
„Czerwone sukno”

Pewnego słonecznego dnia Wars i Sawa wraz ze swoimi dziećmi zostali zaproszeni przez 

księcia  Bolesława  Wstydliwego  do  Krakowa.  Mieli  oni  wziąć  udział  w  uroczystości  otwarcia 

biblioteki, szkoły oraz ogólnej odbudowy miasta po najeździe Tatarów. Halinka i Jasio byli bardzo 

tym wszystkim podekscytowani, bowiem po raz pierwszy opuszczali swą rodzinną miejscowość.

Kiedy rodzina dotarła już do Krakowa, wszyscy poszli przywitać się z księciem. Bolesław 

był dla nich bardzo życzliwy. Historia pięknej Sawy i młodego Warsa bardzo go urzekła, dlatego 

starał się ich traktować jak swych najważniejszych i najwybitniejszych gości. Nadeszła w końcu 

pora  na  uroczystą  biesiadę.  Dzieci  swym słodkim błaganiem przekonały  rodziców,  aby mogły 

pozostać w komnatach. Jednak siedzenia w jednym miejscu w ogóle nie miało być w planach. 

Rodzeństwo zgodnie uznało, że najlepszym sposobem na zabawę będzie gonitwa po krakowskich 

dróżkach. Biegali wzdłuż ulicy Grodzkiej, kiedy nagle wyszli na duży, prawie pusty plac. Stało tam 

kilka straganów. Zaciekawiona Halinka postanowiła je pooglądać, więc Jasio, który czuł się za nią 

odpowiedzialny, nie odstępował jej na krok. Mijali coraz to ładniejsze towary. Za każdym razem, 

kiedy dziewczynka chciała podbiec do innego stolika, brat ją przytrzymywał i pilnował, lecz tym 

razem mu się to nie udało. Jego siostra szybko popędziła do jakiegoś kolorowego stołu. Chłopiec 

również podszedł bliżej. Zauważył, że  na stoisku znajdują się przeróżne sukna – w delikatne lub 

wyraziste  wzory,  jasne,  ciemne,  bardzo  grube i  cieniutkie.  Jednym  zdaniem:  „Do  koloru,  do 

wyboru”. Przed stolikiem zaś stał zamożny pan (o czym świadczył jego wygląd), który kłócił się ze 

starszą panią. Powodem sporu była za wysoka cena pewnego grubego sukna w kolorze czerwonym. 

Przekupka starała się uprzejmie wytłumaczyć klientowi, że ten materiał jest teraz dość drogi (co 

było oczywiste), a ona nie może jeszcze bardziej obniżyć ceny. Zdumione dzieci przyglądały się, 

jak twarz mężczyzny coraz bardziej przypominała kolor rzeczonego sukna.

Wtem mężczyzna wyrwał materiał z rąk starszej pani i zaczął uciekać. Przekupka z Jasiem 

stali jak wryci, jedynie Halinka zachowała przytomność umysłu. Dziewczynka bez wahania rzuciła 

się w pogoń za złodziejem. Po chwili dołączył do niej również jej brat. Okazało się, że rodzeństwo 

miało więcej wprawy w bieganiu niż tamten pan, więc sprawnie go dogonili. Halinka natychmiast 

rzuciła  się  na  plecy  złodzieja  i  zaczęła  okładać  zbója pięściami.  W tym  samym  czasie  Jasio 

wyrywał  mu  sukno.  Po  chwili  jednak  rzezimieszek  odzyskał  siły,  odepchnął  dziewczynkę,  a 

chłopca chwycił  za kołnierz. Gdy już wydawało się, że rozzłoszczony mężczyzna zrobi  Jasiowi 

krzywdę,  nagle  upadł  na  ziemię,  wypuszczając  z  rąk  i chłopca,  i  sukno.  Okazało  się,  że 

dziewczynka chwyciła jakąś belkę i z całej siły rzuciła nią w głowę rabusia. Po chwili na miejsce  

przybyli strażnicy, którzy od razu pojmali złodzieja. Oszołomione dzieci oddały sukno przekupce, 

za co ta z wdzięcznością im podziękowała i włożyła  po  kilka monet do trzęsących się z emocji 

dziecięcych rączek. Wkrótce o bohaterskim wyczynie rodzeństwa dowiedział się cały Kraków oraz 



oczywiście książę Bolesław, Wars i Sawa.

Kilka lat po tym zdarzeniu dokładnie w miejscu, gdzie stał stragan z materiałami przekupki, 

powstała ogromna hala targowa, gdzie handlowano suknem i wieloma innymi towarami. Nazwano 

ją Sukiennicami, na pamiątkę skradzionego czerwonego sukna.  Do dziś bohaterski czyn Halinki i 

Jasia wspominany jest z uznaniem przez krakowskie przekupki.
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