Legendy
Jasielszczyzny
autor: Wiesław Hap
Wydawca:
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego
Jasło 2021
© Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, ul.
Kołłątaja 1, 38 - 200 Jasło
Układ dostosowany dla osób korzystających z narzędzi
wspomagających czytanie.
Materiał powstał w ramach realizacji zadania publicznego pod
tytułem „Legendy Jasielszczyzny” współfinansowanego ze środków
budżetu Miasta Jasła.

1strona

Spis treści
Wstęp

strona 4

Diabli Kamień w Foluszu

strona 6

Tajemnicze „Grodzisko” w Brzezówce

strona 8

O Czarnym Rycerzu z Potakówki

strona 11

Dwie mogiły w Święcanach

strona 14

Dąb z mieczami w Bieździedzy

strona 17

O powstaniu kościoła w Żurowej

strona 21

Opowieści z okolic Niegłowic, Brzyść i Bajdów

strona 24

O początkach nafciarstwa w Harklowej

strona 27

Wielki dół w Załężu

strona 30

Śpiący rycerze spod „Gródka”

strona 33

O pustelniku i rycerzu spod „Golesza”

strona 37

Legenda o Mruku i Magurze

strona 40

Opowieść o Rysowanym Kamieniu

strona 43

Legendy Liwocza

strona 46

O Jakubie Szeli

strona 50

Trzcinicki dzwon

strona 53

Z legend kołaczyckich...

strona 56

2strona

O zbóju Osipie Sypko

strona 59

O ucieczce Królowej Jadwigi do Trzcinicy

strona 63

Jak chłop przechytrzył diabła

strona 66

Ze Śmiercią na plecach przez Jasiołkę

strona 69

Prawda i legenda o Cudownej Figurze Matki Bożej z Tarnowca
strona 73
O właścicielach „grodu żmii”

strona 76

Dwie Góry koło Mytarza

strona 79

Węże pod „Rynkiem” w Lisowie

strona 83

Legendy z Pielgrzymki

strona 86

O utopcach z Załęża

strona 89

Diabla Izdebka

strona 93

Garść legend warzyckich

strona 96

Z legend i opowieści beskidzkich

strona 99

Z innych legend Jasielszczyzny

strona 103

O Bartłomieju z Jasła - legenda autorstwa Jakuba Hapa

strona 106

Zakończenie

strona 109

Źródła

strona 110

Wstęp
Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego oddaje w ręce Szanownych
Czytelników kolejną publikację, dotyczącą dziedzictwa kulturowego powiatu
jasielskiego - Jasielszczyzny i Beskidu Niskiego. Nie jest to jednak opracowanie stricte
historyczne, jest to zbiór legend, klechd i podań ludowych.
Nasze dzieje, życie codzienne, działalność i kulturę społeczeństwa możemy
poznawać dzięki rozmaitym źródłom. Należą do nich m.in. źródła pisane,
archeologiczne, zabytki sztuki i architektury, a także tradycja ustna. Z tej ostatniej
wzięły się legendy, klechdy i podania.
Uogólniając i ujmując jak najprościej oraz próbując sprowadzić do wspólnego
mianownika, legenda, klechda i podanie to rodzaj wymyślonej opowieści
zawierającej wątek historyczny oraz elementy niezwykłości i cudowności fantastyki,
baśniowości i magiczności utrwalonej w pamięci mieszkańców regionu. Przez długi
czas tylko je opowiadano, przekazywano wyłącznie ustnie. Znacznie później zaczęto
je spisywać.
Zachowały się one do naszych czasów w formie przekazów ustnych bądź zapisanych.
Każdy z nas pamięta, że pierwszy kontakt z historią i literaturą rodzimą miał właśnie
dzięki legendom i baśniom, które opowiadali lub czytali nam rodzice czy dziadkowie.
Dla wielu dorosłych legendy zawsze kojarzą się z dzieciństwem, są wspaniałym
wspomnieniem. W dzisiejszych czasach nadal są i mogą być one dla najmłodszych
formą zachęty do bliższego poznania naszych dziejów, kultury i tradycji.
W tej książce zostało opisanych ponad trzydzieści legend związanych z naszym
regionem, z obszarem powiatu jasielskiego. Pochodzą z różnych jego zakątków.
Dotyczą terenu szeroko pojętej Jasielszczyzny i Beskidu Niskiego, ziem znajdujących
się obecnie lub w przeszłości w powiecie jasielskim.
W przedstawionych opowieściach możemy dostrzec obraz ludzi i wydarzeń,
fantastycznych - ale i historycznych. Czytelnik odnajdzie tu różne wątki i motywy.
Fakty historyczne mieszają się z elementami baśniowymi, fantastycznymi i
magicznymi. Pojawią się tajemnice, czary, zaklęcia, cuda, bóstwa, demony, duchy,
diabły, utopce, bohaterskie i haniebne czyny, żądza władzy i otaczania się
bogactwem, niesamowite przygody oraz ich niespodziewane skutki. Niektóre z
legend wyjaśniają powstanie miejscowych nazw.
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Niemal każda opowieść ukazuje to, co jest w naszym życiu i postępowaniu dobre, a
co złe, z każdej z nich możemy wyciągnąć jakiś morał. Najczęściej zło zostaje
ukarane, a dobro nagrodzone i zwycięża. A był to i jest zawsze ważny element
wychowawczy, dydaktyczny i moralizatorski, istotny zwłaszcza dla młodych
umysłów, bo wskazuje wartości, które należy naśladować. Nauka płynąca z legend
przetrwała stulecia i nadal jest aktualna, żywa. W każdej z legend znajduje się jakieś
ziarnko prawdy, a poznawanie historii opisywanych postaci i zdarzeń może być dla
Czytelnika przygodą i podróżą po dawnych czasach.
Jest to książka zarówno dla najmłodszych jak i dorosłych oraz seniorów na
wypełnienie wolnego czasu, jest zachętą do czytelniczych wieczorów. Dla dzieci
może ona stanowić wstęp do nauki historii, dla ludzi starszych przypomnieniem
opowieści poznanych w młodym wieku.
Kiedyś Wanda Chotomska napisała: „Legendy są to takie pałeczki w sztafecie
pokoleń. Starsi przekazują je młodszym, żeby nie zaginęła pamięć o tym, co kiedyś
było, co się dawno, dawno temu zdarzyło. (…) Legendy (…) opowiedziała mi kiedyś
babcia. A teraz, po latach, ja opowiadam je Wam. Moim Czytelnikom. Starszym, żeby
przypomnieli sobie legendy zasłyszane i przeczytane w dzieciństwie, młodszym - z
prośbą, żeby przekazali je następnym pokoleniom. Bo najcenniejszym skarbem
każdego narodu jest jego tradycja”.
Chciałbym bardzo, aby książka ta wprowadziła Czytelników w tajemniczy, piękny i
niezwykły świat lokalnych legend, opowieści, podań i baśni ludowych oraz działała
na wyobraźnię Czytelnika, zwłaszcza tego młodego. Zapraszam zatem do wspólnej
wędrówki po Ziemi Jasielskiej szlakiem jej pięknych legend.
Wiesław Hap
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Diabli Kamień w Foluszu
Chyba najbardziej znaną na terenie regionu jasielskiego legendą jest ta o „Diablim
Kamieniu” pod Foluszem. Ma ona kilka wersji. Najogólniej jednak brzmi tak.
Od niepamiętnych czasów mieszkańcy Ziemi Jasielskiej, jako że lud to religijny,
udawali się na msze święte do znajdujących się na ich terenie świątyń. Jednak
niektórzy mieli do nich bardzo daleko, a i drogi były kiepskie, zwłaszcza po dłuższych
deszczach. Dlatego w niektórych miejscowościach ich mieszkańcy starali się stawiać
je u siebie, by mieć do nich łatwiejszy dostęp na częstsze modlitwy, procesje i msze
święte.
Taka też decyzja o wzniesieniu własnego kościoła zapadła w Cieklinie. Mężczyźni z
całej wioski zakasali rękawy i zabrali się ostro do roboty. W pobliskim lesie wybrali i
wycięli najpotężniejsze drzewa oraz pozwozili je zaprzęgami konnymi na plac
budowy. Przysposobili również całą kupę kamieni, sporo piachu i wapna oraz innych
materiałów potrzebnych do postawienia świątyni. Później do pracy przystąpiła grupa
murarzy i cieśli. Robota aż paliła się im w rękach. Przyjemnie było patrzeć, jak
budowla pięła się do góry.
Kiedy tak sprawnie budowano kościół w Cieklinie, licznie żyjącym w tamtejszych
lasach diabłom fakt ten bardzo psuł samopoczucie. Nie mogły ścierpieć tego, że
miejscowa ludność będzie miała się gdzie modlić, a przez to mniej grzeszyć. Nie było
biesom w smak i to, że między ludźmi zapanuje pokój i zgoda. Przecież dla nich nie
było lepszej zabawy jak kuszenie i sprowadzanie ludzi na złą drogę i przeciwko sobie
oraz osłabianie w nich wiary w Boga.
Dniami i nocami dumały przeto i radziły, jak popsuć szyki budowniczym kościoła.
Zastanawiały się biesy, wytężały swoje mózgi, aż ich głowy bolały, ale bezskutecznie.
Może to dziwnie zabrzmi, ale nie grzeszyły rozumem, dlatego samym niezwykle
trudno było cokolwiek mądrego wymyślić.
- To zuchwałość ze strony ludzi, że budują ten kościół. Jak im nie przeszkodzimy, to
będzie z nami kiepsko - zmartwił się nie na żarty pierwszy z biesów, szarpiąc
nerwowo swoją spiczastą bródkę.
- Co robić? Co robić? - rzekł z frasunkiem wysoki i chudy jak szczapa diabeł.
- No cosik trzeba - dodał drugi, wyjątkowo kudłaty i zmarszczył potężne brwi.
- Ale co? - bezradnie oświadczył trzeci, mały i okrągły jak piłeczka, drapiąc się po
głowie swoją tłuściutką, kosmatą dłonią.
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Pewnego popołudnia, już dość ciemnego,
w sytuacji, kiedy nic konkretnego nie
wymyśliły, zdecydowały się szukać
pomocy u swojej najwyższej instancji.
Udały się więc do najważniejszego
przełożonego zwanego Belzebubem aż na
teren Siedmiogrodu, aby radził, co czynić.
Po przybyciu na miejsce chwilkę tylko
odsapnęły i stanęły przed diabłem strażnikiem, który pilnował siedziby
Wielkiego Belzebuba. Jeden z przybyłych,
nieco jąkając się z przejęcia, rzekł:
- Biegnij w te pędy do Jego Wysokości i
zamelduj, że stawiła się delegacja z
Beskidu, a rzecz, jaka nas sprowadza, jest
piekielnie ważna!
„Wysokość” kazał im wejść. Silny zapach
siarki uderzył w nozdrza przybyłych. Po
chwili diabły pokłoniły się przed
najciemniejszym obliczem swojego pana. Ten ich dokładnie wysłuchał. Głęboka
zmarszczka przecięła jego czoło, rozważał coś przez dłuższą chwilę, po czym udzielił
im krótkiej, prostej recepty. Nakazał wyłonić spośród nich najsilniejszego, który musi
wziąć wielki głaz i zburzyć nim kościół.
„Obwiązał mocno głaz grubą liną i na
wielkich skrzydłach już sporo po północy
uniósł się w powietrze.”

