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Legenda o pięknej Zielonce

Praca na konkurs: .Karqowa i Schulzendorf w oczach młodego pokolenia"

Ta legenda mówi o pięknej Zielonce ze słowiańskiego plemienia, która
w zamierzchłych czasach przywędrowała nad Złotą Łączę. Od jej imienia oraz
imienia pewnego młodzieńca nasze miasto przyjęło nazwę. Jej nazwa brzmi Zielona
Góra.

Wszędzie jak okiem sięgnąc rozciągały się prastare puszcze, ciemnozielone
dęby, białokore brzozy i delikatne osiki, wrastały w piaszczysty brzeg Odry,
przeglądając się w błękitnej wodzie. Czerwonolistne klony i sosny porastały brzeg
Złotej Łączy. Nazwanej tak przez słowiańskie plemię tu zamieszkujące od koloru
piasku tak jasnego, że aż miejscami złotego. Czysta woda w strumyka w południe
przybierała kolor dna, mieniąc się przecudnie w promieniach słońca. Tu wśród
puszcz i borów porastających piaszczyste wzgórza osiedliło się plemię ludzi o
włosach barwy lnu i oczach niebieskich jak wody rzek Złotej Łączy i Odry.
Słowiańskie plemię osiedliło się na prawym brzegu strumyka.

Na brzegu Złotej Łączy malowniczo wijącej się wśród siedmiu wzgórz
rozłożyło swój obóz słowiańskie plemię. Klimat łagodniejszy, przyjemne i bezpieczne
położenie przesądziło o tym, że tu zapuścili swe korzenie. Góra, którą wiele wieków
później nazwano Tatrzańską stanowiła dobry punkt obserwacyjny. Strażnicy mogli
zaalarmować osadę o nadchodzącym nieprzyjacielu. Plemię to żywiło się tym, co
znalazło w puszczy. Kobiety zbierały jagody na Jagodowym Wzgórzu i grzyby
w lesie. Mężczyźni polowali na żubry, tury, jelenie i sarny. Wielką radość sprawiało
im znalezienie barci z miodem. Słodki miód dzikich pszczół smakował zwłaszcza
dzieciom. Później, gdy piorun spalił część lasu, zasiano tam ziarno. Kobiety zrobiły
z mąki placki a pieczone na ogniu nazwano podpłomykami. Wszyscy żyli szczęśliwie.
Przywódca słowian Ziemomir miał piękną córkę. Dziewczyna o błękitnookich oczach
i jasnych włosach umiała pięknie prząść sukna. Jej szaty wyróżniały się od innych
ładnym wykonaniem. Później sukno farbowała na piękny zielony kolor. Od koloru
ubioru nazwano ją Zielonka. Była najpiękniejszą dziewczyną w rodzie Słowian. Jej
ojciec był z niej dumny. Jednak martwił się, że nie ma syna. Nie wiedział, kto po nim
przejmie władzę w plemieniu. Nie chciał, aby po jego śmierci rozgorzała wojna, która
zniszczy dobrobyt i wprowadzi głód.

Niestety żaden z kandydatów ubiegających się o rękę Zielonki, dziewczynie
nie spodobał się.


