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JAK KRÓLEWSKA ZARAZA ZMIENIŁA ŻYCIE W POLIPOLSZYNIE 

 

 Polipolszyna –  jeden kraj, cztery krainy, czterech władców i  cztery 

niezależne królestwa, a wszystko to otoczone rzeką Lusriwierą. 

 W rzece mieszkała nieskazitelnej urody nimfa wodna, z puklami rudych 

włosów. Nimfa swego czasu była zwykłą księżniczką z sąsiedniego królestwa 

Germiny. Gdy miała 18 lat, zazdrosna o jej urodę macocha wygnała ją  

z pałacu i rzuciła na nią urok, który sprawił, że dziewczyna zamieniła się w pół 

węża wodnego, pół kobietę i tylko w dzień, jeśli chciała, mogła wrócić do swoich 

pierwotnych kształtów. Po kilku dniach tułaczki wzdłuż rzeki Wartkiej, 

dziewczyna dotarła do kolejnej rzeki Lusriwiery, otaczającej sąsiednie państwo 

i tu znalazła schronienie. Woda i szuwary dały jej najlepsze miejsce do życia  

w obecnym stanie rzeczy. Tutaj żywiła się darami natury. Odkryła także  

w sobie magiczne umiejętności, które czasami wykorzystywała, by pomagać 

ludziom z tego nietypowego kraju, w którym rządziło czterech króli. Otaczająca 

rzeka dawała jej idealne możliwości do obserwacji mieszkańców, do których 

czasami wychodziła, sprzedając uwite z nadrzecznych trzcin wieńce.  Ludzie 

nie zdawali sobie do końca sprawy, kim ona naprawdę jest, choć bywało, że 

ktoś zauważył różne dziwy przy rzece, więc o nimfie wodnej z czasem zrodziły 

się legendy, a w legendach otrzymała miano Lusowianki… 

 Wracając do czterech królestw, rządziło nimi czterech braci: Dobromir, 

Szlafmycior, Kaleczysław i Rumsztyk.  

 Pierwsze królestwo było pod rządami hojnego władcy Dobromira. 

Poddani go cenili i wielbili. Jednak rozdawanie dóbr poddanym okazało się 

niezbyt dobrą drogą, królestwo zaczęło z czasem ubożeć. Król jednak wierzył, 

że dobro, które czyni, wróci z czasem do niego... W drugim królestwie pod 

rządami Szlafmyciora - śpiocha i lenia, panował niesłychany chaos. Król niezbyt 

przejmował się zarządzaniem swojej małej monarchii i wolał spędzać czas na 



drzemkach. Ludzie byli zdezorientowani i zapominali o zasadach. Trzecie 

królestwo było pod rządami Kaleczysława- impertynenta, kpiarza  

i  prześmiewcy, który rzucał słowa jak oszczepy w serca. Jego poddani byli 

zastraszeni i brakowało im woli rozwoju oraz rozkwitu ich ziemi. Czwarte 

królestwo należało do Rumsztyka, wielkiego obżarciucha i szałaputa. Nie dbał 

o swoich ludzi i o swoje królestwo, jadł tyle, że nie mógł się zmieścić  

w drzwiach. Mimo to, wszystkie cztery królestwa żyły w zgodzie, dogadywali się, 

wspólnie podejmowali ważne decyzje, byli dla siebie podporą. Wszyscy bracia 

co tydzień w sobotę wieczór spotykali się na uczcie, przygotowanej ze zbiorów 

i naturalnych domowych składników.  

 Jednak każdego tygodnia widać było zmianę. Coś się działo i nie była to 

dobra zmiana. Zaczynało brakować jedzenia, pojawiały się słowa, których nie 

powinno się słyszeć, pomiędzy braćmi pojawiało się coraz więcej 

nieporozumień.  

 Lusowianka, będąca dobrym duchem Polipolszyny, chciała dać królom 

czas do przemyśleń nad swoim zachowaniem, poczynaniami  

i podejmowanymi decyzjami. Do głowy przyszedł jej pewien pomysł, nie do 

końca bezpieczny, ale dający nadzieję na podarowanie królom chwili czasu na 

refleksję… 

 W Polipolszynie, każdej wiosny odbywał się Turniej Rycerski, w którym 

brali udział najlepsi rycerze ze wszystkich królestw. Teo, młody, przystojny  

i utalentowany rycerz, zawsze był wierny swojemu królowi Dobromirowi,  

a szczerość to była jego drugim imieniem. Podczas turnieju, w pierwszym 

etapie, jego przeciwnikiem był Czarnota, rycerz oddany swojemu Panu 

Kaleczysławowi. Druga para Rycerzy, Króla Szlafmyciora i Rumsztyka, 

wydawała się mało zmotywowana do udziału w rywalizacji.  Becior podsypiał na 

koniu, a Chaps klepał się wymownym gestem po brzuchu.  

