
Tajemnicza kraina ze snu… 
 
 
Był niedzielny, piękny poranek. Adriana obudziła się zadowolona a jednocześnie bardzo 
zamyślona. Każdej bowiem niedzieli, jeszcze przed śniadaniem, Adriana ze swoim młodszym 
bratem wskakiwała do łóżka rodziców i czekała z utęsknieniem na opowieści taty. Ale tej 
niedzieli Adriana chciała żeby było trochę inaczej…  
- Tatusiu, zawsze nam opowiadasz piękne bajki a czy dziś ja mogę coś opowiedzieć? 
- spytała Adriana. 
- A co chcesz nam opowiedzieć Adriano? -spytał tatuś.- chciałabym opowiedzieć swój 
dzisiejszy sen, który był taki dziwny a jednocześnie niesamowity. Nie wiem co o ty mam 
myśleć? 
- Oczywiście moja córeczko, opowiadaj, bo sam jestem ciekawy co też mogło ci się przyśnić? 
- odpowiedział tatuś. 
Adriana, pełna skupienia zaczęła opowiadać: 
               Kiedy wczoraj zamknęłam wieczorem swoje oczy, natychmiast zasnęłam. Pewnie 
byłam bardzo zmęczona. Ale za chwilę znalazłam się na skraju dużego i pięknego lasu. Nie 
wiedziałam zupełnie gdzie się znajduję i dlaczego tu właśnie jestem? Bałam się tez ruszyć  
z miejsca. Za chwilę jednak weszłam trochę głębiej w las i nagle zobaczyłam, że nie jestem  
w tym lesie sama…. 
Parę kroków ode mnie stała piękna Pani w długiej spódnicy i z jasnymi włosami. 
-Witaj Adriano!- powiedziała - Dzień dobry, odezwałam się nieśmiało. 
-Kim pani jest co ja tu robię sama w lesie?- spytałam. 
- Czy pamiętasz Adriano swoje wszystkie marzenia?- spytała Pani. 
- Pamiętam, ale co one mają dziś wspólnego z tym miejscem, w którym się znalazłam? 
- Bardzo wiele mają, bo widzisz, jestem dobrą Wróżką, która pomoże ci powoli spełniać te 
marzenia - powiedziała. 
- Czy jest to naprawdę możliwe?- spytałam.- Tak, możliwe, bo widzisz nie jesteś tu 
przypadkiem. Chcę ci pokazać Krainę, do której wkrótce się przeprowadzisz  i będziesz tu 
bardzo szczęśliwa. Musisz jednak najpierw poznać jej początki i jej przeszłość, żeby pewne 
rzeczy zrozumieć. – Chcesz przecież być pisarką, prawda? A pisarz musi  znać to miejsce, 
które pokocha i które będzie kiedyś opisywał. Dlatego wszystko ci pokażę i objaśnię a 
zobaczysz, że powoli wszystkie twoje marzenia się spełnią .- Wróżko, czy ty masz swoich 
pomocników, że tak dobrze znasz moje myśli i marzenia? – spytałam.– Tak, mam. Moimi 
pomocnikami są skrzaty, które wkradają się w twoje myśli Adriano i mnie potem przekazują 
to o czym aktualnie myślisz. Wiem wszystko o tobie i chcę ci pomóc, bo jesteś dobrą 
dziewczynką. 
- W takim razie dobrze Wróżko, zacznij mi opowiadać, bo noc się skończy a ja chcę wiedzieć 
wszystko o Krainie, w której mam zamieszkać. Będę słuchać z zaciekawieniem….  
               Księżyc świecił na niebie, oświetlał nam leśną drogę a mnie za rękę prowadziła 
Wróżka w głąb Puszczy. Doszłyśmy do miejsca, gdzie zobaczyłam rozległe jezioro porośnięte 
szuwarami. Za chwilę zobaczyłam, ze rosną tam również przepiękne lilie przeplatane 
słonecznymi nenufarami. Co za wspaniały widok! Aż mi dech zaparło z zachwytu.- To 
jezioro Tomczyn, od którego wszystko się zaczęło - powiedział Wróżka. Przed wieloma 
bowiem wiekami, właśnie w tym miejscu była maleńka osada prasłowiańska. Dookoła 
rozciągały się bagna, w których miały schronienie rożne zwierzęta wodne: bobry, kaczki i 
wiele innych zwierzątek. Natomiast w lasach Puszczy miały schronienie większe zwierzęta, 
takie jak: łosie, jelenie, dziki, były też lisy i rysie. Według starych legend na te zwierzęta 
polowali nawet królowie: Władysław Jagieło, Jan III Sobieski i Stanisław August 
Poniatowski.- To bardzo ciekawe co mówisz Wróżko.- Tak, ale słuchaj dalej. Otóż za jakiś 