- Trzeba to jednak koniecznie zrobić przed świtem, zanim zapieje pierwszy kur,
inaczej nic z tego nie wyjdzie - dodał największy i najmądrzejszy z diabłów.
Jak nakazał ich szef, tak diabliska zrobiły. Po powrocie w ostępy leśne w rejonie
Kornutów, wybrały ze swojego grona największego osiłka i powierzyły mu
wykonanie tego ważnego dla nich oraz prestiżowego zadania. Po wielu godzinach
poszukiwań najmocarniejszy diabeł wyszukał w gęstwinach leśnych i zabrał z
karpackich gór ogromny kamień.
Ponieważ bał się światła, postanowił lecieć z potężnym głazem w swoich szponach
późną nocą. Obwiązał mocno głaz grubą liną i na wielkich skrzydłach już sporo po
północy uniósł się w powietrze. Kamień był jednak tak ciężki, a diabeł niósł go z tak
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daleka, że musiał wielokrotnie odpoczywać i niewiele czasu zostało mu, by zdążyć z
wykonaniem zadania przed świtem.
Już prawie dolatywał do Cieklina i kiedy znalazł się nad Foluszem, z jednej z chałup
wyszedł miejscowy szewc. Wielkie było jego zdziwienie, gdy zobaczył nad górą
Kosma diabła z nielichym głazem. Ale że nie był w ciemię bity, w momencie
zrozumiał intencje czarta. Dał potężnego susa do kurnika. Wyciągnął stamtąd
pierwszego z brzegu koguta, jaki wpadł mu w ręce i wybiegł z nim na podwórzec.
W kieszeni miał szydło, dlatego widząc, że kogut jeszcze na wpół śpi, nie
zastanawiając się, dźgnął go w kuper. Boleśnie ugodzony kurak zapiał przeraźliwie!
W tej samej chwili czart utracił swoją moc i upuścił kamień. Spadając, rozbił się on na
kilka mniejszych części. Radość chłopa była ogromna, aż podskakiwał ze szczęścia.
Cieszył się, że udało mu się spłoszyć diabła, a jeszcze bardziej - uratować kościół w
Cieklinie.
Dosłownie tydzień później dobiegła końca budowa cieklińskiej świątyni. Na
uroczystość jej poświęcenia z udziałem samego księdza biskupa pojawili się wszyscy
mieszkańcy wioski i okolicznych miejscowości. A kiedy z dzwonnicy zabrzmiały
donośnym echem dzwony wytopione z czystego srebra, sprowadzone z Przemyśla aż
ośmioma parami koni, diabły na dobre musiały wynieść się z tutejszych
lasów. Uciekały z podkulonymi ogonami, pojękując i rozpaczając, że muszą opuścić
swoje dotychczasowe kryjówki i siedliska.
Do dziś, w lesie na Foluszu, na zboczu góry Kosma, powyżej potoku Kłopotnica
można zobaczyć kilka skał - głazów z piaskowca magurskiego będących swoistym
pomnikiem przyrody. Są one oddzielone od siebie szerokimi szczelinami. Na jednym
z tych głazów, ponad dziesięciometrowym „Diablim Kamieniu” jesteśmy w stanie
dostrzec ślady czarcich pazurów.

