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    100 LAT CZYŻKÓWKA      

 

Czyżkówko ma także swoja legendę.  

Według opracowania Jerzego Derendy, przy drodze wiodącej  
z Bydgoszczy do Koronowa znajdowało się z kilka chałup, a jedna z nich, 
najokazalsza należała do kowala. Zawsze można było znaleźć tu pomoc.  

Pewnego razu, po pomoc w podkuciu konia zwrócił się do kowala 
młody rycerz.  Długo nie trwało jak ujrzał niepospolitej urody 
dziewczynę, która bawiła się czyżykiem - trzymanym  
w klatce dla ptaków, sierotę pod opieką kowala.  

Od słowa do słowa, rycerz zakochał się w dziewczynie. Ruszył  
w drogę, ale to spotkanie nie dawało mu spokoju. Młodzian postanowił 
napisać list do dziewczyny, list o swoim uczuciu i zamiarach.  

Nie znał jednak imienia dziewczyny, ani  adresu i dlatego 
zaadresował swój list słowem "Czyżkówko".  

Polecił słudze, aby dyskretnie doręczył pannie list. Sługa choć 
wierny, czytać nie umiał i inne pismo do kasztelana pomylił z pismem do 
dziewczyny. Kasztelan najpierw zdziwiony szczególną treścią 
korespondencji, domyślił się wszystkiego i postanowił błąd posłańca 
naprawić. Z odnalezieniem adresatki i miejscowości kłopotów nie było, 
wszak kowal był tu jedyny w okolicy.  

Tak to miejscowość Czyżkówkiem zaczęto nazywać. Para się 
pobrała, a kasztelan zwykł mawiać "Jeśli waszmość boli główka jedź na 
łowy do Czyżkówka". 
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