
Legenda Laskowa 

 

 Dawno, dawno temu wybierał się  nad Bug wypoczywać rycerz ze swą 

rodziną. Przed przyjazdem wybudował w tym miejscu chatę, aby miał gdzie z żoną    

i z dziećmi mieszkać podczas pobytu na rzeką. Była ona wielkości średniej chaty, 

dach miała  ze słomy, a ściany z drewna sosnowego jakiego w okolicy nie brakowało. 

Wyposażył ją w mapę okolicy, świece, dobrze zaopatrzył  spiżarnię przed 

przywiezieniem na miejsce swojej rodziny i we wszystko co potrzebne do życia. 

 Gdy przywiózł rodzinę nad rzekę wszyscy bardzo zachwycili się chatą                     

i okolicznymi krajobrazami. Pierwsze trzy dni  pobytu przebiegały bez większych 

problemów. Jednak czwartego dnia...rozpętała się burza z piorunami. Deszcz padał 

jakby się chmura urwała, a pioruny strzelały co chwilę. Jeden z piorunów  trafił            

w chatę, a ta jak że była ze słomy i z drewna zaraz stanęła w płomieniach. Rodzina 

musiał uciekać, gdyż inaczej spłonęłaby żywcem. Ulewa szybko zgasiła powstały 

ogień, jednak nie zrobiła tego na tyle szybko aby dom nie ucierpiał. Nie można było  

z niego wynieść nic prócz kilku kawałków mięsa, kilku jabłek i gruszek.   

 Po takim przebiegu spraw ruszyli na południe. Rycerz wiedział, że tam 

powinien znajdować się szlak handlowy. Już po przejściu zaledwie kilku kilometrów 

dzieci owego rycerza zaczęły narzekać na zmęczenie. Zrobili więc odpoczynek.               

W tym samym  momencie przestało padać i wszyscy znużeni snem ułożyli się                

na trawie w bardzo gęstym borze,  gdzie trawa nie była  mokra. Gdy rano się 

obudzili ujrzeli przed sobą pokaźną porcje  jedzenia i trzy konie przywiązane                 

do drzewa. Bardzo zdziwili się tym widokiem, bo któż dawałby nieznajomym 

prowiant i konie na tym pustkowiu.  

 

Rycerz przyrzekł sobie, że gdy wróci do domu zacznie starać się o założenie tutaj 

wioski, wioskę tę nazwie Lasków, na cześć tych lasów w których ktoś dał mu 

jedzenie i konie, gdyż bez nich prawdopodobnie nie dotarł by na miejsce. I gdy dotarli 

do szlaku handlowego przejezdni kupcy wskazali im drogę do domu, a nawet 

podwieźli rodzinę.           
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