Tajemnicze „Grodzisko” w Brzezówce
Powoli budził się dzień. Świt zaróżowił szarzejące z ciemności niebo, gdy na wzgórzu
pojawiły się sylwetki kilkunastu ludzi na koniach. Był to oddział wojowników z
plemienia Wiślan, którzy od kilkunastu dni poszukiwali bezpiecznego i dogodnego
miejsca do założenia nowego grodu. Pragnęli też znaleźć dobrą i urodzajną ziemię, a
następnie sprowadzić swoje rodziny - seniorów rodu, żony i dzieci.

8strona

Na noclegi zatrzymywali się na polanach leśnych lub wśród rumowisk skalnych.
Orientowali się w terenie według położenia słońca. Tej nocy jednak nie zmrużyli oka,
bowiem od kilkunastu godzin byli w drodze, przedzierając się przez lasy i ostępy
leśne. Wszyscy bardzo zmęczeni postanowili odpocząć.
Kiedy promienie słońca rozjaśniały już w pełni błękitne niebo, dowodzący oddziałem,
potężnie zbudowany i dzielny Dowbor z zainteresowaniem rozejrzał się dokoła.
Wokół roztaczała się rozległa i gęsta stara puszcza. Porośnięta była dorodnymi
dębami, bukami, sosnami i jodłami. Łatwiej było w niej spotkać dzika czy jelenia niż
człowieka.
Zsiadł z konia i przez dłuższy czas dokonywał przeglądu okolicy. Po powrocie z tego
rekonesansu stwierdził, że jest to miejsce, jakiego szukali. Cisza, spokój, lasy pełne
zwierza, żyzna gleba, brak innych siedzib ludzkich.
- No i co, wodzu? Jaka jest twoja decyzja? - zapytał dowódcę jeden z wojów.
- Tak, tutaj zostaniemy - rzekł Dowbor. - Lepszego terenu nie znajdziemy. Zbudujemy
tu własny gród, który nazwiemy od licznych rosnących drzew bukowych „Buczyną”.
- Zaiste panie, macie rację. To dobre miejsce na osiedlenie się - podsumował
doświadczony rycerz o siwej brodzie.
Po kilkunastu miesiącach faktycznie powstało solidne grodzisko, w którym panował
ożywiony ruch pracowitych mieszkańców. Kiedy zmarł jego założyciel, mądry i prawy
Dowbor, władzę przejął po nim syn Dobigniew. Z czasem okazał się równie dobrym
przywódcą plemienia jak ojciec. Miał jednak jedną wielką wadę, która z roku na rok
stawała się jego zmorą. Był bardzo zachłanny na złoto i srebro, chciał zdobywać jak
najwięcej bogactw. Ciągle było mu mało i mało.
Któregoś dnia, w znojne i gorące południe do grodu przybyły trzy wozy kupieckie. Jak
się okazało, należały one do kupców ruskich, którzy przewozili złoto do Krakowa i
zabłądzili po drodze. Dobigniew, jak nakazywała tradycja, ugościł ich i zapewnił
nocleg. Kiedy znużeni drogą kupcy zasnęli, do jego głowy przyszedł iście szalony
pomysł, żeby zamordować przybyszów i przejąć po nich sztaby cennego kruszcu.
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Jak postanowił, tak zrobił. Noc była
ciepła, cicha, czasem tylko słychać
było pohukiwanie sowy. Najpierw
pojedynczo wyprowadzał każdego z
kupców na zewnątrz izby, gdzie spali,
pod pretekstem dobicia korzystnej
transakcji handlowej, a następnie
uśmiercał ich. Później opróżnił ich
skrzynie ze złotem. Następnie, przy
bladym świetle księżyca ukrył złoto i
zakopał ciała ofiar, a ich konie z
pustymi wozami wypuścił wolno na
leśny trakt. Rankiem okazało się, że
znalazł się jednak świadek tej zbrodni,
który poinformował o zaistniałym
strasznym fakcie radę starszych. Jej
sąd udowodnił winę wodza.
Doceniając jego dotychczasowe
zasługi dla mieszkańców grodziska,
nie wymierzono mu za ten haniebny
czyn kary śmierci, lecz wydalono go z
osady, pozwalając zabrać ze sobą
jedynie konia, broń i nieco żywności.

„Dowbor z zainteresowaniem rozejrzał się
dokoła. Wokół roztaczała się rozległa i gęsta
stara puszcza.”

- Dobigniewie, to, co uczyniłeś, było straszne i niegodne naszej wspólnoty. Biorąc
pod uwagę twoje wcześniejsze działania oraz ogromne zasługi twojego ojca, nie
odbieramy ci życia. Skazujemy cię na dożywotnie wygnanie. Nigdy już tu nie możesz
powrócić. Idź precz! - na pożegnanie przekazał mu decyzję grodzian stojący na czele
rady starszych Ziemowit. Kiedy wybrzmiały te słowa, nastała cisza jak makiem zasiał.
Po kilku dniach zwołano ogólny wiec. Było już popołudnie, słońce przeszło na
zachodnią stronę nieba, a jego promienie padały długimi smugami w dół. Oświetlały
też licznie zebranych na dużym placu mieszkańców grodu, którzy w trakcie tego
spotkania wybrali swojego nowego przywódcę, Jarogniewa. Jego pierwszą decyzją
była ta, mówiąca, że bogactwa, które zostały zdobyte kosztem życia ich właścicieli,
niegodnym jest wykorzystać dla dobra Buczyny. Zebrani przyznali mu rację. Zabrał
więc wszystkie złote sztaby i w towarzystwie najbardziej zaufanego woja najbliższej
nocy udał się z tajną misją.
10 s t r o n a