czas z tej osady powstanie mała wioska. Będzie nosiła nazwę- Leszno. Na początku zaledwie 
kilka osób będzie w niej mieszkało. Powoli jednak wioska będzie się rozrastać, będą 
budowane domy i dwory i przybędzie ludzi. Zaczną się teraz poważne polowania na tą piękną 
zwierzynę, której będzie coraz mniej, bo i lasy będą wycinane. Żeby zapobiec całkowitej 
zagładzie tej pięknej przyrody w Puszczy Kampinoskiej, bo taka właśnie nazwę nosiła ta 
Puszcza, powstał w końcu Kampinoski Park Narodowy. W nim też powstały rezerwaty 
przyrody takie jak: „Debły”, „Roztoka”, „Karpaty”, „Zamczysko” czy „Żurawiowe”. Chronią 
one lasy i drzewa - pomniki. Są też ostoją dla zwierząt: łosi, bobrów, rysia, wydry, lisa  
i ptactwa: żurawi, bociana czarnego, czapli, bielika, i wiele innych. Niech tylko zacznie 
odżywać wszelka przyroda w obrębie Leszna, ale samo Leszno również się rozrośnie  
i zostanie przepiękną Gminą skupiającą wiele miejscowości wokół siebie. 
- Wróżko, opowiedz mi jeszcze coś o tym jeziorze pięknym, proszę. - Dobrze, wiec słuchaj.  
               Jezioro Tomczyn w pewnym momencie swojego rozkwitu, stanie się prawdziwą 
ozdobą miejscowości Leszno. Będą się tam odbywały różne imprezy,obozy harcerskie i zloty, 
ogniska z pieczeniem kiełbasek. Będą biwaki i majówki. Stał tam taki drewniany domek 
- gajówka. Była również Szopa nad jeziorem, w której w czasie okupacji ukrywali się 
mężczyźni przed łapanką. W lasach Puszczy, w obrębie jeziora Tomczyn ukrywali się też 
partyzanci.- Czy słyszałaś Adriano coś niecoś o wojnie czy powstaniu warszawskim?- Tak, 
słyszałam, bo tatuś mi często opowiadał o tych sprawach. Jestem wiec zorientowana co się 
wtedy naprawdę działo.- To dobrze, ze znasz te sprawy.- powiedziała Wróżka. 
W takim razie powiem ci jeszcze, że jezioro Tomczyn było też „ rajem” dla rybaków, bo tak 
dużo było w nim ryb. Było miejscem wypoczynku i rozrywki. Można było nacieszyć się też 
samym jego widokiem, ponieważ pokryte było jak widziałaś tymi śnieżnobiałymi Liliami  
i słonecznymi Nenufarami. Natomiast w trzcinach i tatarakach dawały swój piękny koncert 
chrząszcze. Szkoda, że Leszno straciło ten naturalny dar Natury w postaci jeziora Tomczyn  
-  perły Kampinoskiego Parku Narodowego. Bo tak się właśnie w pewnym momencie stało.  
- Wyjdziemy teraz z Puszczy Adriano, bo chcę ci pokazać i opowiedzieć jeszcze wiele 
ciekawych rzeczy- powiedziała Wróżka. 
Wyszłyśmy wiec z lasu, a tu było zupełnie jasno. Zobaczyłam kaczuszkę, która prowadziła 
swoje małe kaczuszki w pewnym kierunku. Wyszła ze stawu, po którym pływały i wyraźnie 
gdzieś je prowadziła. Poszłyśmy z Wróżką za kaczuszką, bo domyśliłam się, że i nas tam 
zaprowadzi. Chciałam wiedzieć, co zobaczę. I zobaczyłam. - Wróżko, gdzie jesteśmy? Tak tu 
ładnie. 
Wyobraź sobie Adriano, ze kaczuszka przyprowadziła nas do Parku „Karpinek”,gdzie jest 
zarybiony staw otoczony bujną przyrodą. To tu właśnie kaczuszka przyprowadziła swoje 
dzieci. - Jaka ona mądra- powiedziałam. Dokładnie wiedziała gdzie idzie ze swoimi dziećmi. 
– Musimy jej podziękować, że nam wskazała drogę. Ariano, właśnie tu znajduje się 
najgrubsze drzewo  na Mazowszu tzw. Lesznowska Topola - topola biała oraz dwa inne 
drzewa pomnikowe: dąb i kasztanowiec. - To piękny park Wróżko.- Chodź dalej, to jeszcze 
coś ci pokażę Adriano. Coś o czym też marzyłaś po cichutku.- A co to jest ? - powiedziałam. 
- Czy pamiętasz, że chciałaś być kiedyś księżniczką? Na chwilę więc nią zostaniesz. – No to 
chodźmy szybko, bo jestem bardzo ciekawa. 
Wróżka przeprowadziła mnie przez ulicę  i za chwilę znalazłam się przed Pałacem otoczonym 
parkiem krajobrazowym z alejkami i stawem oraz z zabytkowymi drzewami: dębem 
szypułkowym i jesionem wyniosłym. 
Sam pałac, późnobarokowy, wybudowany był dla dawno żyjącej rodziny Łuszczewskich, 
która odegrała pewną rolę w Lesznie. Chociaż pałac kilkakrotnie zmieniał właścicieli, jednak 
pozostał do czasów obecnych.  
Wewnątrz pałacu jest tak pięknie, że muszę ci Adriano to pokazać.- Chodź i zobacz jakie są 
piękne te sale, kominkowa i bankietowa, do który prowadzą oryginalne schody. Jest też taras 



