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A long, long time ago, when 
Warsaw was still just a small 
city, there lived a young 
cobbler’s apprenice named 
Janko. He was a plucky and 
conscientious boy, and he had 
a noble heart. Janko’s home 
was in the grip of terrible 
poverty. His mother, a widow, 
had four young children to 
keep, and so Janko undertook 
various pursuits in order to 
ease the family’s hardship. 

Dawno, dawno temu, kiedy Warszawa 
niewielkim grodem była, żył sobie młody 
szewczyk Janko. Był to chłopiec   dzielny i 
uczciwy, o szlachetnym sercu. W domu 
Janka panowała ogromna bieda. Matka 
wdowa miała na utrzymaniu czwórkę 
małych dzieci, dlatego też chłopiec 
podejmował się różnych zajęć, aby pomóc 
rodzinie.



A że fach w rekach miał niebywały, każdy 
chętnie do roboty go przyjmował. 

To sąsiadce klamerkę w buciku naprawił, to 
możnemu panu cholewę zeszył i tak dukat 
do dukata zbierał, by za zarobione pieniądze 
rodzeństwo wykarmić.

And because he was exeptionally 
gifted with his hands, all were 

wiling to employ him. He 
would repair his neighbour’s 
buckle, or sew the upper of a 
wealthy ge ntelman’s shoe; 
and so ducat by ducat he 

earned enough money to feed 
his family.



One day, Janko was working 
for Bartholomew, the cobbler. 
He workedas two people, or 
even three, since there was so 
much work to be done, and 
the master hardly helped at all. 
What’s more, he didn’t even 
give Janko a good word, but 
rather, goaded him with a 
birch-rod.

Pewnego dnia Janko pracował u 
szewca Bartłomieja. Dwoił się i troił, 
bo roboty było bardzo dużo, a mistrz 
niewiele mu pomagał, co więcej, 
nawet dobrego słowa nie powiedział, 
tylko rózgą popędzał.



Wywijał więc młodzieniec dratwą aż miło, a 

robota mu się w rękach paliła. Gdy wreszcie 
słońce zaczęło zachodzić, a wszystkie 
zlecenia zostały wykonane, udał się Janko 
do pracodawcy swego po zapłatę. Lecz 
chciwy Bartłomiej ani myślał  wynagrodzić 
biednego szewczyka. Nie dając złamanego 
dukata, za próg warsztatu go wyrzucił i 
psami poszczuł.

The young man was very busy 
with his twine, and worked 
quickly and with passion. 
When at last the sun began to 
set, and all the work had been 
done, Janko went to his 
employer for his wagnes. The 
greedy Bartholomew, however, 
had no thought of paying the 
poor apprentice. Without even 
a penny, he threw the boy out 
and set the dogs on him.



Szedł Janko do domu wolniutko noga 
za nogą i rozmyślał. Nagle przypomniał 
sobie opowieść, którą usłyszał w 
warsztacie mistrza. Podobno w 
piwnicach domu przy ulicy Krzywe Koło 
znajduje się niezwykły labirynt, który 
kryje cenne skarby. Złota, dukatów, 
drogich kamieni jest tam bez liku.

Janko traisped home, putting 

one foot in front of the other, 
and turned things over in his 
mind. Then he remembered a 
story he had once heard in the 
master’s workshop.Apparently, 
in the cellars of a house on 
Krzywe Koło Street there may 
be found an unusual maze, 
which protects a valuable 
treasure trove. Gold, ducats and 

Precious stones without 

Number are hidden there.



However, the way to the 

Treasureis barred by 

a horrfic

Basilisk – a monster with

a rooster’s head and

a dragon’s tail.

This miscreation has 

a lethal gaze, and

anyone who looks 

into her red

eyes is immediately

turned to stone.

Dojścia do skarbu pilnuje jednak 
straszliwy Bazyliszek – potwór o 
koguciej głowie i smoczym ogonie.

Maszkara ta ma wzrok zabójczy i ten, 
kto w ślepia jej czerwone spojrzy w 
kamień się zamienia.



Seemingly, many brave people had tried to secure the 

Basilisk’s treasure; unfortunately, none had returned 

from their foray into the labyrinth. “What do I have to 

lose? – thought Janko – And if I defeat the monster, 

my family will never know poverty ever again”. He no 

sooner had this thought then he acted upon it, and 

fired by a sudden impulse, he made his way to the 

maze.

Ponoć wielu śmiałków próbowało już skarb Bazyliszka 

zdobyć, jednak żaden z wyprawy do labiryntu 

nie powrócił.

