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Jad¹c z Krobi w kierunku
Chwa³kowa napotykamy na wzgórze
nazywane niegdy� Babi¹ Gór¹. Ta
ciekawa nazwa wi¹¿e siê z pewn¹ le-
gend¹. Wed³ug starych mieszkañców
tego rejonu, widywano tam czêsto
iluminowane pa³ace i piêkne panny.
Mimo i¿, zakrawa³o to na zjawisko
wytworzone przez moce piekielne,
znalaz³ siê �mia³ek, który odwa¿y³ siê
odwiedziæ to miejsce noc¹. Ku swe-
mu zdziwieniu przyjê³o go kilka piêk-
nych, m³odych kobiet, zapraszaj¹c do
wspólnej zabawy, jedzenia i picia.
Szczególnie smaczne okaza³y siê
...ciasteczka! Zapobiegliwy m³odzie-
niec wypakowa³ sobie nimi kiesze-
nie, by móc poczêstowaæ pó�niej
przyjació³. Nagle jednak zakrêci³o
mu siê w g³owie i straci³ przytom-
no�æ. Gdy oprzytomnia³, nie by³o ju¿
ani pa³acu, ani piêknych niewiast,
w kieszeni natomiast znalaz³ ... koñ-
skie odchody!

Czarodziej Twardowski w Krobi
Podobn¹ nazwê, równie¿ zwi¹za-

n¹ z niezwyk³ymi zjawiskami, nosi
inne wzgórze,  jad¹c od Krobi w kie-
runku Su³kowic - £ysa Góra. W ksiê-
¿ycowe noce, ludno�æ widywa³a tu-
taj czarownice zlatuj¹ce siê na sabat.
Nie zachowa³a  siê jednak relacja
�mia³ka, który odwa¿y³by siê odwie-
dziæ £ys¹ Górê podczas zlotu czarow-
nic. Wed³ug najbardziej chyba zna-
nego podania z okolic Krobi, na
wzgórzu tym znajdowa³ siê niegdy�
potê¿ny zamek. Jego w³adca, pan
mo¿ny, lecz sk¹py, mia³ prze�liczn¹
córkê Dobruchnê. Poniewa¿ ¿al mu
by³o wydawaæ talary na wiano dla je-
dynaczki, wiêzi³ j¹, odstraszaj¹c kon-
kurentów. Wielu m³odych rycerzy
kr¹¿y³o po okolicy, my�l¹c intensyw-
nie jak dostaæ siê do Dobruchny - od
tego w³a�nie powsta³a nazwa wsi Wy-
mys³owo  (od wymy�laæ). Znalaz³ siê
jednak wreszcie kandydat na mê¿a,
który odpowiada³ sk¹pemu ojcu.
Choæ prosz¹cy o rêkê by³ stary,
a  w poselstwie wys³a³ s³awnego czar-
noksiê¿nika Twardowskiego, to s³y-
n¹³ z bogactwa i nie domaga³ siê po-
sagu. Tu jednak, jak to w typowym
romansie bywa, pojawi³ siê piêkny,
m³ody rycerz - Grabonóg. Zakocha-
ni uknuli intrygê: u�pili zio³ami stra-
¿e i ukradkiem wymknêli siê z za-
mczyska. W po�cig za nimi ruszy³
czarnoksiê¿nik Twardowski. W  cza-
sie ucieczki Dobruchna poprosi³a, by
ukryæ siê w jakim� domu - st¹d pó�-
niej powsta³a nazwa wsi w tym miej-
scu Domachowo (od  w domu cho-
waæ). Przebieg³y czarownik jednak
uparcie �ciga³ m³odych kochanków.
Szukali oni schronienia w ma³ym
ko�ció³ku przy lesie, (pó�niej las ten
wyr¹bano i powsta³a osada Rêbowo),

Biskupiñskie bajanie,Biskupiñskie bajanie,Biskupiñskie bajanie,Biskupiñskie bajanie,Biskupiñskie bajanie,
czyli gdzie krczyli gdzie krczyli gdzie krczyli gdzie krczyli gdzie krobskie wiedzmyobskie wiedzmyobskie wiedzmyobskie wiedzmyobskie wiedzmy

na sabat lata³y?na sabat lata³y?na sabat lata³y?na sabat lata³y?na sabat lata³y?
Czarownice lataj¹ce na £ys¹ Górê, widma na rozstaju dróg, skrzaty robi¹ce ludziom

psikusy... W dawnych czasach, nianie na dobranoc, opowiada³y dzieciom ciekawe historie
wyja�niaj¹c powody nazw okolicznych wzgórz, czy miejscowo�ci.