 Zaraz zacznie się walka, a wygrana jest nie lada zaszczytem. Zwycięzca 

zostaje ogłoszonym mianem najlepszego rycerza i  będzie reprezentantem 

rycerzy  na wszystkich balach odbywających się poza czterema królestwami. 



Dobromir wręczył swój ulubiony i naostrzony miecz Teo oraz powiedział mu na 

ucho: ,,wygrasz to!’’. Kaleczysław za to przewrócił oczami i poszedł po kolejny 

kawałek indyka, nie wspierając w żaden sposób swojego rycerza. Walka była 

zacięta, poddani Dobromira wiwatowali i kibicowali coraz głośniej rycerzowi Teo. 

Mieszkańcy królestwa Kaleczysława, chociaż było ich mniej, próbowali ich 

przekrzyczeć. W międzyczasie opasły rycerz Chaps, w równoległej walce, 

zrzucił z konia śpiącego Beciora, wygrywając tym samym bitwę. Bitwa Teo  

i Czarnoty była bardziej zaciekła. Jednak Czarnota, próbując znieważyć 

słowami Teo, zapomniał o poprawnym ustawieniu miecza i został strącony 

przez niego z konia. 

 W finałowej walce wystąpili Teo z Chapsem. Zdecydowaną przewagę  

w ostatniej konkurencji miał Teo. Zwinność i gracja jego ruchów pozwoliła mu w 

bardzo szybkim czasie osiągnąć zwycięstwo. 

 Teo miał wiele rys i siniaków, ale i tak wyglądał o niebo lepiej od swojego 

rywala. 

 Wszyscy wokół bili brawo, lecz głośniejszy od wiwatowania okazał się 

ciężki, suchy kaszel. Wszyscy zaczęli się rozglądać. Młoda kobieta jako 

pierwsza ujrzała bladego, wykończonego króla Rumsztyka. 

-Wasza wysokość! -podbiegł zmartwiony miejski lekarz- Coś króla boli?! 

- Dajcie mi spokój dobrze się czuje…- wykrztusił. 

- Podajcie okłady chłodzące, wodę i nosze!- krzyknął lekarz. 

Wszyscy mieszkańcy kręcili się wokół zaniepokojeni. 

 Rumsztyk, blady jak ściana, przeniósł się na noszę, mrucząc coś pod 

nosem. Nikt nie był wstanie podnieść króla. Najsilniejsi mieszkańcy zbiegli się 

wokół noszy i z całych sił próbowali podnieść Rumsztyka. 

- Raz, dwa, trzy! 



Udało się! Mężczyźni zanieśli króla do jego luksusowego łóżka zdobionego 

złotem i drobinkami diamentów. 

- Niech jaśnie Pan odpocznie - odezwał się do króla służący, kładąc 

porcelanowy kieliszek herbaty na stolik - za chwilę przyjdzie do króla lekarz, na 

razie niech pan się nie rusza.  

Rumsztykowi coraz bardziej burczało w brzuchu, ale jednocześnie czuł, że 

stracił węch i smak, jednak nie miał siły nikogo zawołać. 

Kiedy przyszedł lekarz, przebadał króla i zawyrokował, że to choroba wirusowa.  

Król Rumsztyk myślał chaotycznie, mówiąc do siebie. 

- Dlaczego ja? Co ja takiego zrobiłem, czy z tego wyjdę? Przepraszam! Nic się 

nie stało… 

Król chciał się poddać, ale poczucie obowiązku okazało się silniejsze. 

- Nie mogę zawieść mojego królestwa! 

 Rumsztyk przeanalizowywał swoje zachowanie, lecz według niego nic 

złego nie zrobił. W czasie jego rozmyślań do pałacu przybył wrażliwy na 

krzywdę ludzką, zaniepokojony złym stanem króla z sąsiedniego królestwa, 

zwycięzca turnieju Teo. Stojąc pod drzwiami sypialni, usłyszał mamrotanie króla 

i długo nie myśląc, wszedł do sali. 