W tym czasie na niebo wtoczył się zza chmur księżyc i rozsrebrzył czubki drzew.
Dwójka mężczyzn z zabranym złotem skryła się w czeluściach mroku. Upłynęło sporo
czasu zanim udało się im zakopać sztaby kruszcu w tajemnicy przed innymi na
peryferiach grodziska. Już dobrze świtało, gdy powrócili po wykonaniu tego zadania.
- Nikt i nigdy tego skarbu nie znajdzie - rzekł Jarogniew następnego dnia podczas
specjalnego wiecu mieszkańców grodu.
- Oby tak się stało dla dobra naszej osady - dodał jego brat.
- To i chwała bogom! - podsumował jeden z najstarszych wojów, cieszący się
ogromnym autorytetem.
Minęły wieki. Do dziś na terenie wsi Brzezówka, w przysiółku „Buczyna”, znajduje się
strome wzgórze z lasem bukowym, na którym istnieją pozostałości po ruinach jakiejś
budowli. Mówi się, że są tam zakopane skarby. Przez minione lata ponoć nie
brakowało śmiałków, którzy pragnęli je wykopać, lecz ciągle działa się rzecz dziwna.
Co w ciągu jednego dnia odkopano, następnego było już zasypane. Uważano, że
w tym miejscu muszą działać jakieś siły nadprzyrodzone, nadludzkie. Może działała
jaka klątwa? Nic dziwnego, że niektórzy mieszkańcy do dziś starają się na wszelki
wypadek miejsce to omijać wielkim łukiem.
W niedalekiej przeszłości przeprowadzono w tamtym rejonie badania
archeologiczne, które bezspornie dowodzą, że ponad trzy i pół tysiąca lat temu
istniało tam rzeczywiście grodzisko zamieszkałe przez ludność, która przywędrowała
zza Karpat. Archeolodzy natrafili w tym miejscu na sporo zabytków, swoistych
skarbów, m.in. z początków epoki brązu. Jak więc widać, w każdej legendzie jest
trochę prawdy historycznej, a w niektórych jest jej nawet sporo.

O Czarnym Rycerzu z Potakówki
Było to dawno, bardzo dawno temu. Na wyniosłym wzgórzu nieopodal dzisiejszej wsi
Potakówka stał okazały warowny zamek. Otoczony był gęstą puszczą, w której żył
zwierz srogi i wielki. Z okienek wieży zamkowej rozpościerał się wspaniały widok na
okolicę oraz na cały pas Beskidu Niskiego. W warowni mieszkał jego groźny
właściciel, którego zwano Czarnym Rycerzem.
Skąd się wziął ten przydomek zdania były podzielone. Niektórzy sądzili, że pochodzi
od kruczoczarnej brody i długich włosów rycerza, inni, że od czarnej zbroi, której
używał w walce. Jeszcze inni twierdzili, że nazywano go tak od jego „czarnego
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charakteru”, a byli też i tacy, którzy mówili, że
swoją duszę zapisał diabłom, które ponoć często go
nawiedzały. Stał na czele oddziału, który był
zbieraniną wszelkiego rodzaju awanturników
skłonnych do napadania na ludzi, rabunku i
grabieży.
Czarny Rycerz nie znał litości. Dla swoich
poddanych był okrutny, ściągał z nich ogromne
daniny i zmuszał do ciężkiej pracy. Bardzo często
wyruszał też ze swoją drużyną zbójcerzy na
łupieskie wyprawy, z których zwoził do warowni
wiele kosztowności i innych skarbów. Ukrywał je w
podziemiach i lochach zamkowych. Najczęściej
napadał na karawany kupieckie na szlakach
handlowych, najeżdżał też dwory i plebanie.

„Czarny Rycerz miał kruczoczarną
brodę, czarną zbroję.”

Swoim bogactwem chlubił się wśród okolicznych rycerzy. Te skarby były jego
„oczkiem w głowie”, więc nic dziwnego, że w dzień i w nocy wejścia do podziemi
zamkowych strzegło kilku strażników. Sam też spędzał tam mnóstwo czasu,
przeglądając zebrane bogactwa. Pysznił się nimi i chwalił. Siadywał na wypełnionych
kosztownościami skrzyniach, popijał wino ze złotego kielicha i z lubością wpatrywał
się w złote dukaty, sztaby złota oraz srebra czy klejnoty.
Rycerz zyskał również zasłużone miano mordercy. Nie liczył się zupełnie z nikim i z
niczym. Nie znał żadnej świętości i litości. Zabijał każdego, kto miał inne zdanie niż
on, każdego, kto nie uznawał jego władzy na tym terenie. W przypływie gniewu,
najczęściej podczas nocnych uczt, gdy wino lało się obfitymi strumieniami, uśmiercał
nawet swoich najbardziej oddanych i wiernych kompanów. Pomstowali na niego
wszyscy, ale mało kto odważył mu się sprzeciwić.
Kilkakrotnie usiłowano Czarnego Rycerza zgładzić, ale za każdym razem kończyło się
to niepowodzeniem. Śmiałkowie, którzy pragnęli pozbyć się swego pana, zapłacili za
ten czyn okrutną śmiercią w mękach. Wydawało się coraz powszechniej, że
faktycznie śmierć się tego człowieka nie ima.
Ale nadszedł dzień, w którym wreszcie przyszła pora i na niego. W trakcie jednej z
kolejnych złodziejskich wypraw doszło do jego osobistej tragedii. Czarny Rycerz
zdecydował się znów wyprawić na trakt żmigrodzki, by napaść na karawan kupców,
którzy zmierzali w te strony z Węgier.
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Zbójcerze wyruszyli tedy w drogę. Było lato. Słońce właśnie zachodziło, oświecając
ogromnym, rażącym oczy blaskiem leśny dukt, po którym jechali uczestnicy tej
złodziejskiej wyprawy. Ich głosy i tętent kopyt końskich oddalały się i rozmywały w
szumie potężnego i starego lasu.
Kiedy noc zapadła nad górską doliną, Czarny Rycerz zarządził postój i nocleg. O
świcie mieli przygotować zasadzkę na wyczekiwanych kupców. Rozstawione straże
pilnowały obozu, a dowodzący bandą rycerz złożył głowę do snu na ściągniętym
siodle. Przykrył się jelenią skórą i obmyślał plan jutrzejszego zaskoczenia karawany.
Wtem usłyszał podejrzane szepty. Były coraz bliższe jego uszu. Pełen nieufności
i zagrożenia podniósł się z legowiska. W tej samej chwili poczuł, że jakieś silne
ramiona dwóch mężczyzn przygwoździły go do ziemi, a ktoś inny narzucił mu na
głowę wielki wór zgrzebny.
- Co się dzieje? Co wy robicie! - wykrzyknął groźnym głosem.
- Mamy już dość ciebie i twojego dowodzenia - odpowiedział jeden z napastników.
Przekonasz się na własnej skórze, że łaska pańska na pstrym koniu jeździ.
Czarny Rycerz chyba po raz pierwszy przeraził się.
- Nie będziesz nas dłużej poniżał, pomiatał nami i oszukiwał przy podziale łupów dorzucił kolejny.
- Za chwilę z tobą skończymy, a skarbami podzielimy się. To nam się należy - dodał
następny ze zbójców.
Po tych słowach przez wysoką i grubą gałąź dębu przerzucono powróz z pętlą.
Wkrótce dopełnił się koniec życia Czarnego Rycerza. Ten, wydawać by się mogło,
nieśmiertelny człowiek, zginął z rąk swoich ludzi.
Ponoć od dłuższego czasu spiskowali przeciwko brutalnemu panu i wyczekiwali na
okazję, by się go pozbyć. Po zabójstwie okrutnego wodza rycerze rabusie
niezwłocznie powrócili do swojej siedziby, do starego zamku, skąd zabrali wszystkie
skarby. Ale czy naprawdę wszystkie?
O zmierzchu, gdy dzień gasnął, a różowa kula słońca staczała się po niebie ku
zachodowi, odjechali w nieznane. Nie wiadomo, jaki był ich dalszy los.
Najprawdopodobniej nadal zajmowali się swoim dotychczasowym zajęciem, tylko na
innej ziemi.
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Odtąd nikt nie odważył się zbliżyć do zamczyska, które z roku na rok popadało w
coraz większą ruinę. W końcu całkowicie zapadło się pod ziemię, a na jego miejscu
wyrosły drzewa i krzewy.
Teren ten był przez wiele wieków omijany przez miejscową ludność. Jak mówi
legenda, czasami i dziś, przy pełni księżyca niespokojny duch Czarnego Rycerza błąka
się na koniu po okolicy. Podobno szuka swojej dawnej siedziby oraz ukrytych jeszcze
w innym miejscu cennych, zagrabionych przez siebie i swoją bandę łupów. A może
powodem tego, że tak się błąka, jest kara dla jego grzesznej duszy, która nie jest w
stanie spokojnie przebywać w zaświatach…
Niektórzy spośród najstarszych mieszkańców wsi opowiadali, że pod zamkiem
przetrwała jeszcze jakaś część skarbów i strzegą ich zaprzyjaźnione z Czarnym
Rycerzem złe duchy. Dlatego nie może dziwić to, że śmiałkowie, którzy na
przestrzeni minionych lat szukali w tym miejscu kosztowności, powracali stamtąd z
pustymi rękoma i ze strachem w oczach.

