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Historie dworskie 

 
 

 Był rok 1364. Wtedy to nasz władca Kazimierz Wielki sprawował rządy nad Polską. Były to 

wspaniałe czasy, król świetnie pełnił swoją rolę, zawsze na pierwszym miejscu stały sprawy królestwa,                   

a  następnie nasze potrzeby – czyli dworzan. Byliśmy ogromną grupą, ważną dla państwa. Zawsze dobrze 

radziliśmy , pomagaliśmy i wiernie służyliśmy. 

 Nazywam się Katarzyna, pochodzę z Będzina. Moją pasją jest krawiectwo. Od zawsze chciałam 

założyć swój własny cech. W okolicy nie brakowało krawców, jednak ci nieuczciwie sprzedawali swoje 

towary, oszczędzali na materiale, przez to sukna były niewygodne, szybko się niszczyły oraz były zbyt 

drogie. Najuboższą grupę nie było stać na większą ilość ubrań. Moim marzeniem było szyć właśnie dla 

takich ludzi oraz sprzedawać sukna na każdą kieszeń. Chciałam, by ludzie byli zadowoleni z moich wyrobów, 

a te służyły im na długie lata. Planowałam też założyć własną plantację lnu, żeby wykonywać samej materiał 

na ubrania. Niestety, dzikie zwierzęta zniszczyły moje sadzonki. 

 Gdy tylko mój mąż podsunął mi pomysł założenia własnego cechu krawieckiego, musiałam udać się 

do zakonników i poprosić ich o napisanie podania o założenie takiej organizacji. W zamian przekazałabym 

im małą darowiznę na kościół. 

 Do klasztoru czekała mnie długa droga. Wzięłam swoje oszczędności i razem z mężem pojechaliśmy 

do najbliższego klasztoru. Gdy zapadła noc, schroniliśmy się w karczmie. Zazwyczaj w nocy w okolicach 

Krakowa wiały porywiste wiatry, padał deszcz i było zimno. Karczmarz za niewielką opłatę zaproponował 

nam nocleg oraz posiłek. Gdy słońce chyliło się już ku zachodowi, nieopodal odbyło się przedstawienie 

przejezdnych grajków. 

 O świcie wyruszyliśmy w dalszą drogę. Spotkaliśmy wielu ciekawych ludzi, np. rycerza Zygmunta 

ze Staryszewa . Opowiadał o krwawych bitwach, w których brał udział. Doradził nam, abyśmy nie zbaczali         

z głównych dróg, gdyż w lasach grasują zbóje, którzy napadają i grabią podróżnych. 

 Kiedy byliśmy już na miejscu, kapłan poczęstował nas kaszą gryczaną ze skwarkami oraz winem. 

Wszyscy byli zajęci przepisywaniem ksiąg, uprawiali swoje grządki. Udało nam się spotkać bardzo miłego 

zakonnika, który obiecał pomóc w napisaniu podania. Zabrał nas do jednej z komnat, gdzie zaczął pisać 

dokument. Kiedy już zapadał zmrok, zakonnicy zaproponowali nam nocleg. Z powodu braku pieniędzy na 

pobyt w karczmie zgodziliśmy się. Byliśmy im bardzo wdzięczni za okazaną pomoc. 

 Rankiem następnego dnia pokazali drogę na zamek, gdzie mieliśmy oddać podanie. Niestety, po 

drodze natknęliśmy się na zbójów. Byliśmy przerażeni. Nie mieliśmy nic, co mogło ich zainteresować, 

żadnych pieniędzy, kosztownych rzeczy ani jedzenia. Nie byli łaskawi; przeszukali nam cały wóz, w którym 

znajdowaliśmy się jedynie my i dokument. Z trudem zdobyte podanie zostało nam odebrane i na naszych 

oczach podarte na strzępy. Byłam zrozpaczona. Była to jedyna rzecz, na której w tej chwili mi najbardziej 

zależało. Nagle z zarośli wyłonił się siwy koń, a na nim siedział Zygmunt. Jego miecz lśnił w słońcu 

wstającego dnia. Prędko obezwładnił porywaczy. Opowiadał, jak jechał przez las i usłyszał mój krzyk. 

Razem z nim dotarliśmy na zamek, gdzie z jego rozkazu zostało napisane podanie. 

 Wszystko dobrze się skończyło i dopięłam swego, czyli założyłam swój cech i odtąd nie było już 

przekrętów w branży tkackiej. 


