SZLAKIEM POWIATOWYCH LEGEND

26

PUSZCZYKOWO

O RUSACE
CO POLOWAA
NA CHOPCÓW
uszczykowo ma opiniÅ maego, urokliwego miasteczka wypoczynkowego. Ot, taka oaza
spokoju, zaledwie kilka kilometrów od gwarnego Poznania. A wszystko to zawdziÅcza
swojemu wyjtkowemu pooeniu, w dolinie Warty, niemal w samym yrodku
Wielkopolskiego Parku Narodowego. BliskoyÁ jezior i rzek, naturalne bogactwo lasów, a take
czyste i zdrowe powietrze to wymarzone warunki sprzyjajce rozwojowi turystyki. No i ta
turystyka w Puszczykowie kwita na caego. Do tego stopnia, e na pocztku ubiegego wieku,
a do wybuchu II wojny ywiatowej ruch wycieczkowy by tak duy, e pocigi z poznaÌskiego
dworca kursoway w tamtym kierunku co 0 minut! W efekcie musiano nawet dobudowaÁ
dodatkowy tor.
W tamtym czasie, z Poznania do Puszczykowa, kursoway take specjalne parostatki po
Warcie. Z t rzek wie siÅ te pewna legenda, któr opisano m.in. w internetowym „Blogu dla
Puszczykowa”. Opowiada ona losy nimfy Rusaki, która „ukazywaa siÅ chopcom jako piÅkna,
moda dziewczyna, z rozpuszczonymi wosami”. - Jak wiadomo Warta od wieków suya
mieszkaÌcom Puszczykowa. Na pocztku XX wieku Puszczykowo i Puszczykówko stay siÅ
bardzo popularnymi letniskami i nad WartÅ przyjedao wielu mieszkaÌców Poznania. Nimfa
Rusaka zaczÅa zbieraÁ swoje niwo - czytamy na stronie. Jakoy to nie dziwi, bo jaki mody
chopak oprze siÅ piÅknej dziewczynie? Zwaszcza w tak piÅknych okolicznoyciach przyrody…
W sielskiej, puszczykowskiej atmosferze mamy wiÅc pewien wtek kryminalny. Na
szczÅycie to tylko legenda. Z Rusak sobie zreszt, w doyÁ prosty sposób, poradzono. „W celu
obaskawienia demonicznego bóstwa, w noc Kupay organizowano wianki na Warcie. W ten
sposób starano siÅ okieznaÁ niebezpieczn istotÅ” – informuje wspomniany ju „Blog dla
Puszczykowa”. To okieznanie byo na tyle skuteczne, e dzisiaj o nimfie i jej wyczynach nikt nie
sysza. A moe byoby warto, aby taka Rusaka od czasu do czasu siÅ ukazaa i trochÅ
postraszya. Zwaszcza tych, którzy ymiec w Wielkopolskim Parku Narodowym, i którzy swoim
bezmyylnym zachowaniem niszcz to piÅkne i unikalne miejsce.
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