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Nieopodal lasu w małej wiosce Jędrychówce, w której to 
każdy każdego znał jak własnego brata, mieszkał Wess. 
Wess był ubogim chłopem mieszkającym w małej cha-
tce na skraju lasu. W życiu nie powodziło mu się za 
dobrze. Za domem miał małe pole, na którym nawet 
chwasty nie chciały rosnąć. Kiedyś powodziło mu się 
znacznie lepiej, pracował w pięknym folwarku, miał 
żonę i cudowne życie. Niestety po jakimś czasie folwark 
zamknięto, przez co mężczyzna stracił pracę, a żona 
odeszła, zostawiając go samego jak palec.
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– Już tyle przykrych rzeczy spotkało mnie w życiu, że 
nawet woda w stawie nie przeszkodzi mi, abym mógł 
być znowu szczęśliwy. Tylko jak dotrę do pracy? Prze-
cież, żeby obejść staw, trzeba poświęcić cały dzień. 
Wiem! Potrzebna jest mi łódka. Wess był prawdziwą 
złotą rączką, potrafił zrobić wszystko, więc i zbudowa-
nie łódki nie było dla niego niczym trudnym. Od razu 
zabrał się do pracy. Po dwóch dniach łódka była już 
gotowa. W Jędrychówce żył również pewien Rybak.
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Jednak Wess, jak przystało na prawdziwego mężczy-
znę, nie poddał się i postanowił poszukać nowej pracy. 
Choć nie było to takie proste. Wioska, w której mieszkał, 
była mała i o pracę trudno. Pamiętał jednak, że kiedyś 
w wiosce obok, było spore gospodarstwo, gdzie zawsze 
brakowało rąk do pracy. Pomyślał, że to jedyne wyjście, 
aby mieć za co żyć. Najkrótsza droga do nowej pracy 
prowadziła przez ogromny staw. Wess jednak był tak 
zmotywowany, że i to nie było dla niego żadną prze-
szkodą. Mówił sobie pod nosem:
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Mieszkał w małym domku w lesie ze swoją Żoną, lecz 
cały swój czas spędzał nad stawem, łowiąc ryby. Na-
stępnie jego Żona sprzedawała je na targu i tak zara-
biali na życie. Ostatnio jednak staw, w którym łowił 
ryby, zaczął wysychać. Było to bardzo dziwne, ponie-
waż deszcze padały tyle, co zwykle i nie wiadomo cze-
mu w stawie było coraz to mniej wody, przez co i ryb 
było w nim niewiele. Mimo to Rybak był bardzo uparty 
i nadal siedział na brzegu stawu i liczył na szczęście, 
że uda mu się coś złowić. Od dawien dawna mężczyź-
ni bardzo się nie lubili. Trwało to już tak długo, że już 
nikt we wsi nie pamiętał, dlaczego tak się działo. Nawet 
Wess i Rybak nie wiedzieli, czemu się nie lubią i tak 
trwali w swojej nienawiści.
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Pewnego dnia, Wess wybierał się do nowej pracy. Przy-
wiązał sznur do łódki i zaczął ją ciągnąć nad staw. Nie 
wiedział jednak o tym, że w stawie jest tak mało wody, 
że w najgłębszym miejscu było jej najwyżej nad kolana. 
Gdy już zaciągnął łódkę nad staw, zauważył siedzące-
go przy nim Rybaka z wędką. 

Mężczyźni, gdy tylko się zobaczyli, natychmiast zaczy-
nali się kłócić. Rybak, ujrzawszy Wessa od razu bez 
większego zastanowienia krzyknął:
– Po co ci ta łódka? Masz zamiar wypłynąć w morze? 
Albo ocean? – Śmiał się drwiąco.





14

Wess tym razem nie chciał odpowiadać na zaczepki 
Rybaka, przy czym zrobiło mu się bardzo przykro, że 
łódka się nie przydała. Jednak słowa Rybaka tak go wy-
trąciły z równowagi i natychmiast mu odpowiedział: 
– A gdzie są twoje ryby? Już wszystkie od ciebie 
uciekły? 
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Oboje z kwaśnymi minami zajęli się swoimi sprawa-
mi. Rybak znowu wypatrywał ryb w stawie, a Wess 
wszedł do wody, zostawiając swoją łódkę na brzegu. 
Krzyknął jeszcze na pożegnanie:
– Pilnuj mi mojej łódki Rybaku, i tak nie masz nic 
lepszego do roboty.
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Rybak zrobił się czerwony jak burak, chrząknął jedynie 
znacząco i już nic więcej nie odpowiedział chłopu na 
jego zaczepki. Wracając z pracy Wess znowu mijał Ry-
baka, chwilę się posprzeczali jak zwykle i tak minęło 
parę dni. Jednak ten jeden dzień wydawał się inny. Kie-
dy zbliżał się wieczór, Rybak chciał zbierać się do domu. 
Był bardzo smutny, ponieważ złapał tylko jedną małą 
rybkę. Gdy pozbierał już swoje wędki i sieć, zatrzymał 
się na chwilkę i zastanowił się nad tym, że Wess nie 
wracał jeszcze z pracy, z gospodarstwa. A trzeba wie-
dzieć, że Wess zawsze wracał o tej samej porze. Mijał 
wtedy Rybaka, przy czym mężczyźni kłócili się, jak 
mieli w zwyczaju. Rybak pomyślał: 
– Pewnie znowu wyrzucili go z pracy i poszedł się upić.



