czujemy, iż te stepy są nam pisane i tu będzie nasz 

dom. Tu zostaniemy i założymy naszą osadę. 

Lech i Czech pożegnali się z bratem, przysięgli, że jeszcze kiedyś się spotkają i ruszyli w 

dalszą podróż. Postanowili ruszyć za słońcem stojącym w zenicie, gdyż starszy z braci Czech 

lubił ciepło dawane przez promienie słoneczne. 

 

Po wielu dniach podróży dotarli do wielkiej góry. Rozbili obóz u jej stóp. Przyszedł wtedy 

Czech do Lecha i tak mówi: 

- Wiesz dobrze jak kocham słońce, a z tej góry będę miał bliżej do jego promieni. Ziemie są 

tu bardzo urodzajne. Tu zostaniemy i założymy osadę dla mego ludu. 

 

Trudno było Lechowi opuścić brata, ale wiedział, że w końcu i on znajdzie swoje miejsce. Po 

kilku dniach pożegnał Czecha, przypomniał o przysiędze jaką złożyli jeszcze z Rusem, iż 

pewnego dnia się spotkają i ruszył w dalszą podróż. Po wielu dniach rozbili obóz i zaczęli 

przygotowywać posiłek. Lech rozejrzał się po okolicy. Ujrzał rzeki pełne ryb, bory pełne 

zwierzyny i ziemie nie mniej żyzne jak te Czecha i Rusa. Spojrzał na swoich ludzi, dostrzegł 

ich zmęczenie ciągła podróżą i tak do nich przemówił. 

- Nadszedł kres naszej podróży. Czuję, iż to jest nasze miejsce i tu powinniśmy zostać. Tu 

założymy naszą osadę. 

Ludzie ucieszyli się bo byli już bardzo strudzeni, jednak pragnęli, aby bóstwa dały im znak, iż 

jest to faktycznie koniec ich podróży. W tym też momencie gdzieś z góry rozległ się głośny 

okrzyk. Słowianie unieśli głowy, aby zobaczyć skąd on dobiega i ujrzeli wielkiego białego 

orła lądującego w gnieździe na szczycie ogromnego dębu. Widok zapierał dech w piersiach. 

Biel piór ptaka odcinała się pięknie na tle czerwieni nieba i zachodzącego właśnie słońca. 

Nikt nie miał wątpliwości, iż jest to znak na który czekali. 

 

W miejscu w którym rozbili obóz zbudowano gród. Na cześć ptaka, który zakończył ich 

wędrówkę nadano osadzie kształt orlego gniazda i nazwano Gnieznem, zaś biały orzeł na tle 

czerwieni stał się godłem rodu Lecha, a później całego państwa polskiego, któremu ów ród 

dał swój początek. 

 

 

Polskie legendy: O Popielu  

 

 



Dawno temu, w grodzie zwanym Kruszwica, nad jeziorem Gopło mieszkał książę Popiel. Był 

to władca lubiący hulanki i polowania, a nie dbający o swój lud. Jego żona, niemiecka 

księżniczka, również nie cieszyła się dobrą sławą. Martwiło to stryjów księcia, rycerzy 

wielkopolskich, którzy z coraz większym niepokojem obserwowali poczynania Popiela.  

- Książę, twoja ziemia popada w ruinę. Powinieneś zaprzestać zabaw i zając się swoim 

krajem. - mówili, przyjeżdżając do Kruszwicy, jednak Popiel ich nie słuchał. 

Nie słuchał również swoich poddanych, którzy przychodzili do zamku, aby książę rozstrzygał 

ich spory. Przypominali mu o obowiązku obrony przed najazdami barbarzyńskich plemion z 

Północy, o prastarym zwyczaju zwoływania wieców ludowych. Książę wolał jednak spędzać 

czas, polując ze swą małżonką. 

 

Tylko czasem, wieczorami, zastanawiał się czy dobrze postępuje. Pewnego razu zwierzył się 

swojej żonie. 

- Nie słuchaj ich, Popielu, to źli doradcy.  

- Ale pomyśl - chłopi grożą buntem, jeśli moi stryjowie ich poprą, pozbawią mnie władzy! 