- Przepraszam za najście- wykrztusił chłopak- słyszałem niepokojące dźwięki, 

myślałem, że coś się dzieje. 

- Już dobrze młodzieńcze…- odparł - jak już tu jesteś … Powiedz mi proszę, 

jakim jestem królem? 

Teo zawahał się z odpowiedzią, cofnął się, potykając o duże drewniane krosno. 

- Nie unikaj odpowiedzi- wymamrotał Rumsztyk. 

-  Proszę odpocząć Królu-  rzekł młodzieniec i wyszedł strapiony z pokoju. 



 Przez kolejne dni nikt nie odwiedzał Rumsztyka (oprócz służących), dało 

to królowi dużo do myślenia. „Dlaczego nikt mnie nie odwiedza? Nie pyta o 

zdrowie, o to, jak się dziś czuje? Przecież ja zawsze… no właśnie, ja też taki 

byłem samolubny… Teraz mnie traktują tak, jak ja ich traktowałem przez tyle 

lat, czas się zmienić, ale jak?” 

 Król przez kilka dni obmyślał plan, jak zrobić dla poddanych coś dobrego.  

 Kucharze zgodnie z poleceniem króla zaczęli gotować ucztę dla swojego 

królestwa. Wszyscy w środę mieli się zebrać do zamku i zjeść wspólny posiłek. 

Rumsztyk miał zagadywać gości i pokazać, że się zmienił - plan idealny! 

 Słońce było od zawsze najważniejszym ciałem niebieskim dla ludzkości. 

W ten oto dzień pogoda była wręcz wyśmienita! Rumsztyk w ostatniej chwili 

zawołał krawca, by ten mógł mu uszyć strój idealny na ucztę. Mieszkańcy mieli 

przeczucie, że to będzie nietypowe zgromadzenie, byli bardzo ciekawi co będzie 

się odbywać, niesamowicie rzadko odbywały się uczty u króla, to musiało być 

coś bardzo ważnego.  

Mieszkańcy ruszyli w stronę zamku, nie wiedzieli jeszcze, co ich tam czeka. Na 

sali znajdowały się głównie eleganckie stoły z wygodnymi krzesłami, 

przygotowany wolny parkiet i orkiestra.  Jedzenie było przynoszone na bieżąco, 

a przystawki, gorąca czekolada i małe smakołyki, stały niespodziewanie blisko 

siedzenia króla. Gdy tylko obywatele usiedli na miejsca, król zaczął swoją 

przemowę: 

- Drodzy zebrani, bardzo chciałbym wam podziękować za przyjście- rozejrzał 

się po sali z uśmiechem - jeśli borykacie się z jakimś problemem, śmiało do 

mnie podejdźcie, wspólnie go rozwiążemy! Bawcie się dobrze i najedzcie się do 

syta! 

Ludzie zdumieni zaczęli klaskać -  na początku trochę niepewnie i nieśmiale, 

ale z sekundy na sekundy coraz głośniej. 



Król z każdą chwilą odczuwał, że odzyskuje siły, a bezsilność jaka toczyła go 

przez ostatnie dni, przeminęła bezpowrotnie. Król pomyślał, że warto myśleć 

także o innych. 

 

 Tymczasem król Kaleczysław w swojej ulubionej sali „Rozstrzygania 

problemów i konfliktów” przyjmował mieszkańców. 

- Królu drogi… - zaczął niepewnie Janeczek spod lasu - dziki z boru zjadają mi 

plony, próbowałem wszystkiego, ale na nic… Inni też borykają się z tym 

problemem, ale…  

- Ty wieśniaku – krzyknął Kaleczysław -  tyle się zajmujesz rolnictwem, a nie 

potrafisz zaradzić temu. Głupiec i nieudacznik z Ciebie, precz mi z oczu! 

Nagle jakby na sygnał, króla rozbolała strasznie głowa, słyszał świsty, czuł jakby 

ktoś próbował mu wywiercić dziurę w głowie. Schylił się i z trudem ponownie 

usadowił się na tronie. 

Postanowił wrócić do swoich salonów. Rzucił do swoich rycerzy przez ramię coś 

niemiłego i skierował się w stronę sypialni. W drodze poczuł silny ból  

w  klatce piersiowej. Wokół było kilka osób z jego świty, ale było widać strach w 

ich oczach, więc nikt nie podszedł, aż Kaleczysław wydał rozkaz swoim 

donośnym głosem. Kilku odważnych mężczyzn zbiegło się wokół króla, ale nikt 

nie wiedział, jak mu pomóc. 