„Cóż mam do stracenia – pomyślał Janko 

–a jeśli uda mi się potwora pokonać, 

rodzina moja nigdy już biedy nie zazna”. 

Jak pomyślał, tak zrobił i 

wiedziony nagłym impulsem ku

labiryntowi się udał.



Księżyc był w pełni, gdy młodzieniec do piwnic 

zszedł. Mrok tam panujący był jednakże stokroć 

czarniejszy niż ciemność nocy. Trochę czasu 

upłynęło, nim wzrok szewczyka do 

wszechogarniającej czerni się przyzwyczaił. 

Labirynt, który ukazał się jego oczom, był 

straszniejszy niż najstraszniejszy ze snów. 

Kamienne ściany porastał czarny mech, 

spomiędzy którego wyciekała strużkami woda. 

Miejsce tak rozległe było, że przeciwnej ściany nie 

sposób było dojrzeć.

The moon was full as the lad descended into the cellars of the 

townhouse. The gloom there was, however, a hundred times darker 

than the darkness of the night. Some time passed before the 

apprentice’s eyes grew accustomed to the blackness. The maze which 

appeared before his eyes was more terrible than the most awful 

nightmares. The stone walls were overgrown with black moss, through 

which ran rivulets of water. The place was so vast that there was no 

way to see the opposite wall. 



Błądząc po omacku, natrafiał Janko raz po 

raz na skamieniałe postaci rycerzy, którzy 

tak jak on skarbu poszukiwali, jednak 

uniknąć nie zdołali okrutnego wzroku 

Bazyliszka. Szewczyk, z obranej raz drogi, 

choćby najniebezpieczniejszej, nie miał 

zamiaru zawracać, czuł bowiem, że to co 

robi, nie dla siebie czyni, ale dla matki swej, 

sióstr i braci.

Stumbling blindly, Janko 

come upon the stone figures 

of knights who had, like him, 

been searching for the 

treasure; however, they had 

not managed to avoid the 

evil stare of the Basilisk. 

“Neither bow nor sword, 

neither spear nor shield –

will my courage be enough 

to fight the dragon?” –

wondered the apprentice. He 

had no intention, though, of 

turning back from his 

chosen path, however 

dangerous it might be, since 

he felt he was doing it not for 

himself, but for his mother, 

his sisters, and his brothers.



Then there was a 

crash, and a flash, 

and on the wall in 

front of the 

apprentice there 

appeared a huge 

shadow. The image 

had the head of a 

bird, and behind it 

it dragged a long, 

barbed tail. “The 

Basilisk – the 

notion flashed into 

Janko’s mind –

Now I shall surely 

perish”. 

Wtem huknęło, błysnęło I na ścianie 

tuż przed szewczykiem pojawił się 

cień ogromny. Cień ten miał głowę 

ptasią, a za sobą ciągnął długi, 

kolczasty ogon. „Bazyliszek –

przemknęło przez myśl Janka –

niechybnie teraz zginąć mi przyjdzie”. 



Niewiele myśląc, ukrył się chłopiec 

za postacią zmienionego w kamień 

rycerza i obserwował zbliżającą się 

bestię. Z każdym krokiem maszkary 

słychać było wyraźniej jej ryk, a 

czuć było odór siarki piekielny, jak 

gdyby to nie Bazyliszek, ale sam 

diabeł labiryntu pilnował.

With barely a thought, the 

boy hid behind the figure of a 

petrified knight and observed 

the approaching beast. With 

the monster’s every step, its 

howl could be heard, and the 

stench of hellish sulphur, as 

if it were not a Basilisk but 

the Devil himself who 

guarded the labyrinth. 



Wtem ręka Janka, którą zziębniętą w kieszeni 

trzymał, wyczuła mały, gładki przedmiot –

złote lusterko. Było ono własnością bogatej 

sąsiadki, która prosiła, by je dla niej wyczyścił 

i wypolerował. On jednak z natłoku zajęć 

zwyczajnie o nim zapomniał. I tak oto 

spoczywało spokojnie na dnie połatanej 

kieszeni. 

Then his hand, 

which He held 

frozen in his 

pocket, felt a 

small, smooth 

object – a golden 

mirror. It was the 

property of a rich 

neighbour who 

asked him to clean 

and polish it. In 

the daily hubbub 

of activity, though, 

he had completely 

forgotten about it. 

And there it calmly 

lay in the depths 

of his patched 

pocket.



Then the Basilisk 

emerged from behind 

the wall of the maze. It 

felt the presence of an 

intruder in its lair and, 

hissing terribly, began 

to move in Janko’s 

direction.