- Ach, jest na to sposób - uśmiechnęła się zła księżna, podając Popielowi małą buteleczkę z 

trucizną - Wyprawimy ucztę. Zaprosimy na nią wszystkich twych stryjów i podamy 

najwspanialsze potrawy i najlepsze wino. A potem pozbędziemy się problemów. 

 

Zaskoczeni stryjowie przyjęli zaproszenie i przybyli na ucztę. Mieli nadzieję, że Popiel 

wreszcie postanowił się zmienić i zadbać o swoje ziemie. Gdy wznieśli toast winem 

przygotowanym przez księżną, trucizna natychmiast zadziałała i wszyscy umarli. Gdy zapadła 

noc, księżna kazała służbie wywieźć ciała i wyrzucić na środku jeziora. Była pewna, że nikt 

nie odkryje jej spisku i teraz wreszcie nikt nie będzie próbował przekonać księcia do zmiany 

postępowania. 

 

 Jednak po kilku dniach wokół zamku zaczęły gromadzić się myszy. Z każdą chwilą było ich 

coraz więcej. 

- To kara za zło i lenistwo księcia - szeptali chłopi, gdy myszy omijały ich domy, biegnąc 

prosto do zamku. 

Wkrótce były już w każdym pomieszczeniu i wszędzie słychać było tupot i popiskiwanie. 

- Schrońmy się w starej wieży na wyspie. Tam nas nie dosięgną te przeklęte gryzonie - 

powiedział Popiel i razem z żoną przeprawił się przez jezioro. Jednak myszy nie dały za 

wygraną. Popłynęły na wyspę i przegryzły dno łodzi pozostawionej na brzegu, aby nikt nie 

mógł już z niej uciec. A potem zaczęły wdrapywać się na wieżę. Popiel i jego żona nie mieli 

już gdzie uciec. Myszy rzuciły się na nich i pożarły niegodziwego księcia i księżną. 

 



Stara wieża stoi nad jeziorem Gopło do dziś. A żeby nie zapomniano o karze jaka spotkała 

złego władcę, ludzie nazwali ją Mysią Wieżą. 

 

 

Polskie legendy: Piast Kołodziej  

 

Gdy ziemiami polskimi rządził książę Popiel, w wiosce nieopodal Kruszwicy mieszkał 

kołodziej Piast. Razem z żoną Rzepichą żyli sobie spokojnie, wychowywali dzieci, hodowali 

pszczoły i uprawiali ziemie. Piast pracował również w swoim fachu - wyrabiał wozy.  

Zbliżały się postrzyżyny najstarszego syna Piasta, który właśnie skończył siedem lat. Była to 

niezwykła uroczystość, w czasie której chłopiec przechodził spod opieki matki pod opiekę 

ojca. Symbolicznie obcinano mu wtedy długie włosy i nadawano imię. Kiedy rozpoczęła się 

uczta wydana przez Piasta z okazji postrzyżyn syna, pojawiło się niespodziewanie dwóch 

nieznajomych wędrowców. Ubrani byli w płócienne szaty, które pokrywał kurz, a oni samo 

wyglądali na bardzo zmęczonych.  

- Witajcie, dobrzy ludzie - odezwał się jeden z nich. - Wędrujemy już długo, a jeszcze daleka 

droga przed nami. Pozwólcie nam odpocząć i się posilić. Prosiliśmy o pomoc u księcia, ale 

kazał nas wygnać poza bramy miasta.  

- Bądźcie moimi gośćmi - powiedział Piast, zapraszając ich do stołu. - Ucztujcie do woli, 

gdyż świętujemy postrzyżyny mojego najstarszego syna.  

Kiedy wszyscy już zaspokoili głód i pragnienie, Rzepicha wprowadziła syna do izby. 

Chłopiec ukląkł przed ojcem, który sięgnął po nożyce. Sięgnął po kosmyk włosów i obciął go, 

a potem zwrócił się do wędrowców: 

- Proszę, zróbcie to co ja i nadajcie memu synowi imię, które będzie nosił. 

Nieznajomi obcięli chłopcu włosy, po czym ten, który do tej pory milczał, odezwał się do 

chłopca: 

- Od dnia dzisiejszego nazywać się będziesz Ziemowit, a imię to niech przyniesie ci szczęście 

i sławę. 