Zabrał wędki i poszedł w stronę swojego domu. Wess 
w tym czasie po nakarmieniu wszystkich zwierząt 
w gospodarstwie i wykopaniu kilku koszy ziemniaków 
wracał z pracy jak co dzień. Gdy już zostało mu tylko 
przejść przez staw, zauważył na jego brzegu siedzącą
starszą panią. Zdziwiło go to bardzo, ponieważ pierwszy
raz widział starowinkę, a i godzina była już późna 
i powoli robiło się ciemno. Podszedł do kobiety, przy-
siadł obok niej i zapytał: 
– Co Pani tutaj robi tak późno? Potrzebuje Pani pomocy?
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– Gdybyś był tak dobry młody człowieku i pomógłbyś 
mi przejść przez staw, byłabym Ci dozgonnie wdzię- 

Wess nie pamiętał, żeby ktoś taki tam mieszkał, szcze-
gólnie, że Jędrychówka była mała, a w lesie mieszkał 
on, Rybak wraz z Żoną i jeszcze tylko parę osób, które 
dobrze znał. Jednakże nie odmówił pomocy staruszce. 
Mimo że woda nie była wysoka, to starej kobiecie ciężko 
było przejść przez staw bez pomocy. Wess nie zważając 
na swoje zmęczenie po ciężkiej pracy w gospodarstwie, 
wziął kobietę na plecy i tak poszli razem przez staw 
w stronę wioski. Gdy byli już na samym środku sta-
wu, gdzie woda sięgała trochę za kolana Wess poczuł, 
że kobieta staje się coraz cięższa i coraz trudniej jest 
mu iść. Po chwili brodząc nogami w wodzie, zrozumiał, 
że zamiarem kobiety jest go utopić i tak naprawdę, to 
nie jest żadna starsza kobieta, tylko Wodnik. Natych-
miast zorientował się, że jest w ogromnych tarapatach.

Wess mimo nienawiści do Rybaka w gruncie rzeczy był 
bardzo dobrym człowiekiem i nikomu pomocy by nie 
odmówił. Starsza Pani zmęczonym głosem odpowie-
działa, patrząc ciągle przed siebie:

czna. Na to Wess odpowiedział: 
– Z chęcią Pani pomogę. A gdzie to babcia mieszka? 
– A tam za stawem w lesie.
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Rybakowi ciągle nie dawał spokoju fakt, że nie spotkał 
sąsiada wracającego z pracy. Coraz bardziej przeczuwał, 
że musiało jednak stać się coś złego i postanowił wró-
cić nad staw i sprawdzić gdzie jest Wess. Gdy szedł pełen 
niepokoju, nagle usłyszał wrzaski i chlupanie wody do-
biegające znad stawu. Kiedy do niego dobiegł, nie wie-
rzył własnym oczom. Wess już prawie znikał pod wodą. 
Nie zastanawiając się ani chwili wskoczył do wody 
i w ostatnim momencie chwycił Wessa za koszlę i wy-
ciągnął na brzeg. Po chwili Wess i Rybak ocknęli się
i usłyszeli śmiech kobiety. 

– No tak, dlatego też nie ma ryb w stawie, to wszystko je-
go wina. Wess, mimo że nadal nie lubił Rybaka, lecz jed-
nak jakby mniej, to był mu bardzo wdzięczny, że dzięki 
niemu uszedł z życiem.

– Wess co się stało!? – Zapytał Rybak.

– Tak być nie może! – krzyknął Wess. Musimy coś zrobić 
z tym Wodnikiem, żeby nikomu nic się nie stało. Rybak 
natychmiast zgodził się z pomysłem Wessa. 
– Tak jest! Tylko co zrobimy?

– To Wodnik! Zamierzał mnie utopić. Chciał, żebym mu 
pomógł przejść przez staw, a resztę sam widziałeś. 





