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Witajcie, jestem Romuald, w skrócie Romek i mam 14 lat. Opowiem o zdarzeniu, które   do 

dziś pamiętam i czuję, jak gdyby wydarzyło się wczoraj, choć to było rok temu.  

Pewnego razu na dworze Króla Kazimierza Wielkiego wydarzyło się coś, co zupełnie 

zmieniło moje życie.   

            W Sukiennicach doszło do sprzeczki między przekupkami. Kłóciły się, która ma wytrzymalsze 

sukno. Jedna z nich miała dziewięcioletnie dziecko, któremu nadała imię Romuald. Pochodziła                        

z biednej rodziny i zawsze marzyła, że jej synek wyrośnie na dzielnego, szlachetnego                                                        

i dobrego chłopca. Jej marzenie miało się spełnić. Podczas tamtej kłótni synek kobiety siedział na 

stołku za kramem i bawił się drewnianymi rycerzykami. Nagle jego uwagę przyciągnęły odgłosy 

dochodzące zza rogu muru. Zszedł z krzesełka i poszedł zobaczyć, co się dzieje. Okazało się, że 

odbywają się tam zawody rycerskie na cześć Króla Kazimierza Wielkiego. Chłopiec z opowieści 

służby dworskiej słyszał o jego dobroci, szlachetności  i uczciwości. W ogóle wszyscy, którzy go 

widzieli, chwalili jego majestat i potęgę. Teraz, gdy Romek zobaczył króla na własne oczy, mógł 

potwierdzić te opinie. Stał i patrzył jak urzeczony.  

Nagle tłum mieszczan podziwiających rycerzy porwał go i unosił dalej i dalej, a gdy się 

przerzedził, Romek zupełnie nie wiedział, gdzie jest. Obok niego stała stajnia, która pachniała 

świeżym sianem. Zdecydował, że się tam prześpi. Obudziły go szepty dzieci. Kiedy otworzył oczy 

ujrzał chłopca w swoim wieku i nieco młodszą dziewczynkę. Przedstawili się sobie, a Romek 

wyjaśnił, skąd się tu wziął. Wojtek i Marysia, wyjaśnili mu z godnością, że znajduje się na dworze 

królewskim. Chłopiec po opowiedzeniu swojej historii rodzicom Wojtka i Marysi został ciepło                        

i gościnnie przyjęty. Musiał podjąć bardzo trudną decyzję: albo zostać u nieznajomych, ale miłych                   

i dobrych ludzi, albo przedzierać się samemu przez wielki  i zatłoczony Kraków, narażając się na 

różne niebezpieczeństwa. Jego decyzja była oczywista - zostaje.  

           Dorastał na dworze króla przez 4 lata. Nowi opiekunowie nie byli bogaci, ale było ich stać  na 

utrzymanie jeszcze jednego dziecka. Roman chodził do szkoły, a zdobywał tam tak dobre stopnie, że 

wielu rodziców prosiło go, aby udzielał dodatkowych lekcji ich pociechom. Gdy ukończył 12 lat, 

dostał pracę jako służący na zamku. Chłopiec bardzo się z tego cieszył. Pewnego dnia swą radość 

przelał na papier. Napisał wiersz zatytułowany: ,,Król Kazimierz Wielki’’. Przypadek sprawił, że to 

dzieło dostało się kiedyś do rąk nauczyciela Romka. Ten nie mógł się nadziwić niezwykłemu 

bogactwu słownictwa swojego podopiecznego. Nauczyciel miał kolegę, który miał dobre stosunki          

z przyjacielem samego króla. I tak, z rąk do rąk i z coraz większym podziwem czytano wiersz 

najlepszego ucznia dworskiej szkoły.  

            Gdy Król Kazimierz Wielki przeczytał wiersz Romka, kazał ogłosić całemu miastu, że we 

środę odbędzie się oficjalne odczytanie wiersza przez jego autora. Wówczas wszyscy mieszkańcy 

zaczęli gubić się w domysłach, kim jest ten nieznany twórca tak doceniony przez władcę. Zdarzyło 

się, że na tę uroczystość przyszła pewna smuta przekupka, której syn zniknął przed czteroma laty. 

Kiedy Roman schodził ze sceny, ujrzał ową przekupkę zalaną łzami.  

„Mamo!”- krzyknął Roman- „Najjaśniejszy Panie to moja matka! Dziś jest najszczęśliwszy dzień 

mojego życia!”.  



              Wierzcie albo nie, ale to właśnie ja wymyśliłem przysłowie: ,,zastał Polskę drewnianą                      

a zostawił murowaną’’. 

 

 