A potem uczynił nad jego głową tajemniczy znak.  

 

Następnie wszyscy goście kolejno obcinali Ziemowitowi pasemko włosów, aż obrzęd 

postrzyżyn został zakończony. Wtedy wszyscy zgromadzeni odśpiewali pieśni i udali się na 

cmentarz, by modlitwami i ofiarami uczcić pamięć swych przodków. Gdy wrócili do chaty, 

wędrowcy pożegnali się z Piastem i Rzepichą i uczynili nad ich głowami te same znaki, co 

nad głową ich syna. A potem ruszyli w drogę i nikt nigdy nie dowiedział się kim byli, skąd 

przyszli i dokąd odeszli. Jednak z pewnością nie byli zwykłymi ludźmi, gdyż po ich odejściu 

na uczcie wciąż pełno było jadła.  



Po latach spełniło się również życzenie tajemniczych przybyszów - Ziemowit wyrósł na 

mądrego i dzielnego młodzieńca, a po śmierci Popiela lud wybrał go na nowego księcia.  

 

Taki właśnie początek miała dynastia Piastów - ród, z którego pochodzili pierwsi królowie 

Polski. 

 

Polskie legendy: O smoku wawelskim  

 

Dawno temu, gdy polskimi ziemiami rządził król Krak, w Krakowie pojawił się smok. Było 

to ogromne zwierzę, o zielonej skórze, długim ogonie i paszczy wypełnionej ostrymi zębami. 

Smok zadomowił się w jamie pod zamkiem i żądał, aby raz w tygodniu składano mu ofiarę w 

postaci krowy. Jeżeli nie spełniono jego zachcianki, porywał ludzi. 

Na mieszkańców Krakowa padł blady strach, jednak znalazło się kilku śmiałków, którzy 

twierdzili, że zdołają pokonać smoka. Niestety żaden z nich nie wracał z wyprawy do jamy 

potwora. Zarówno król, jak i poddani stracili już nadzieję na ratunek. Co tydzień stada bydła 

boleśnie się kurczyły, gdyż smok wymagał zawsze najdorodniejszych sztuk. Martwiono się, 

co będzie, gdy pożre już wszystkie krowy. 

Gdy wydawało się, że wszystko już stracone i lud Krakowa czeka zagłada, na dworze Kraka 

pojawił się ubogi szewczyk.  

- Panie mój, myślę, że jestem w stanie pokonać dręczącego Was smoka - zwrócił się do króla, 

nisko się kłaniając. 

W królewskiej sali rozbrzmiały śmiechy rycerzy. 

- Patrzcie go, śmiałek się znalazł.  

- Nie wiesz, że smoka nikt nie jest w stanie pokonać? 

- Zabił już wielu wybitnych wojaków! Jak możesz się z nimi równać? 

Jednak Krak był mądrym władcą i wiedział, że nie można marnować żadnej szansy na 

uwolnienie się od  groźnej bestii. 

- Dobrze, szewczyku. Pokonaj smoka, a zostaniesz sowicie nagrodzony. 

 

Szewczyk ukłonił się i odszedł, obmyślając swój plan. Niebawem wszystko miał już 

przygotowane. Zabił najdorodniejszego barana, jakiego udało mu się znaleźć, a potem 

wypchał go siarką i dokładnie zaszył. Zarzucił sobie go na plecy i udał się w kierunku 

smoczej jamy. Najciszej jak tylko potrafił zakradł się do samego wejścia, rzucił wypchanego 

barana i uciekł. Wkrótce z groty wyszedł smok, zwabiony zapachem świeżego mięsa i 

dostrzegając barana, natychmiast go pożarł. Siarka ukryta w zwierzęciu od razu zaczęła 

działać, powodując u smoka ogromne pragnienie. Rzucił się w kierunku Wisły i pił, pił, pił, 

pił...Wydawało się, że jeszcze chwila i wypije całą Wisłę! I wtedy nagle rozległ się ogromny 



huk. Smok wypił tak dużo wody, że po prostu pękł. Pomysłowy chłopiec został bohaterem 

całego miasta, a król sowicie go wynagrodził.  

