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Jeszcze się rybakom, rzemieślnikom, drwalom i smolarzom nie śniło o tym, że ich potomkowie
zwać się będą dumnie obywatelami miasta Olsztyna, gdy zaczęto już na brzegu Łyny budować
kościół św. Jakuba. Mury wzniesiono z mocnej czerwonej cegły – widać gdzieś niedaleko
znajdowała się cegielnia, może w Bartężku albo w Bartęgu, gdzie dziś jeszcze jest mnóstwo
zdatnej gliny.

Zaraz za Łyną rozciągały się odwieczne lasy, które – zdawałoby się – granic ni końca nie miały.
Ażeby było łatwiej zwozić drzewo z lasu, ludzie pobudowali most, a jakiś domorosły rzeźbiarz
postawił tam fi gurę św. Jana Nepomucena, którą wyciosał z drzewa. Odtąd nazywano most
imieniem tego patrona.

W gęstych lasach żyło mnóstwo zwierząt. Ziemia aż dudniła pod ciężkimi stopami żubrów, dzikie
konie rżały, harcując swobodnie po polach, drapieżne wilki przemykały wśród drzew, a bury
niedźwiedź chodził od dziupli do dziupli i mrucząc z zadowolenia, zlizywał słodki miód dzikich
pszczół. Na polanach zbierały się liczne stada saren, danieli i jeleni. Ale na sarny i jelenie czyhał
największy ich

wróg – człowiek. Często rozbrzmiewał las pohukiwaniami naganiaczy i żałosnym rykiem
wystraszonych zwierząt. Pewnego dnia udało się myśliwemu zranić pięknego jelenia, który –
oszalały z bólu i lęku – popędził w kierunku Olsztyna. Przeskoczywszy most św. Jana osłabł, ale
zerwał się jeszcze i resztkami sił wpadł do otwartego kościoła św. Jakuba, gdzie zwalił się bez
czucia na posadzkę. Zanim go myśliwy dognał, już nie żył. Z kształtnej głowy jelenia zdjęto rogi i
zrobiono z nich świecznik osadzony na jeleniej głowie wyrzeźbionej z drzewa. Po dziś dzień wisi
na tym samym miejscu, w którym ongiś jeleń padł. Na wzór tego świecznika wykonano później
podobne i zawieszono w starym zamku w Malborku.



O powstaniu rzeki
Łyny

według Tadeusza Orackiego



Starzy ludzie opowiadają, że źródła Łyny powstały z łez żony wodza
Prusów, Dobrzyny, który miał na imię Ałna.

Jednego razu wyruszył on na polowanie i kiedy stał w gęstym lesie i
szykował się do zabicia dzika, który pędził prosto na niego, jakaś
wiedźma ugodziła go zatrutą strzałą. Przyjaciele, którzy razem z
nim polowali, znaleźli go konającego pod świerkiem i zawieźli do
domu.

Ałna wkrótce umarł, żałowany i opłakiwany przez wszystkich,
bo go bardzo kochali. Jego żona tak rozpaczała po nim, że
z jej łez powstało źródełko. Ze źródła tego wzięła początek
rzeka Ałna, którą lud przezwał Łanią, a potem zaczęto
ją nazywać Łyną.



Baśń o zbójcach
nad jeziorem Skanda

Dawne to, bardzo czasy, kiedy na Warmii rozciągały się bezgraniczne bory i lasy.
Łatwo było w tych lasach ukryć się zbójcom. Toteż niedaleko jeziora Skanda, w gęstym
borze w jarach i mokradłach zaszyła się na długie lata cała banda zbójców.Przez las
prowadziła wówczas tylko wąska ścieżka (od tego miejsca, gdzie dziś mieszka Błażej, do
„blokowego krzyża”, co to stoi nad jeziorem). Zbójców tych było trzydziestu dwu, czyli
tyle, ile kart do gry w jednej talii. Od kart mieli też zbójcy swoje przezwiska, a więc był
i Królsercowy,i Aspikowy, i Waletkrzyżowy, a herszt bandy nazywał się Krojcowadama.
Zbójcy napadali na kupców, jadących traktem bursztynowym przez Olsztyn do Bałtyku.
Obrabowali też niejednego rzemieślnika czy Żyda, którzy wędrowali z towarem.
Rolnikom kradli krowy, barany i drób, a nikt, choćby wiedział, nie śmiałby zdradzić ich
kryjówki, bo zagrozili, że każdemu wsadzą na dach czerwonego kura.Okoliczni
mieszkańcy bardzo się bali zbójców, ….



Według pisarki niegdyś lasy rosnące dookoła jeziora Skanda zamieszkiwali zbójcy, którzy zmieniali życie
mieszkańców Olsztyna w koszmar - kradli krowy i drób, okradali handlarzy podróżujących bursztynowym traktem,
napadali na rzemieślników z towarem. Co gorsza, porywali też najpiękniejsze olsztynianki, aby te gotowały im i dbały o
ich ubiór. Pech chciał, że pewnego razu w zbójeckie ręce trafiła córka samego burmistrza. Piękna niewiasta godzinami
prała ubrania zbirów i stała nad paleniskiem, aby nakarmić całą zgraję rozbójników.

Pewnej nocy wszyscy zbójcy zasnęli przy ognisku. Córka burmistrza wykorzystała sytuację i zaczęła uciekać ile sił w
nogach. Szybko dobiegła do centrum miasta i znalazła schronienie w olsztyńskim zamku. Od razu wyjawiła
czuwającemu tam komendantowi miejsce, gdzie ukrywali się zbójcy. Grupa mężczyzn szybko pognała nad Skandę.
Udało im się ująć wszystkich zbirów z wyjątkiem herszta.

Herszt ukrywał się w lesie tygodniami. Nikomu nie udało się go ująć. W końcu sprytny szewc zaoferował swoje usługi,
ale tylko pod warunkiem, że otrzyma podwójną nagrodę. Aby zwabić króla zbójów, zacząć smażyć nad jeziorem
słoninę. Smakowity zapach szybko zwabił herszta, który od dłuższego czasu walczył z głodem. Kiedy głodomór zbliżył
się do ogniska, z krzaków wyskoczyła grupa najsilniejszych mężczyzn z Olsztyna. Ujęli herszta i zaprowadzili do
zamku.

Najgroźniejszy zbój miał umrzeć bardzo nieprzyjemną śmiercią - zgodnie z planem
miał tak długo stać na murze zamku, aż wpadłby do Łyny i utopił się. Jednak przed
egzekucją zbójnik miał prawo do ostatniego życzenia. Poprosił więc o spotkanie z
szewcem, aby uściskać go przed śmiercią. Podstępny zbójnik nie uściskał jednak
szewca, lecz wykorzystując swoją ogromną siłę zgniótł mężczyznę. Potem wpadł do
wody.

Na pamiątkę tego wydarzenia nieopodal jeziora postawiono krzyż. Gdy krzyż
zbutwiał, zastąpiono go kapliczką, którą można podziwiać nawet dziś.
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