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1. Kategoria

Legendy

2. Położenie administracyjne

gm. Żary, pow. żarski, woj. lubuskie

3. Współrzędne

51.60926 15.13228

4. Kod w dokumentacji

Laz-11-768

5. Data weryfikacji terenowej

24 czerwca 2020 r.

6. Opis

Miejsce zwane Wzgórzem Rozbójników znajduje się około 2,3 km na północ od miejscowości Łaz. Legenda mówi, że w 
dawnych czasach stał tutaj zamek należący do rycerza Kuno. Rycerz prowadził przykładne życie do czasu, gdy spotkał diabła, 
który obiecał mu wyjawienie tajemnicy zamiany zwykłego metalu w złoto. Kuno podpisał z diabłem pakt, który całkowicie  
odmienił jego życie. Wkrótce rycerz przyjął przydomek Dziki, zgromadził bandę rabusiów i zaczął napadać na kupców 
przejeżdżających przez Zielony Las, w miejscu zwanym dziś Doliną Śmierci. Po jakimś czasie mieszczanie z Żagania, Żar i 
Lubska połączyli swoje siły i zorganizowali wspólną wyprawę w celu zdobycia zamku i pojmania Kuna. Po zaciętej walce 
wojskom trzech zjednoczonych miast udało się wedrzeć do twierdzy. Rycerz widząc, że jego sprawa jest przegrana, próbował 
uciec z pola walki pokonując konno palisadę, kiedy jednak zbierał się do skoku, ziemia pod nim rozstąpiła się, a z otchłani 
buchnął ogromny płowień, który pochłonął nieszczęśnika wraz z koniem. Ogień zgasł, a na jego miejscu pozostała jedynie 
kałuża wypełniona gęstą, czerwoną mazią o przykrym zapachu. Pozostali rabusie poddali się. Zamek spalono, a żona rycerza,
Urszula, trafiła do zakonu sióstr urszulanek. Ciała rycerzy, którzy polegli szturmując zamek, pochowano na jednym z 
sąsiednich wzgórz, gdzie ustawiono ku ich pamięci wielki głaz. Innym głazem przywalono ową cuchnąca kałużę, która pojawiła
się w wejściu do piekieł.

Opowieść o rycerzu-rabusiu Kunonie stworzyła na przełomie XIX i XX wieku pisarka Margarete Gebhardt, współpracowniczka
historyka-regionalisty Emila Engelmanna, który badał m.in. grodzisko kultury łużyckiej usytuowane przy dawnym Pałacu 
Leśnym (Żarska Arkadia) w północno-wschodniej części Zielonego Lasu. Pisarka czerpała inspirację z historii Żar, w której 
zachowały się przekazy źródłowe mówiące o średniowiecznych rycerzach-zbójnikach i skarbie odkrytym w XVII wieku w 
okolicy zamkowego wzgórza. Samo wzgórze pozostaje nieprzebadane pod względem archeologicznym, istniejące na nim wały
mogą sugerować istnienie w tym miejscu osady o charakterze obronnym.

7. Uwagi

8. Źródła i materiały

Jacek Koźma, Rafał Szymczak, Marek Maciantowicz, Zielony Las, Żary 2018.

Tablica informacyjna przy zamku zbójników.

https://zielonylas.com.pl/turystyka/zbojnicki-zamek-legenda/ dost. 12.10.2020.
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Wał ziemny otaczający szczyt wzniesienia "Majdan" w obrębie wałów

Tablica z opisem legendy o rycerzu-rozbójniku Kuno Droga przez Dolinę Śmierci
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