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CZERWONAK

O ANNIE
I NIEDnWIEDZIU
ziewicza Góra jest w powiecie poznaÌskim miejscem wyjtkowym. ChoÁby dlatego, e to
najwysze (44,9 m n.p.m.) wzniesienie na terenie Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka. To waynie tam, w 2005 roku, wybudowano wieÅ obserwacyjn, która
w zamierzeniu miaa pomagaÁ leynikom w ochronie przeciwpoarowej lasów. Dziy wiea suy
równie turystom, którzy chc siÅ delektowaÁ piÅknymi widokami. eby je podziwiaÁ, trzeba
jednak pokonaÁ 7 schodów. To sporo, ale te panorama, któr mona zobaczyÁ ze znajdujcego
siÅ 33 metry nad ziemi tarasu widokowego, prezentuje siÅ imponujco.
Nazwa Dziewicza Góra pochodzi od cysterek, którym w 242 roku ksiÅ Przemys I nada
wzniesienie. Zakonnice na tamtejszych stokach hodoway czerwca polskiego, którego uywano do
wyrobu czerwonego barwnika. Nie jest zreszt wykluczone, e to waynie od tego owada pochodzi
nazwa miejscowoyci Czerwonak. Z Dziewicz Gór wie siÅ te pewna legenda, któr opisano
choÁby w wydanej jakiy czas temu ksice pt. „Legendy Puszczy Zielonki”.
Jej bohaterk jest piÅkna i moda Anna oraz pewien wielki i gro|ny nied|wied|, którego inne
zwierzÅta darzyy wielk estym i uwaay za swojego króla. Nied|wied|, choÁ bardzo dzielny
i odwany, mia te swoich wrogów. Byli nimi oczywiycie ludzie, a konkretnie myyliwi. Jeden z nich
podczas polowania trafi wadcÅ puszczy w apÅ. Ranny nied|wied| uciek oprawcy, ale bardzo
cierpia. Na szczÅycie zauway piÅkn AniÅ, która wybraa siÅ zbieraÁ jagody.
Dziewczyna wystraszya siÅ wielkiego zwierzaka, ale kiedy tylko zorientowaa siÅ, e ten
niesamowicie cierpi, to bez wahania postanowia udzieliÁ mu pierwszej pomocy. „WycignÅa
strzaÅ z apy, obmya ranÅ i opatrzya j leczniczymi zioami” – czytamy w legendzie. Na tym siÅ
jednak nie skoÌczyo, bo Anna pogaskaa take na pocieszenie nied|wiedzi eb. W tym momencie,
jak to w legendach czÅsto bywa, stao siÅ coy niezwykego. Wielki misio zamieni siÅ bowiem
w piÅknego, modego rycerza.
– Dziewczyna przetara oczy, zanim uwierzya, e to prawda. Cice na rycerzu zaklÅcie
zostao dziÅki Annie odwrócone. Modzieniec ukryty w nied|wiedziej skórze odzyska wolnoyÁ
i zdoby serce piÅknej dziewczyny – gosi legenda. Potem byo oczywiycie wesele, a na
pamitkÅ tego, co siÅ wydarzyo, wzniesienie nazwano Gór Anny lub Dziewicz Gór.
Mora z tej opowieyci jest taki, e „nie taki nied|wied| straszny jak go maluj”. Dzisiaj tych
zwierzt w Puszczy Zielonka ju nie ma, ale Dziewicz GórÅ na pewno warto odwiedziÁ.
ChoÁby dla wspaniaej panoramy z wiey widokowej.
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