- Boli.. dlaczego ja?! – wyszeptał wyczerpany Kaleczysław - czy to choroba, 

która dotknęła króla Rumsztyka? - jęknął z przerażeniem.  

- Należało ci się! -  krzyknął głos z oddali. - to twoja karma! 

- Za co?- mruknął król. 

- Za każde podważanie naszego zdania, naśmiewanie się z nas, obojętność. 

- Przepraszam – jęknął resztkami sił. 

- Przemyśl swoje zachowanie! 



 I tak zrobił. Jakie to miłe uczucie, czy świat nie byłby lepszy gdyby 

wszyscy byli wobec siebie mili? Skruszony, przyznając się do winy i do tego, że 

jest złym i okrutnym władcą, zapisał się na kurs negocjacji i dobrego 

zarządzania. Z każdym dniem odczuwał poprawę w stanie swojego zdrowia. 

Mając coraz więcej sił, zmienił stosunek do mieszkańców i zyskał sobie wielu 

przyjaciół. 

 

Jakiś czas później… 

 Król Szlafmycior jak zwykle miał na głowie mnóstwo spraw, lecz już po 

obudzeniu nie miał sił, by wstać. Czyli dzień jak każdy inny, mnóstwo 

obowiązków, ale wybór padał na leżenie plackiem,  brzuchem do góry. Dzisiaj, 

z tego co zapamiętał, miał rozstrzygnąć spór dwóch piekarzy, reszty nie 

pamiętał zbytnio, ale był przekonany, że drzemka mu w tym pomoże. Liczył na 

to, że podczas snu rozwiąże problemy. Jednak czy tędy droga? 

Szlafmycior przykrył się kołdrą i opatulił aż po szyję, a następnie zapadł  

w głęboki sen. Ziewnął powoli, otwierając oczy, a pierwsze co ujrzał, to była 

czarna otchłań: głosy dookoła śmiały się i ironicznie zaczepiały. 

- Nigdy stąd nie wyjdziesz! 

- Dlaczego? 

- Powinieneś wiedzieć królu, hahaha! - zaśmiał się piskliwy głos. 

- Jak się tu znalazłem? - powiedział do siebie - Gdzie moje łóżko?! 

- Prześpisz Królu życie swoje i Twoich poddanych! 

Król obudził się trawiony gorączką, to były majaki. Resztkami jasności umysłu, 

pomyślał, że śpiąc, nie pomoże swoim poddanym, a oni tego oczekują.  

Zaczął myśleć o zmianie swojego postępowania i z każdą myślą o tym, jak 

zadbać o swoich mieszkańców, odczuwał powrót sił. Mało tego, oprócz spadku 

wysokiej temperatury, odczuł taki przypływ energii, ze ani myślał  



o spaniu. Kopnął poduszkę i poszedł do sali przyjęć petentów, otwarty na nowe 

wyzwania. 

 

A w tym czasie… 

Król Dobromir, po ciężkim dniu w pracy opadł na łoże. Po tak wyczerpującym 

czasie musiał coś zjeść. Sięgnął do lodówki, lecz świtała pustką, wymamrotał 

coś pod nosem, klapnął głośno na drewnianym krześle i rzekł: 

-Dlaczego ja? Co jest nie tak? Muszę to zmienić, tylko jak?  

Król czuł się bardzo słabo, pomimo zjedzonej przedtem kanapki znalezionej  

w torbie. Pomyślał, że musi zawołać lekarza.  

Palce u stóp Dobomira zdrętwiały, brzuch go rozbolał, a migrena wydawała się 

nie do zniesienia. Co to może być? 

- Dobromirze - szepnął delikatny kobiecy głos - zastanów się, co takiego 

zrobiłeś? Co robisz tak dobry człowieku? 

- Kim ty jesteś, pokaż się.. 

Zza okna wyłoniła się piękna blada kobieta z pięknymi długimi, rudymi i  

kręconym włosami, a Dobromir poczuł dziwne łaskotki w brzuchu. Tak go 

zatkało, że nie mógł wymówić żadnego słowa. 

- Mogę się czegoś napić?  - zapytała nieznajoma. 

- Już podaję. 

Dobromir przeszukał wszystkie szafki, lecz nigdzie nie mógł znaleźć choć kropli 

wina… 

- Niech pani wybaczy- bąknął ponuro. 

- Mam nadzieję, że rozumiesz, o co już chodzi, Młody Królu – odparła - Jestem 

Lusowianka - uśmiechnęła się uroczo. 