 

W Krakowie zaś do dziś, u stóp Wawelu, można zobaczyć Smoczą Jamę i ziejącą ogniem 

figurę wawelskiego smoka, upamiętniającą bohaterski czyn szewczyka. 

 

Polskie legendy: O Wandzie, co Niemca nie chciała  

 

Przez wiele lat Krakowem rządził ukochany przez poddanych książę Krak. Był mądrym i 

sprawiedliwym władcą, dlatego po jego śmierci zapanowała wielka żałoba. Poddani z lękiem 

patrzyli na swą przyszłość, bowiem książę nie pozostawił po sobie męskiego potomka, tylko 

jedyną córkę - Wandę. I to właśnie ona miała objąć tron po ojcu.  

Wszyscy obawiali się, że młoda księżniczka nie poradzi sobie z rządzeniem królestwem. 

Jednak w krótkim czasie okazało się, że Wanda odziedziczyła po ojcu najlepsze cechy - była 

mądrą, sprawiedliwą i dobrą władczynią, czym szybko zdobyła serca swych poddanych. Zaś 

wieści o jej urodzie rozeszły się po świecie.  

Dotarły też do Niemiec, gdzie władzę sprawował książę Rydygier. Polska księżniczka tak go 

zafascynowała, że postanowił zdobyć jej rękę. Wysłał do Krakowa swych posłów, którzy 

mieli poprosić Wandę w jego imieniu o rękę.  

- Jeśli nie zechce przyjąć mych hojnych darów i zostać moją żoną, wymuście na niej zgodę 

groźbą - powiedział posłom tuż przed wyruszeniem w drogę. 

Droga była daleka i długa, jednak gdy Niemcy ujrzeli Kraków, nie mogli wyjść z podziwu, że 

w tak dzikim kraju kryje się tak wspaniały gród. A gdy następnego dnia ujrzeli księżniczkę, 

wpadli w jeszcze większy zachwyt. 

- Pani, przybywamy w imieniu wielkiego księcia Rydygiera, który zakochał się w tobie 

słysząc o twej urodzie i mądrości - powiedział najstarszy z posłów. - Książę przysyła ci dary i 

prosi o twoją rękę. 

Wanda spojrzała na kosztowności kryjące się w skrzyniach, które przywieźli, a potem rzekła: 

- Podziękujcie swemu księciu i powiedzcie, że nie mogę przyjąć jego darów i zostać jego 

żoną. Moje miejsce jest tu, wśród mego ludu i na mojej ziemi. Nie opuszczę jej, aby żyć na 

obczyźnie. 

Na te słowa oburzyli się niemieccy posłowie. 

- Zuchwała jesteś, pani! - powiedział jeden z nich. - Jeśli nie zgodzisz się po dobroci, krwią 

spłynie twa ziemia! Książę Rydygier zawsze dostaje to czego chce, zastanów się więc dobrze! 

- Oprócz prawa miecza są też inne prawa - odparła Wanda i z podniesioną głową wyszła z 

komnaty. 



Przerażeni widmem najazdu krakowscy wielmożowie próbowali namówić Wandę na 

małżeństwo.  Jednak dumna księżniczka stanowczo oświadczyła, że nie poślubi Niemca i nie 

opuści swego kraju. W nocy, siedząc w swej komnacie, znalazła sposób na uratowanie swych 

poddanych od wojny. Otworzyła szeroko okno i przez chwilę patrzyła na swój ukochany 

Kraków, pogrążony głęboko we śnie.  

A potem wymknęła się z zamku i pobiegła prosto nad Wisłę. Stanęła na stromym brzegu, 

zamknęła oczy i wskoczyła do ciemnej, wzburzonej wody. 

 

Rankiem rzeka wyrzuciła na brzeg ciało królewny. Poddani, wzruszeni jej poświęceniem, 

pogrążyli się w żałobie. Niemieccy posłowie w milczeniu opuścili Kraków, a po powrocie do 

Niemiec opowiedzieli swemu księciu o czynie Wandy. Rydygier w jednej chwili pożałował 

swej zawziętości i gróźb i zrozumiał, że miłości nie można ani kupić, ani zdobyć siłą. 

 

Poddani Wandy postanowili upamiętnić jej bohaterski czyn i usypali pod Krakowem kopiec, 

który nazwali jej imieniem. 

 