Dwie mogiły w Święcanach
Rzecz miała miejsce hen przed laty w Święcanach. Pewnego lipcowego, upalnego
dnia, sprzedawszy na jarmarku krowę, wracał do domu jeden z mieszkańców tej wsi
wraz z dziesięcioletnim synem Kubą. A długa to była droga. Mężczyzna miał pod
swoją zgrzebną koszulą sakiewkę z pieniędzmi otrzymanymi za sprzedaną krasulę.
Zadowoleni z udanej transakcji głośno rozmawiali ze sobą i żartowali.
- Tatulu, a weźmiecie mnie jutro ze sobą na ścinkę drzew? - zapytał syn.
- Mówiłem ci, żeś jeszcze za smarkaty, a to ciężka i niebezpieczna robota odpowiedział ojciec.
- Jakże to tak? Pójdę! Powiedz, że pójdę! - nie dawał za wygraną mały.
- Uparty jesteś! - zamruczał pod nosem rodzic - Moja natura - powiedział bardziej do
siebie i mimowolnie uśmiechnął się.
Szli dalej. Chłopak co jakiś czas wyciągał zza pazuchy zakupioną mu przez ojca na
targu fujarkę i próbował wygrywać na niej jakieś swojskie melodie.
Dzień był niesłychanie skwarny i duszny. Środek upalnego lata. Na polach falowało
morze zbóż. Omiatał je dość silnie ciepły wiatr, a słońce cały czas przygrzewało na
czystym niebie. Po jakimś czasie jednak od zachodu napłynęły ciemne obłoki.
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- Popatrz Kuba na niebo - rzekł gospodarz do syna - Zbiera się na burzę, widzisz te
czarne chmury nad górką?
- Widzę tatulu, są coraz większe - powiedział syn.
- Musimy przyśpieszyć kroku, żeby zdążyć do chałupy przed deszczem, a jak nie, to
chociaż schowamy się w borze - skwitował ojciec.

„Kiedy szybkim krokiem przechodzili drogą obok lasu, zostali nagle
napadnięci przez zbójców. Była to banda grasująca po okolicy.”

Niestety, kiedy szybkim krokiem przechodzili drogą obok lasu, zostali nagle
napadnięci przez zbójców. Była to banda grasująca po okolicy, którą dowodził
okrutny człowiek, nie znający uczucia litości. Nikt, kto wpadł w jego ręce, nie
uchodził z życiem. Tak niestety było i tym razem. Zbójcy rzucili się na starszego z
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napadniętych, który dzielnie zaczął się bronić. Niestety, nie miał szans. Na oczach
zalanego łzami syna zginął z rąk bandytów od uderzeń ogromnej maczugi.
Korzystając z chwilowego zamieszania i coraz mocniej padającego deszczu,
przerażony chłopiec uciekł w gęstwinę lasu i ukrył się wśród bujnych paproci. Serce
biło mu jak dzwon. Na szczęście dla niego bandyci nie podjęli prób jego poszukiwań.
Deszcz rozpadał się na dobre. Bezradny Kuba był mokry, brudny i nie miał żadnego
pomysłu, co uczynić w sytuacji, w jakiej się znalazł. Cały czas błądził po lesie.
Nadeszła noc i zbliżała się burza. Błyskawice cięły niebo, po którym przetaczały się
grzmoty. Schowany w gąszczu leśnym zapłakany chłopak rozpoczął poszukiwanie
drogi do domu, do matki i rodzeństwa. Dotarłszy do pierwszej napotkanej na skraju
lasu chaty, bez przerwy łkając, opowiedział, jakie spotkało go nieszczęście.
Gospodyni poleciła mu położyć się do snu za piecem wraz z jej trzema synami.
Chłopcu wydawało się, że jest już bezpieczny, że spokojnie prześpi noc, a rano
powróci do rodziny. Był jednak w błędzie. Biedak nie wiedział, że trafił najgorzej jak
mógł, do domu samego herszta bandy, która zabiła mu ojca, a kobieta, która go
przyjęła pod dach, była jego żoną.
Kiedy pijany zbój przed północą wrócił do chaty, kobieta czekała na niego z
niecierpliwością. Kiedy usiadł na ławie, szybko uzyskał od niej informację, kto się u
nich schronił.
- Słuchaj, wiesz kogo masz dziś pod swoim dachem? - zapytała półgłosem
zbójczycha.
- A skąd mam wiedzieć babo? Mów szybko, bo spać mi się chce! - odrzekł bełkotliwie
zbój.
- Chłopaka tego człowieka coście go złupili i zabili w lesie. Przypałętał się z płaczem,
dałam mu coś do zjedzenia i kazałam położyć się z naszymi synami. Co z nim
zrobimy?
- Ubiję gada, bo jeszcze na mnie komu doniesie - wyseplenił przez zęby nietrzeźwy
mężczyzna.
Kuba na szczęście wszystko to słyszał i jeszcze bardziej wbił się w kąt, za plecy trzech
synów zbója i zbójczychy. Strach zmroził chłopca, który skulił się w sobie, wbił się w
sam kąt zapiecka i z niepokojem czekał, co będzie dalej. W izbie było ciemno, tliła się
tylko świeca.
Naraz, mocno podchmielony zbój porywczym ruchem nałożył czapkę na głowę i
wstał zza ławy. Bez zastanowienia wyciągnął zza pieca śpiącego chłopca i wyniósł go
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na podwórze. Tam w mrokach nocy skręcił mu kark i z całej mocy cisnął pod ścianę, a
potem wrzucił do szopy mówiąc do siebie na głos, że za dnia zakopie go gdzieś pod
lasem.
Następnego dnia, okazało się, że nocą przez pomyłkę herszt bandy zabił własnego
syna. Jego żona głośno rozpaczała, a bandzior swój smutek utopił w gorzałce. Na
szczęście Kubie udało się jeszcze po ciemku wymknąć z miejsca tej zbrodni. Chłopiec
odnalazł znaną sobie drogę i szczęśliwie dotarł do swojej rodzinnej chaty, do matki
oraz rodzeństwa.
Nie były to oczywiście jedyne zbrodnie herszta i jego bandy. Dla łupu zabili wielu.
Najczęściej ich ofiarami byli kupcy oraz powracający z jarmarku. Odważyli się także
napaść na właścicieli dworu w Święcanach, których ograbili, a następnie
wymordowali. Szczęście dopisywało bandytom długo, ale tylko do pewnego czasu.
Skończyli równie strasznie jak dotychczasowe ich ofiary.
Któregoś dnia przez las na dwu wozach przejeżdżało kilku krzepkich kowali. Wiedzieli
dobrze o tym, że w okolicy grasują niebezpieczni zbójcy, toteż byli odpowiednio
uzbrojeni na wypadek ewentualnego napadu. Pod ręką mieli ogromne młoty i łomy
żelazne, łańcuchy, cepy, widły oraz potężne kołki dębowe. Jechali czujnie przez las,
bacznie obserwując okolicę.
Nagle zostali zaatakowani przez wyczekującą na podróżnych bandę. Zbóje byli w
bardzo dobrym nastroju i pewni kolejnego zwycięstwa, bo jeszcze kilka godzin
wcześniej pobili i okradli grupę bezbronnych chłopów idących z jarmarku. Tym
razem jednak zasadzka nie udała się, a zbójcy ku swojemu zaskoczeniu natrafili na
silniejszych od siebie. Wszyscy padli z ich mocarnych rąk. Kowale pochowali zabitych
nieopodal miejsca walki w dwóch mogiłach przy leśnej drodze. Te dwa zbójeckie
kopce można dostrzec do dziś pod święcańskim lasem.