nad wejściem głównym. - wprawdzie nie ma tu żadnego tronu dla króla, ale rozglądając się po 
tych salach i przypatrując się wnętrzu pałacu, czy czujesz się Adriano choć trochę 
księżniczką? - O, tak Wróżko. To piękny pałac i mogę sobie wyobrazić, jak kiedyś musiał 
wyglądać. Mogłabym w takim pałacu mieszkać całe swoje życie. Bo widzisz Wróżko, ja 
sobie jeszcze wyobrażam, że była tu też sala balowa, w której stoi fortepian. Ja siedzę przy 
fortepianie, gram piękne melodie a ludzie tańczą, bo przyszli na bal do pałacu. W pewnej 
chwili, muzyka gra sama a ja również tańczę, może z księciem? Któż to wie? To piękna wizja 
i chciałabym żeby była prawdziwa, bo muzyka jest ważną częścią mojego życia.  
- Wiem Adriano. Masz bardzo ciekawą wyobraźnię co mnie cieszy. 
-Muszę ci jeszcze Adriano powiedzieć, że ta rodzina Łuszczewskich nie tylko zostawiła po 
sobie wspaniały zabytek, bo pałac z parkiem jest już zabytkiem, ale również poczyniła pewne 
fundacje na rzecz kościoła parafialnego w Lesznie.  
Piękny murowany Kościół parafialny pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela został 
wybudowany na przełomie XIX i XX wieku. Św. Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem 
Starego Testamentu i był męczennikiem. Zginął bowiem na uczcie u króla Heroda, któremu 
się naraził i został ścięty na życzenie żony Heroda, Herodiady. Jest więc patronem świątyni  
w Lesznie. Dawniej była tu drewniana świątynia. W murowanym Kościele został zbudowany 
nowy ołtarz w nawie głównej, który poświęcono sto lat temu Adriano i w tej chwili jest 
zabytkiem sztuki. 
-Czy chcesz to zobaczyć?- Tak Wróżko, bardzo mnie to interesuje, bo tak ciekawie 
opowiadasz. - No to chodźmy - powiedziała. 
Kiedy weszłyśmy do Kościoła, moje serce na chwilę przestało bić. Taki cudowny nastrój tam 
panował. Zachwyciłam się całym wnętrzem tej świątyni. Nie tylko zobaczyłam piękny ołtarz 
główny, ale również dwa ołtarze boczne: w nawie lewej i nawie prawej. Zobaczyłam również 
kolorowe witraże. 
-Adriano, spójrz na ten piękny kryształowy żyrandol wiszący.- Czy wiesz, że ten żyrandol 
został  ufundowany przez Jana Bersona? Ma już prawie 140 lat. Rodzina Łuszczewskich 
podarowała natomiast Obraz Matki Boskiej Łaskawej z XVIII wieku i portret nieznanego 
mężczyzny również z tego samego wieku. 
- To niesamowita sprawa Wróżko, że tyle lat minęło a te rzeczy dotrwały do obecnych 
czasów i służą ludziom.- Tak, to prawda – powiedziała Wróżka. 
Niedaleko Adriano jest jeszcze jeden kościół w Lesznie, to starokatolicki kościół mariawitów 
pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela. 
- Wróżko, powiedz proszę czy masz dla mnie jeszcze więcej tych niespodzianek? Bo ja 
naprawdę chciałabym tu zamieszkać bardzo szybko. 
- Tak, opowiem ci o jeszcze jednym miejscu, które dziś zostało tylko ciekawym 
wspomnieniem. Była tam bowiem kiedyś Szkoła cyrkowa. To „Julinek”, który znajduje się na 
terenie Puszczy Kampinoskiej. 
Majątek ten, tak jak i Pałac w Lesznie, zmieniał właścicieli, co jakiś czas. W pewnym 
momencie „Julinek” należał do Jana Bersona, który miał córkę Julię. Kiedy wydawał ją za 
mąż chciał dać jej w posagu część swojego majątku. Podarował właśnie „Julinek”, którego 
nazwa pochodzi od imienia  „Julia”. Od tamtego czasu minęło około 125 lat, a nazwa 
pozostała ta sama. 
-Wróżko, to bardzo ciekawa historia i warta zapamiętania - powiedziałam.- Lubię ciekawe 
historie, bo będę mogła kiedyś je opisywać. I tak sobie myślę, że chociaż wszystkie te 
ciekawe obiekty i majątki, jak powiedziałaś Wróżko, spełniają dziś już inną rolę, to jednak są 
częścią tej pięknej Krainy, którą bym nazwała po prostu Baśniową Krainą.  Chciałabym móc 
tu zamieszkać, ale czy to marzenie się spełni? Miałabym tak wiele do opisywania i 
poznawania jeszcze. Prawda? 



