
Skąd się wzięła nazwa Drohiczyn 

 

Dawno, bardzo dawno temu na Rusi mieszkał książę Jarosław i jego piękna żona. Mieszkali 

w pięknym zamku. Byli bardzo szczęśliwi, bo urodził im się synek. Dali mu na imię Drogita. Miał on duże 

oczy jak chaberki, a na szyję spadały mu długie białe loki. Najczęściej ubrany był w białą lnianą koszulę, 

przepasaną haftowaną krajką.  

Szczęście księcia i jego rodziny długo nie trwało, bo od południa na Ruś napadli Turcy. Książę 

polecił słudze rozesłać wici. Kiedy przybyli wojowie, Jarosław pożegnał żonę i syna. Gdy odjeżdżał, 

oni jeszcze długo patrzyli za nim, aż zniknął w tumanach kurzu. Księżna wtedy głośno zapłakała, czując, 

że go już nie zobaczy. Minął jeden miesiąc i drugi, w końcu rok, księcia nie było. Księżna wychudła, 

zaczęła kasłać. Niedługo potem zmarła. Drogitą zaopiekowała się służba. Pochowano jego matkę 

za miastem, w rodzinnym grobie. Książę po wygranej wojnie wrócił na zamek. Cieszył się bardzo z syna, 

lecz nie mógł długo być bez żony. W dwa lata potem ożenił się. Często we troje szli na spacer na 

cmentarz. Macocha, chcąc przypodobać się mężowi, udawała, że kocha Drogitą. Lecz kiedy on wyjechał, 

aby obejrzeć okoliczne ziemie lub na polowanie, krzyczała na chłopca a nawet biła. On nie skarżył się 

ojcu, bo wiedział, ze tam wysoko u Boga ma swoją prawdziwą mamę, która, chociaż odeszła, lecz bardzo 

go kocha. Często do niej biegał na grób. 

Pewnego razu, gdy Drogita miał dziewięć lat, poszedł do ogrodu i pozrywał najładniejsze kwiaty, 

jakie tam rosły. Położył na grobie matce. Macocha się tym bardzo zdenerwowała. Dała mu kilka kromek 

suchego chleba i powiedziała – wynoś się precz natychmiast. Chłopak jeszcze raz pobiegł za miasto do 

swej mateczki. Długo tam siedział, w końcu zasnął. Bał się wracać do domu. Ojciec wtedy przebywał 

poza domem. Drogita poszedł w stronę lasu. Kiedy tam wszedł, ogarnął go strach. Zaczął oglądać się. 

Słyszał tu tyle różnych głosów zwierząt, ptaków.  

Gdy szedł przed siebie, zauważył pod drzewem trzęsącego się z zimna staruszka. Zrobiło mu się 

go żal. Zdjął z pleców swoje okrycie. Dał kromkę chleba i poszli dalej. Droga już nie była taka ciężka. 

Staruszek zapytał go: „Gdzie ty idziesz i dlaczego?” 

Drogita mu powiedział: „Zła macocha mnie wygnała, a tato na wojnie”. Pod drzewem przespali noc. 

Tak wędrowali kilka dni. Na rozstaju dróg dziadek powiedział: „Ja już muszę wracać, mam inne zadanie. 

Dziękuję ci chłopcze za dobre serce. Ty idź za słońcem na zachód, a gdy zauważysz rzekę, to idź z jej 

biegiem. O nic się nie martw, bo dobry Bóg będzie nad tobą czuwał. Gdy zobaczysz najpiękniejsze 

miejsce – pozostań tam.” 

W końcu nad Bugiem (bo tak ta rzeka się nazywała) ukazało się kilka wzgórz. W mroku rozpoznał, 

ze jedno z nich jest najwyższe. Tu zatrzymał się, aby odpocząć. Zmęczony zasnął. We śnie widział matkę. 

Ona powiedziała mu: „Dobrze wybrałeś. Tutaj jest najpiękniej, a Tobie będzie żyło się najlepiej. 

Pomożemy Ci zbudować dom.” We śnie widział skrzaty wychodzące z głębi góry. Rano przy jego głowie 

stały miski gliniane pełne jadła i różne narzędzia z kamienia.  Drogita podziękował z to wszystko Bogu. 

Następne jego dni wypełnione były pracą. Wycinał drzewa, układał kamienie, zlepiał gliną.  

Przypatrywał się temu rybak łowiący ryby. Często mu pomagał przy pracy wraz z synami. Drogita poznał 

też jego córki. Gdy zbudował dom, jedną z nich wziął sobie za żonę.  

Wesele było huczne. Gości było dużo. Przyjechał też ojciec z macochą. Wszyscy wesoło się bawili. 

Tylko macocha z zazdrości, ze jest tu tak pięknie, rozchorowała się.  

Ja tam też byłam, miód i wino piłam, po brodzie …… 

Do dziś nikt nie wie, skąd wzięła się nazwa Drohiczyn? Czy od imienia Drogity? Czy od drogi którą 

on przeszedł? 