Dąb z mieczami w Bieździedzy
Obok kościoła w Bieździedzy rośnie stary, bo liczący około sześciu wieków dąb. W
jego koronę wbite są dwa miecze, jeden znajduje się wyżej, drugi niżej. Skąd się
wzięły? Jest kilka wersji legendy, która tłumaczy ich pochodzenie. Jedna z nich mówi,
że miecze te pochodzą z czasów, kiedy o miejscową piękną pannę rywalizowali dwaj
rycerze. Nie chcąc przelewać krwi, zgodzili się na inny rodzaj walki o białogłowę. Za
namową miejscowego księdza zdecydowali, że ten wygra i pojmie ją za żonę, który
głębiej wbije swój miecz. Tak też uczynili. Jest również inne wytłumaczenie
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pochodzenia owych mieczy. Niektórzy mówią, że po jednej z bitew toczącej się w
okolicy wodzowie walczących ze sobą stron wbili je na znak pokoju. Wreszcie
pojawia się i ta opowieść, chyba najciekawsza. Warto ją sobie przybliżyć.
Był początek lat siedemdziesiątych XVII stulecia. W tym okresie bardzo
niebezpiecznym sąsiadem i wielkim wrogiem Rzeczypospolitej Obojga Narodów było
potężne państwo tureckie, nazywane wówczas od imienia swojego twórcy - sułtana
Osmana - imperium osmańskim. Były to czasy niespokojne, lata licznych
wyniszczających wojen.
Po wspaniałym zwycięstwie nad potęga turecką w bitwie pod Chocimiem w 1673
roku, dowodzący naszymi wojskami ówczesny hetman Jan Sobieski zyskał takie
uznanie i szacunek wśród szlachty, że niebawem został na wolnej elekcji wybrany na
króla. Odtąd panował jako Jan III Sobieski, jeden z największych władców polskich i
europejskich.
Turcy obawiali się nowego konfliktu z „Lwem Lechistanu”, jak nazywali polskiego
władcę, dlatego rozpętali wojnę z Austrią i szybko rozpoczęli oblężenie Wiednia. Po
prośbach cesarza i papieża Sobieski ruszył na czele naszych oddziałów z odsieczą,
podczas której największy cios siłom turecko-tatarskim wielkiego wezyra Kara
Mustafy zadała szarża polskiej husarii.
Była jesień 1683 roku. Po udanej odsieczy wiedeńskiej i zadaniu klęski potędze
tureckiej, spod stolicy cesarstwa austriackiego powracały do ojczyzny oddziały
polskie. Wszędzie były entuzjastycznie witane, bo radość wielka zapanowała na
wieść o tym triumfie na wszystkich naszych ziemiach.
Jesienne słońce chyliło się już dobrze ku zachodowi, kiedy jeden z powracających
spod austriackiej stolicy oddziałów zatrzymał się w podjasielskiej Bieździedzy.
Strudzeni piechurzy i konni postanowili odpocząć po kolejnym dniu marszu. Część
z nich położyła się w cieniu rozłożystego dębu, inni poili zmęczone konie, kolejni
przygotowywali posiłek. Dowódca oddziału wraz z kilkoma starszymi oficerami został
zaproszony na wieczorną gościnę przez miejscowego proboszcza.
Po wejściu do budynku plebanii chyżo zasiedli do stołu przed misą z ciepłą strawą.
Głodni i zmęczeni jedli, co im nakładano na talerze, pili, co im nalewano w kielichy.
Podczas wieczerzy opowiedzieli kapłanowi ze szczegółami o triumfie oręża polskiego
pod Wiedniem oraz o tym, że ich zdaniem stało się to za sprawą wstawiennictwa
Panienki Świętej, która nad nimi czuwała.
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- Księże proboszczu, co to była za bitwa! Pancerz uderzał o pancerz, szabla o szablę,
a do tego kwik koni i lament konających. Cięliśmy się bez miłosierdzia. Wojna to
rzecz okrutna, ale dla nas żołnierzy normalna.
- Najważniejsze, że Bóg był z nami i Najjaśniejsza Panienka! To za ich
wstawiennictwem pobilim Turka i przegonilim Tatarzyna, chociaż i nam sporo krwi
psubraty utoczyli. Mam nadzieję, że nasza husaria długo jeszcze będzie śnić się
wyznawcom Allacha.
- A wie ojciec duchowny, co nasz król Jan III napisał po bitwie i wiktorii w liście do
papieża? Nie? Ano tak: Przybyliśmy, zobaczyliśmy, a Bóg zwyciężył!
- Moi panowie, chwała Bogu Najwyższemu, że wsparł naszego króla i was wszystkich
i obroniliście przedmurze chrześcijaństwa przed islamem. Mam też nadzieję, że
Austriacy nigdy nie zapomną nam, co uczyniliśmy dla nich, ratując ich przed zagładą
turecką - rzekł gospodarz spotkania.