- Witaj! 



Nimfa wodna widząc, że Dobromir nie rozumie sytuacji, postanowiła dać mu 

kolejną wskazówkę  

- Jak myślisz, dlaczego nie masz co jeść?  

- Chcę, by inni byli szczęśliwi. 

- A ty, co z tobą? 

- Ja? Nieważne… 

- Pomyśl Dobromirze, twoje życie jest ważne, jesteś królem, rządzisz swoją 

wspaniałą krainą, jesteś dobrym człowiekiem, ale musisz mieć siłę, żeby 

zarządzać nią - powiedziała i zniknęła w mgle.  

-Masz rac…- przerwał- gdzie jesteś? 

Dobromir, wykończony, położył się do swojego łoża i zaczął myśleć o słowach 

Lusowianki, zastanawiając się, kto to jest. Już gdzieś ją widział. 

Ma rację kobieta - pomyślał głęboko. Jeśli życie ma być sprawiedliwe, wszyscy 

muszą być równi, czas wziąć się za siebie! Moim celem jest uszczęśliwić 

każdego, w tym mnie! Będę najlepszym królem pod słońcem. 

 Rano wstając, poczuł się w pełni sił i tak jak wczoraj wieczorem pomyślał, 

tak zrobił. Zaczął od mówienia słowa „nie”. Wcześniej trudno było mu odmawiać, 

teraz musiał się tego nauczyć. Z czasem zajął się międzynarodową gospodarką. 

Dał nakaz wysiania na polach fasoli  

i sprzedawał ją do odległych krajów, tym samym wzbogacając w szybkim czasie 

swoje królestwo. 

Król siadywał czasami pod lipą nad rzeką i zastanawiał się, co to była za piękna 

kobieta, dzięki której wskrzesił na nowo królestwo. Aż tu pewnego późnego 

popołudnia, zauważył ją nad rzeką w szuwarach i krzyknął do niej, lecz ona 

zniknęła w głębinach rzeki. Przestraszony król podbiegł do brzegu  

i zobaczył rude pukle włosów tnące fale rzeki – to była ona! 

Lusowianka podpłynęła do brzegu do zszokowanego króla. 



- Odkryłeś moją tajemnicę, jestem nimfą wodną – odpowiedziała w przypływie 

szczerości i niesamowitego uczucia ciepła rozlewającego się po sercu - Kiedyś 

byłam zwykłym człowiekiem, a zła macocha rzuciła na mnie czar, który zdjąć 

może tylko jeden warunek... Żyję tu już w Lusriwierze od wielu lat  

i staram się pomagać mieszkańcom, jak tylko mogę. Jednak w ostatnim czasie, 

źle się działo w Polipolszynie, rzuciłam zarazę, która dotknęła Was,  władców 

tego kraju i tych pięknych krain. Choroba, która dosięgnęła tylko Wasze 

koronowane głowy, miała dać Wam czas na refleksję. I chyba mi się to udało, 

każdego z Was zmusiło to do przemyśleń i teraz każdy z Was wzmocnił w sobie 

dobre strony i odkrył nowe możliwości, nową mądrość, która przysłużyła się 

wszystkim mieszkańcom.  

- Może na tym miała polegać moja rola, przeznaczenie… 

I w tym momencie stało się coś niesamowitego. W zachodzącym słońcu, kiedy 

Lusowianka o tej porze dnia mogła tylko przeistoczyć się w nimfę, odzyskała 

ludzką postać. Król już wcześniej poczuł, jak w jego sercu zaczął palić się gorący 

płomień miłości do tej niesamowitej postaci. A i ona wzruszona dobrem, 

zauroczona nowymi umiejętnościami i zaradnością króla, oddała mu swoje 

serce.  

Tak! Czar został zdjęty! 

I tak król i poddani zyskali swoją królową, której zasięg dobroci sięgał nie tylko 

królestwa Dobromira, ale i całej Polipolszyny. Królowa roztaczała ciepło  

i radość nad wszystkimi mieszkańcami. Cztery królestwa były bardzo zgrane, a 

po królewskiej zarazie nie było żadnego śladu. Zaś dobry rycerz Teo został 

generalnym rycerzem całego królestwa, który dbał o porządek w całym kraju  

i często miewał mnóstwo dobrych podpowiedzi dla swoich królów, którzy nie 

omieszkali z rad korzystać. 

A wszyscy żyli długo i szczęśliwie. 

 

 