Wtem Bazyliszek wyłonił się 

zza ściany labiryntu. Wyczuł 

obecność intruza w swojej 

jaskini i sycząc przeraźliwie, 

zbliżać się zaczął w kierunku 

Janka.



The boy could 

already see the 

deathly red of its 

gaze. Without 

thinking, he pulled 

the mirror out of 

his pocket and 

directed it straight 

at the monster’s 

eyes. The dragon 

looked at its own 

reflection. The evil 

curse of the 

Basilisk’s gaze 

took effect, and so 

it turned itself into 

solid stone.

Chłopiec widział już śmiercionośną 

czerwień jego oczu. Niewiele myśląc, 

wyciągnął z kieszeni lusterko i zaświecił 

nim wprost w ślepia maszkary. Smok 

spojrzał w swoje własne odbicie. 

Przekleństwo wzroku Bazyliszka zadziałało, 

wnet zamienił się w litą skałę. 



Then a spacious chamber appeared before Janko’s 

eyes. The brilliance of it pulsated brightly. It was not, 

however, the flicker of a torch, but the light of gold, 

diamonds and precious stones. “Goodbye poverty, 

welcome the comfortable life!” – cried the apprentice 

and began to fill his belt and pockets with as many 

gems as he could carry. He hummed to himself so 

joyfully that it seemed he wanted to share his good 

fortune with the whole world.

Zaraz też oczom Janka ukazała się przestronna komnata. Blask z 

niej bił świetlisty. Nie był to jednak blask pochodni, ale światło 

złota, brylantów i drogich kamieni. „Żegnaj biedo, witaj dostatnie 

życie” – zakrzyknął szewczyk i ją pakować sobie za pazuchę i do 

kieszeni tyle drogocennych kamieni, ile tylko zdołał unieść. Nucił 

przy tym tak radośnie, jakby z całym światem chciał się 

szczęściem swym podzielić.



Odtąd życie młodego szewczyka i jego rodziny 

zmieniło się nie do poznania. Kupił piękny dom. 

Braci swoich i siostry posłał do najlepszych szkół, 

by zdobywając wykształcenie, pracowali na swoją 

przyszłość. Sam natomiast założył duży warsztat 

szewski, w którym wielu chłopców zawodu uczył. 

Majątkiem swoim chętnie dzielił się z tymi, którzy 

mieli niewiele. 

From that day, the life of 

the young apprentice 

and his family changed 

beyond recognition. He 

bought a beautiful 

house. His brothers and 

sisters he sent to the 

best schools, where they 

could receive a good 

education and work 

towards their future. He 

himself founded a great 

cobbler’s workshop, in 

which he trained many 

young boys in the trade. 

He happily shared his 

fortune with those who 

had little.



Soon he took a wife; the 

daughter of the of the 

neighbour whose mirror had 

saved his life, and for his own 

mother he provided a cluster 

of happy grandchildren.

Niebawem też za żonę pojął córkę 

sąsiadki, której lusterko przed 

śmiercią go ocaliło i matce swej na 

stare lata podarował gromadkę 

wesołych wnucząt. 



Dziś przy ulicy Krzywe Koło w Warszawie stoi okazała 

kamienica. Skamieniały zaś Bazyliszek króluje na 

fasadzie jednego z budynków w południowej części 

rynku Starego Miasta. Jego kamienna postać przypomina 

o tym, że czasem nie orężem, lecz rozumem zdobyć 

można bogactwo i sławę. Starzy warszawiacy, 

przechodząc obok wizerunku tej straszliwej maszkary, po 

dziś dzień uważają, by nie spojrzeć jej w ślepia. Kto to 

wie, być może pod kamienną skorupą tlą się jeszcze 

resztki zabójczego wzroku Bazyliszka? Będąc więc w 

stolicy, pamiętajcie, by mieć ze sobą małe kieszonkowe 

lusterko… tak na wszelki wypadek. 

Today on Krzywe Koło street 

there stands a magnificent 

townhouse. The stone 

Basilisk dominates the 

facade of one of the 

buildings on the southern 

side of the Old Town Market 

Square. The stony figure 

reminds us all that 

sometimes it is by reason, 

and not by might, the fame 

and fortune may be gained. 

Elderly Varsovians, passing 

by the image of the terrible 

monster, avoid its gaze to 

this day. Who knows, 

perhaps under the stony skin 

the deadly gaze remains? So, 

when you are in the capital, 

be sure you take a small 

pocket mirror – just in case.



W prezentacji wykorzystano materiały:

1. Katarzyna Małkowska „Bazyliszek”, Astra 2006

2. Strony internetowe dostępne w portalu www.onet.pl (dotyczące 

legend)

http://www.onet.pl/