Zachowa³o siê wiele takich podañ z okolic Krobi.

w koñcu jednak postanowili jak naj-
szybciej, na jednym koniu, przedo-
staæ siê do siedziby rycerza. Wiêzio-
na d³ugo w ponurym zamku panna,
rozgl¹da³a siê zauroczona piêknem
³¹k. Szczególnie wspania³e miejsce,
pe³ne zió³, postanowi³a nazwaæ Zió³-
kowem. Z³y czarnoksiê¿nik czarami
dwukrotnie ustawia³ tu¿ przed pêdz¹-
cym rumakiem Grobonoga drzewa,
lecz Dobruchna zd¹¿y³a ostrzec uko-
chanego: �Uwa¿aj, bo drzewo!�.
W ten sposób powsta³y nazwy dwóch
wsi: Bodzewo i Bodzewko (od zawo-
³ania: bo drzewo). Wreszcie para
uciekinierów ujrza³a wyczekuj¹cego
z karet¹ ojca Grabonoga. Dobruchna

z wielkiej rado�ci  zeskoczy³a z ko-
nia, zaczê³a pl¹sy i tañce.  Na pami¹t-
kê tego spotkania miejsce to nazwa-
no Tanecznic¹. Tak zakoñczy³a siê
ta romantyczna historia. Ile w niej
prawdy? - nie wiadomo. Zamek na
£ysej Górze z czasem popad³ w ru-
inê, mury rozebrano. Ponoæ jednak
do dnia dzisiejszego mo¿na spotkaæ
czarownice zlatuj¹ce siê tam na sa-
bat...

Szubienica i prêgierz
Tereny ci¹gn¹ce siê z Krobi

w kierunku Gostynia okre�lano mia-
nem Szubienica. Ta ciekawa nazwa
siêga swym rodowodem w bardzo
odleg³e czasy, kiedy Krobia by³a na
tyle znacznym miastem, ¿e posiada-
³a mennicê i �prawo miecza�. To
ostatnie, czyli prawo utrzymywania
kata, by³o bardzo wa¿ne dla miasta.
Podnosi³o ono presti¿ osady, jak
i przynosi³o dochody z racji wyko-
nywania tutaj wyroków. Kata mo¿na
by³o równie¿ wypo¿yczaæ za odpo-
wiedni¹ op³at¹ innym o�rodkom.
Zdarza³y siê miasta, które nie chcia-
³y po¿yczyæ kata, gdy¿ ...posiada³y
go tylko dla swoich obywateli!
W Krobi na polu w kierunku Gosty-
nia, istnia³a szubienica katowska.
Jeszcze w po³owie XIX wieku

w miejscu egzekucji wielu ludzi,
znajdowa³ siê drewniany krzy¿. Dzi�
trudno ustaliæ lokalizacjê tego miej-
sca.  Skoro ju¿ wspomniano o akce-
soriach kata, warto dodaæ, ¿e przy ko-
�ciele w Krobi znajdowa³ siê prê-
gierz. Nie by³ on jednak pospolitym
s³upem, do którego przywi¹zywano
�ku hañbie� skazañców. Krobski prê-
gierz by³ rodzajem ruchomej klatki,
w której po sumie zamykano �nie-
prawe panny�!

Jajecznica na torach
Tereny na po³udnie od Krobi,

w kierunku na Rawicz i Karzec obfi-
towa³y niegdy� w zaro�la i krzewy.

W nich to w³a�nie mia³ siedlisko z³o-
�liwy i psotny skrzat Ja�ko z Rogu-
sza. Nie by³ to diablik gro�ny, lecz
mocno uprzykrzaj¹cy siê mieszkañ-
com: porywa³ kapelusze, pracuj¹cym
dziewczêtom utrudnia³ pracê
w polu... Czasami przybiera³ postaæ
ludzk¹ (piêknego ch³opca), czasem
zwierzêc¹ (np. �rebaka), zdarza³o siê
jednak, ¿e straszy³ ludzi bêd¹c dla
nich niewidoczny. Jego ¿arty by³y
�mieszne, czasem jednak wrêcz
�miertelnie niebezpieczne. Po uru-
chomieniu linii kolejowej, psotny
skrzat postanowi³ przestraszyæ jad¹-
cego na targ z jajami ch³opa. Prze-
straszone przez Ja�ka konie zerwa³y
uprz¹¿ i zostawi³y furmankê na to-
rach. Nadje¿d¿aj¹cy poci¹g uderzy³
w wypakowany jajami wóz! Ponoæ
ludzie bardziej �miali siê z nieszczê-
�liwego wo�nicy, ni¿ mu wspó³czuli
� widok du¿ej ilo�ci kurzych jaj na
torach przedstawia³ komiczny widok.
Zdarzy³o siê równie¿, ¿e Ja�ko z Ro-
gusza przestraszy³ id¹c¹ zakonnice.
Przera¿ona niewiasta ucieka³a w tak
szybkim tempie, ¿e budzi³a spor¹ sen-
sacjê mijanych ludzi. Po wykarczo-
waniu zaro�li pod koniec XIX wie-
ku, Ja�ko przesta³ drêczyæ prze-
je¿d¿aj¹cych, chocia¿ i dzi� ponoæ
mo¿e komu� sp³ataæ figla.

GRZEGORZ SKORUPSKI

Sabat krobskich czarownic w grafice Rafa³a Sroki.
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Kazimierz Karolczak
Urodzi³ siê 27.07.1942 roku

w Dusinie. W 1959 roku ukoñczy³
Szko³ê Zawodow¹ w Gostyniu. Wraz
z rodzicami prowadzi³ trzynastohek-
tarowe gospodarstwo rolne. W 1999
roku przekaza³ je synowi, ale nadal
s³u¿y mu pomoc¹ i rad¹.