„Na pamiątkę pobytu i wspaniałego zwycięstwa
wiedeńskiego dowódca oddziału wbił dwa
miecze w pień rosnącego obok dębu.”
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Proboszcz bardzo wzruszył się tą opowieścią, nic przeto dziwnego, że z radością
zgodził się na odprawienie następnego dnia mszy świętej dziękczynnej.
Nabożeństwo to miało być podziękowaniem Bogu i Maryi za wspaniałe zwycięstwo i
obronę chrześcijaństwa w Europie. Dlatego proboszcz niezwłocznie wysłał
kościelnego z wieścią do mieszkańców wsi, żeby rano przyszli do świątyni i
uczestniczyli w tym wyjątkowym nabożeństwie.
Po gościnie na plebanii dowódca oddziału i towarzyszący mu oficerowie szybko udali
się na spoczynek. Na ciemnym niebie migotały tysiące gwiazd. Oprócz straży wszyscy
uczestnicy pamiętnej odsieczy spali kamiennym snem.
Następnego dnia dowódcy i ich podkomendni zerwali się z posłań tuż przed świtem
na sygnał trąbki, bo rankiem w kościele w Bieździedzy odbyło się uroczyste
nabożeństwo. Zostało ono poprzedzone długim i głośnym biciem przykościelnego
dzwonu. Takiego wydarzenia w dziejach wioski jeszcze nie było.
Środkiem świątyni stał w zwartym szyku barwnie przyodziany oddział wojska. Po
jego bokach licznie zebrali się mieszkańcy wsi. Szczególne wrażenie na ludziach
robiła husaria, ich piękne błyszczące, metalowe zbroje, zarzucone na nie skóry
wilków i rysi, potężne skrzydła i trzymane ostrzem do góry w mocarnych dłoniach
długie na kilka metrów kopie.
Po mszy świętej wszyscy jej uczestnicy udali się przed budynek kościoła. Tam na
pamiątkę pobytu i wspaniałego zwycięstwa wiedeńskiego dowódca oddziału wbił
dwa miecze
w pień rosnącego obok dębu.
Niebawem zbrojni wyruszyli w dalszą drogę w kierunku Warszawy, a mieszkańcy wsi
długo wspominali ich pobyt. Wbite w pień wielkiego dębu dwa miecze do dziś są
świadectwem dawnej potęgi Polski i wiary jej najdzielniejszych synów.
Szkoda tylko, że tak bardzo pomylił się poczciwy proboszcz z Bieździedzy, liczący na
wdzięczność Austriaków wobec naszej Ojczyzny. Niespełna dziewięćdziesiąt lat
później, w 1772 roku Austria uczestniczyła już w pierwszym rozbiorze Polski i zajęła
tereny naszego regionu…
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O powstaniu kościoła w Żurowej
W XIII wieku Ziemia Jasielska dwukrotnie była pustoszona przez Tatarów. Z tamtych
czasów pochodzi i ta legenda. Tatarzy plądrowali dużą część południowej Polski. Siali
śmierć, niszczyli dobytek, rabowali co się da, zostawiali za sobą spalone miasta i
wioski. Licznych mieszkańców tych ziem zabierali w niewolę, w hańbiący jasyr.
Pojawienie się skośnookich wojowników na ich rączych koniach powodowało
ogromny popłoch i przerażenie wśród mieszkańców naszego regionu. Któregoś dnia
po zachodzie słońca, jeden ze zdrożonych oddziałów najeźdźcy zatrzymał się na
odpoczynek na łące pod lasem koło Żurowej.
Przy głośnym pokrzykiwaniu ich wodza w mgnieniu oka stanęło kilkanaście
niewielkich namiotów. Wkrótce też ukończono prace związane z rozbiciem
obozowiska. W dąbrowie, niedaleko rozstaju dróg, z daleka widać było ich rozłożony
obóz, pasące się rozjuczone konie, zapalone ognie, rozbite okrągłe namioty - jurty.
Pomiędzy nimi kręcili się uzbrojeni mężczyźni o groźnych azjatyckich wyrazach
twarzy i spojrzeniach.
Po spożyciu posiłku Tatarzy zasiedli przy ogniskach. W blasku ognia widać było ich
twarze o wystających policzkach i skośnych oczach. W trakcie prowadzonej narady
starszyzna tatarska zaczęła snuć plany kolejnych ataków na okoliczne tereny.
Skuszeni szybkimi zwycięstwami i licznymi łupami nie chcieli zwlekać. Postanowili
uderzyć na sąsiednie miejscowości już o świcie następnego dnia.
Byli bardzo pewni siebie. Z pogardą wyrażali się o Polakach oraz ich wierze
chrześcijańskiej. I nagle stała się rzecz niezwykła. Wielka jasność ogarnęła całe
tatarskie obozowisko, a przed zerwanymi w popłochu na równe nogi oniemiałymi
wojownikami stanęła niewysoka niewiasta z uniesionym w ręku krzyżem. Była to
święta Małgorzata, która poleciła im opuścić te ziemie i nakazała nie nękać jej
bogobojnych mieszkańców.
Wstrząśnięci tym wydarzeniem Tatarzy natychmiast w nieładzie wsiedli na swoje
konie i nie zabierając łupów ani nie zwijając namiotów uciekli. Świadkiem tego
objawienia był jeden z mieszkańców Żurowej, który schronił się przed najeźdźcami
na skraju lasu. Widząc tę niezwykłą scenę zza pnia grubego dębu, pobladł i stanął jak
wryty. Krew uderzyła mu do głowy, czegoś takiego nigdy nie doświadczył.
Jego przerażenie spotęgowało się, kiedy kilka metrów przed sobą zobaczył
przejeżdżającego na krępym niewysokim koniu wojownika tatarskiego, pewnie
strażnika, który pilnował otoczenia obozowiska. Natychmiast schował głowę za
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grube drzewo i znieruchomiał. Dopiero po dłuższej chwili odważył się zerknąć przed
siebie. Na szczęście dla niego członek ordy z kołczanem ze strzałami i łukiem na
plecach oddalił się w stronę swoich, a widząc ich ucieczkę, pognał za nimi.
Kiedy chłop doszedł do siebie, przetarł oczy, przeżegnał się i pobiegł do wioski.
Natychmiast opowiedział o tym, co zobaczył, innym mieszkańcom, których spotkał
pod karczmą.
- Ludzie! Ludziska! Cóżem ja widział! Cuda! Cuda! - wykrzyczał przejęty.
- Ano byś nie plótł czego w złą godzinę - odpowiedział mu sąsiad.
- A niech mnie Bóg ciężko ukarze, jak choć o grosz za wiele powiem - ciągnął dalej
chłop.
- Coś to widział kumie? - zapytał stary Bartosz.
- Jakosik święta panienka, może nawet sama Matka Boska, taka z krzyżem w ręce,
przegoniła z polanki tych Tatarów, co się na naszą wioskę szykowali. Gadam wam, że
jak ich pogoniła, wiali aż się kurzyło!
- Widać nadszedł dla nich czas sądu i ukarania! - podsumował kowal.
- Czary jakie czy co? - głośno zapytał inny z wieśniaków.
- Jakie czary, to cud! - krzyknęła jedna z kobiet, która uklęknęła i po wyszukaniu
krzyżyka pod lnianą koszulą ucałowała go z całej siły.
- Oj, co prawda, to prawda - dodała kolejna z niewiast. Następnego dnia o tym
wydarzeniu było już głośno w całej wiosce. Komentarzom i dyskusjom nie było
końca. Wielu mieszkańców poszło też na znajdującą się niedaleko łąkę pod lasem,
żeby naocznie przekonać się, że rzeczywiście coś dziwnego się tam wydarzyło.
Świadczyły o tym pozostawione namioty i sprzęty oraz niedopalone ogniska. Po
dokładnym przeszukaniu obozowiska wójt z kilkoma chłopami znaleźli sporo
zdobytych przez Tatarów łupów. Zabrali je ze sobą do wioski.
Niebawem, na pamiątkę tego cudownego ocalenia Żurowej przed nawałą tatarską,
okoliczna ludność, wykorzystując znalezione „potatarskie” skarby, wybudowała w
owym miejscu najpierw mały, a potem większy kościół. Jednak pewnego dnia, kiedy
mieszkańcy wsi siedzieli przy wieczerzy, rozszalała się wielka burza.
Trudno było określić, czy to wiatr o niespotykanej sile, czy potężna ściana wody
deszczowej, a najpewniej te dwa żywioły razem wzięte, całkowicie zburzyły tę
świątynię.
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„Drewniana świątynia kryta gontem stała się miejscem, w którym
mieszkańcy wioski i okolic znów mogli modlić się i chwalić Boga.”