Trzeba się na niego zaczaić i go złapać. Weźmiemy 
Twoją sieć i moją łódkę. Jak pomyśleli, tak zrobili. Już 
kolejnego dnia, gdy słońce schowało się za lasem Wess 
i Rybak poszli razem nad staw. Wciągnęli łódkę do wo-
dy, w której schował się Rybak ze swoją siecią, dzięki 
czemu mógł szybciej pomóc Wessowi, gdy ten będzie 
w wodzie czekał na atak Wodnika. Wess wszedł do wody 
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i czekał. Minęła godzina, dwie i nic. Tak mijał czas w ci-
szy i spokoju. Gdy mężczyźni myśleli, że to bez sensu, 
Wess miał już wychodzić z wody, nagle stało się to, na 
co czekali. Wessa złapało coś za nogę i zaczęło wciągać 
pod wodę. Wodnik zaatakował. Wess wraz zaczął krzy-
czeć, najgłośniej jak tylko potrafił: 
– Rybaku sieć, rzuć sieć!!!
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Wtem Rybak zarzucił swoją sieć 
na ryby do wody. Razem z Wes-
sem zaczęli ją wciągać na łódkę. 

Sieć była tak strasznie ciężka, 
jakby było w niej tysiąc ryb.
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Mężczyźni chwycili razem za sieć i krzyczeli „Raz, dwa, 
raz, dwa, raz, dwa...” wciągając sieć na łódkę, z całej siły 
walcząc z wyczerpaniem. Po chwili ich oczom ukazał 
się Wodnik siedzący w sieci, który poprzedniego dnia 
chciał utopić Wessa. Wyciągnęli go na brzeg. 
– Wess co z nim zrobimy? – zapytał Rybak.



Wess zastanowił się krótką chwilę i odpowiedział: 
– Za lasem jest stara studnia, wrzucimy go do niej, 
żeby już nikomu nie zrobił nic złego. Rybak zgodził 
się na pomysł Wessa i poszli do lasu. Po paru godzi-
nach marszu znaleźli studnię i wrzucili w jej otchłań 
Wodnika. Dla bezpieczeństwa przykryli studnię de-

skami i kamieniami, tak aby nikt do niej nie zaglądał. 
Mężczyźni byli tak wyczerpani tymi przygodami, że 
zasnęli przy studni. Gdy obudzili się nad ranem kolej-
nego dnia, jeszcze długo rozmawiali o tym, co się wy-
darzyło i wspólnie doszli do wniosku, że ich waśnie 
i kłótnie nie mają sensu. Wrócili razem do wioski.
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Dzięki ich bohaterskim czynom w stawie znowu było 
dużo wody i całe mnóstwo ryb. Wess rzucił pracę w go-
spodarstwie. Razem z Rybakiem całe dnie siedzieli 
nad stawem i łowili ryby, które potem Żona Rybaka 
sprzedawała na targu. Rybak i Wess postanowili, że 
nie będą się już kłócić i... zostali przyjaciółmi. Tak żyli 
sobie w szczęściu i dostatku w Jędrychówce, a o Wodni-
ku słuch zaginął.





Bajka pt. „Wodnik z Jędrychówki” została stworzona na 
podstawie jednej ze śląskich legend. Legenda pochodzi 
z miejscowości Wieszowa. Z opowieści możemy dowie-
dzieć się pewnych informacji historycznych związanych 
z miejscowością. Wess, jeden z głównych bohaterów jest 
prawdopodobnym założycielem owej miejscowości, po-
nieważ to właśnie od jego imienia wzięła się nazwa Wie-
szowa. Pierwszy raz została zapisana w 1295 roku jako 
„Wessowa”, czyli wieś Wessa. Jędrychówka to dawna osa-
da znajdująca się w lesie na terenie dzisiejszej Wieszowy. 
Według różnych opowiadań i legend Jędrychówka pew-
nego dnia zniknęła, zapadając się pod ziemię. Tytułowy 
Wodnik na Śląsku znany jest jako utopiec. Jest to stwór 
często występujący w śląskich legendach i opowiada-
niach. Najczęściej przedstawiany jest jako niewielka 
postać o zielonkawym odcieniu skóry. Mieszka w jezio-
rach, stawach, a nawet kałużach i czyha na nieostroż-
nych wędrowców.

Wodnik z Jędrychówki – Historia

Z. Pierszalik, Siedem wieków Wieszowy,  Wieszowa 2004
M.G. Gerlich, Strachy. W kręgu dawnych śląskich wierzeń, wyd. ŚIN, Katowice 1989
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