By³ radnym gminy w pierwszej
kadencji. Obecnie jest radnym trze-
ciej kadencji, a tak¿e cz³onkiem za-
rz¹du miasta. W wyborach startowa³
z ramienia AWS. Jako radny pracuje
w Komisji Rozwoju Gospodarczego,
a tak¿e w Komisji Handlu i Us³ug.

Uwa¿a, ¿e wa¿nym problemem
na terenie gminy jest wykup gruntów
pod drogi i uzbrojenie terenów.
- My�lê, ¿e przygotowanie infrastruk-
tury zaowocuje w przysz³o�ci rozwo-
jem gospodarczym. Jest on koniecz-
ny ze wzglêdu na wysokie bezrobo-
cie w naszej gminie - twierdzi radny.

Jest wdowcem. Ma troje dzieci.
Córka Bo¿ena i syn Tomasz za³o¿yli
ju¿ swoje rodziny. Najm³odszy syn
Piotr zdaje obecnie maturê w Tech-
nikum Mechanizacji Rolnictwa
w Grabonogu.

Wiele czasu spêdza z rodzin¹.
Lubi wypoczywaæ na ³onie natury.
- Jestem zadowolony, kiedy uda siê
wyjechaæ w weekend poza miasto.
W najbli¿szym czasie planujê dwu-
dniowy wypad w góry - mówi radny.
W wolnych chwilach ogl¹da progra-
my i filmy przyrodnicze. Chêtnie te¿
siêga po ksi¹¿ki o tematyce wojen-
nej.

S¹dzi, ¿e bardzo wa¿ne jest
w ¿yciu byæ uczciwym, lojalnym
i tolerancyjnym. (ZoW)

Ponieckie kino �Powstaniec� jest
nieczynne od pocz¹tku roku, kiedy to
nast¹pi³o po³¹czenie Biblioteki Pu-
blicznej z Miejsko � Gminnym O�rod-
kiem Kultury. Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury chce, aby kino
w Poniecu nadal funkcjonowa³o. Do
wznowienia projekcji filmów w �Po-

wstañcu� potrzebna jest zgoda serwi-
su kinotechnicznego. � Aby mieszkañ-
cy Ponieca i okolic mogli ogl¹daæ fil-
my, potrzebny jest przegl¹d. W tym
celu odpowiedni specjalista z Pozna-
nia musi zbadaæ sprawno�æ aparatu-
ry projekcyjnej. Je�li nie bêdzie budzi³a
ona ¿adnych zastrze¿eñ, wtedy wysta-
wiana jest karta sprawno�ci aparatu-
ry projekcyjnej, która musi byæ, aby
wznowiæ dzia³alno�æ ponieckiego kina
� powiedzia³ Ireneusz Jó�wiak, dyrek-
tor GCK.

Kino w Poniecu mo¿e pomie�ciæ
oko³o 190 widzów. Dyrektor GCK
chcia³by do kina �ci¹gn¹æ wiêcej wi-
dzów oraz jak najnowszy repertuar fil-
mowy. - W tym celu zamierzam prze-
prowadziæ rozmowy z dystrybutorem
filmów ArtFilm z Poznania. Najchêt-

Co z kinem?
M³odzie¿ w Poniecu narzeka, ¿e kino jest nieczynne.

�Po co mamy doje¿d¿aæ do Leszna, skoro kino jest na
miejscu?� � pyta m³ody mieszkaniec Ponieca.

niej do Ponieca sprowadzi³bym pol-
skie filmy tj. �Pana Tadeusza� czy
�Ogniem i mieczem�. Wydaje mi siê
jednak, ¿e takie filmy udostêpniane s¹
najpierw kinom w du¿ych miastach,
a na samym koñcu docieraj¹ one do
tych mniejszych � dodaje dyrektor
GCK. M³odzie¿ jednak chcia³aby

ogl¹daæ filmy akcji. � Osobi�cie
chcia³bym, aby w kinie w Poniecu
mo¿na by³o obejrzeæ filmy sensacyj-
ne, czy thrillery. Z mi³¹ chêci¹ prze-
szed³bym siê na �Szósty zmys³�, czy
te¿ na �Niebiañsk¹ pla¿ê�, w której
wystêpuje mój ulubiony aktor, Leonar-
do di Caprio � powiedzia³a mieszkan-
ka ¯ytowiecka.

Oprócz specjalnej karty sprawno-
�ci aparatury projekcyjnej musi byæ
tak¿e kinooperator. Z tym jednak w
�Powstañcu� nie ma problemu, ponie-
wa¿ od wielu ju¿ lat kinooperatorem
w ponieckim kinie jest Eugeniusz
Matecki. Dyrektor Gminnego Cen-
trum Kultury zapewnia, ¿e po uzyska-
niu niezbêdnej karty, w Poniecu znów
bêdzie mo¿na obejrzeæ jaki� dobry
film w kinie. (Fab)
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Kino �Powstaniec� w Poniecu.