- Masz rację Adriano, to jest Baśniowa Kraina, w której można marzyć i o której tworzyć 
piękne opowiadania. Można podziwiać przepiękną przyrodę, krajobrazy, zabytki, pomniki   
przyrody jak również miejsca historyczne: mogiły powstańców w Kampinosie i Zaborowie 
Leśnym oraz cmentarze wojenne i partyzanckie. Jest tu też bogaty świat roślin, drzew  
i krzewów, świat zwierząt, ptaków i ssaków. Jest też świeże powietrze ze względu na lasy  
i łąki. Można więc chodzić szlakami turystycznymi, jeździć na rowerze ścieżkami 
rowerowymi, można być po prostu szczęśliwym wśród tak pięknej przyrody. 
-Życzę ci Adriano, obyś jak najszybciej przeprowadziła się do tej cudownej i spokojnej 
Krainy, o której ci opowiedziałam a ty słuchałaś i słuchałaś….  

Chciałam podziękować Wróżce za piękną opowieść za to, że mi wszystko pokazała 
ale nagle zobaczyłam, że znów jestem sama w tym lesie. Ani Wróżki nie było, ani skrzatów 
nie widziałam, które podobno kręciły się koło mnie. 
- W tym momencie się obudziłam…. 
- Tatusiu, co ty myślisz o tym moim niesamowitym śnie? – spytała Adriana jeszcze 
zamyślona. 
-Słuchałem ciebie uważnie Adriano i widziałem jaka byłaś szczęśliwa opowiadając nam swój 
sen. Teraz mogę ci już powiedzieć, że mam dla ciebie wielką niespodziankę…. 
- Jaką tatusiu?- spytała Adriana. 
- Właśnie za parę dni przeprowadzamy się do twojej Krainy ze snu. Przeprowadzamy się do 
Leszna, gdzie będziesz mogła spełniać swoje tak piękne marzenia. 

Adriana, aż krzyknęła z radości:- moja Wróżka powiedziała mi prawdę!! 
-Muszę jej poszukać kiedy już zamieszkamy w Lesznie i koniecznie podziękować….. 
 
 
Dni oczekiwania szybko minęły. Adriana z rodziną mieszka już w Lesznie przy Puszczy 
Kampinoskiej. Tak, jak zapowiedziała Wróżka, jest tu szczęśliwa. Może teraz każdego dnia 
chodzi w rożne miejsca Leszna i z podziwem oglądać już na jawie miejsca, które pokochała 
jeszcze we śnie. 
Może też błądzić ścieżkami wśród pachnącego lasu, słuchać śpiewu ptaków i radością 
napełniać swoją wrażliwą na piękno przyrody duszę. Czasem szuka tam Wróżki, która 
musiała pewnie ukryć się w lesie na pewien czas, dając w ten sposób Adrianie możliwość 
opisania tej tajemniczej jeszcze Krainy ze swojego snu…. 
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