Wierni podjęli więc decyzję o odbudowie obiektu sakralnego, ale długo trwały spory
o miejsce jego wzniesienia.
- Podług mnie, trza kościół stawiać tam, gdzie był. Tam jego miejsce - powiedziała
jedna z kobiet.
- Co ty wygadujesz, przecie nawet dziecko ci rzeknie, że tamten kościół przepadł
przez jakąsik klątwę czy czary - oburzyła się inna.
- Cicho, baby! - krzyknął sołtys. - Musimy to wszystko na spokojnie przemyśleć,
wspólnie i w zgodzie ustalić, co i jak.
- Toż i rozumiem. Mądrego to i miło posłuchać - stwierdził bednarz Marcin.
Niestety, mimo oczekiwań sołtysa, wcale nie było łatwo osiągnąć jakiś kompromis.
Społeczność wiejska wyraźnie podzieliła się na dwie grupy i żadna nie chciała
odstąpić od swoich racji.
W końcu mniejszość pragnąca mieć kościół na miejscu starego i uświęconego
cudownym objawieniem, nocą przewiozła drzewo na ten plac i wkrótce za zgodą
dotychczasowych oponentów stanął nowy obiekt. Drewniana świątynia kryta
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gontem stała się miejscem, w którym mieszkańcy wioski i okolic znów mogli modlić
się i chwalić Boga.

Opowieści z okolic Niegłowic, Brzyść i Bajdów
Najstarsi mieszkańcy Niegłowic i Brzyść wspominają niesamowite wydarzenie
obrosłe legendą już w czasie pierwszej wojny światowej. Rzecz miała ponoć miejsce
późną jesienią 1914 r., gdy na Ziemi Jasielskiej znalazły się wojska rosyjskie i wyparły
siły austriackie. Kiedy pojawiły się pierwsze patrole oddziałów rosyjskiej kawalerii,
ludzie z przerażeniem mówili tylko jedno słowo: - Moskale...
Cisza była na polach, łąkach i w miejscowym gaju. Nawet ptaki ucichły. Jak się
niebawem okazało, była to cisza zarówno przed tą przysłowiową, jak i prawdziwą
burzą. Nagle, coraz wyraźniej dał się słyszeć głuchy tętent koni gnających piaszczystą
drogą od strony Niegłowic w kierunku lasu i Brzyść. Jeźdźców w wysokich
wełnianych czapach i z długimi pikami było kilku. Stanowili patrol kozacki lekkiej
jazdy rosyjskiej.
Oddziały kozackie, słynne z odporności na trudy frontowego życia i z zaciętości w
boju, budziły strach wśród przeciwników w walce, jak i wśród ludności cywilnej.
Polacy mieli ich w pamięci od dawna To Kozacy tłumili powstanie styczniowe,
krwawo i brutalnie rozprawiali się z wszelkimi ruchami narodowościowymi
i rozpędzali polskie manifestacje. Tak było na ziemiach zaboru rosyjskiego, teraz
pojawili się na terenie Galicji, na obszarze należącym do Austro-Węgier. Żyjącym tu
Polakom znów mocniej zabiły serca z trwogi.
Wróćmy jednak do patrolu, który zatrzymał się na skraju lasku zwanego „Buczyna”
na granicy Niegłowic i Brzyścia, w rejonie starych dębów. Na jednym z nich wisiała
drewniana kapliczka z obrazem „Świętej Trójcy” na blasze malowanym. Wszyscy
Kozacy byli pijani. Chwiali się w siodłach na swoich koniach.
Kiedy na jednym z drzew zauważyli kapliczkę, rozpoczęli z niej szydzić i lżyć ją
ordynarnie. W pewnym momencie jeden z nich posunął się jeszcze dalej. Wymierzył
ze swojego karabinu i strzelił w sam środek świętego obrazu.
W tej chwili stała się rzecz niepojęta. Z obrazu pociekła krew. Przerażony
wierzchowiec strzelającego żołdaka stanął dęba na tylnych nogach, a jeździec jak
rażony gromem spadł z konia. Jeden z jego kompanów zeskoczył ze swojego
wierzchowca i na chwilę pochylił się nad bluźniercą. Kiedy podniósł się, pobladł ze
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strachu i z przejęciem przekazał pozostałym informację, że ich druh nie oddycha, nie
żyje.
W tym samym momencie niebo pokryło się czarnymi chmurami, pojawiły się
błyskawice i rozszalała się wielka burza. Na ten widomy znak kary bożej
towarzyszący mu żołnierze uciekli w przerażeniu i popłochu. Jesienny wiatr świstał
im koło uszu, a po przemoczonych karkach spływały strugi zimnego deszczu. Nie do
końca było wiadomo, co stało się z ciałem obrazoburcy. Ponoć nocą jego zwłoki
zabrały diabły i wrzuciły w czeluści piekła.
Kapliczka zaś przetrwała i znajduje się nadal na jednym z dwóch kilkusetletnich
potężnych dębów. Jak niektórzy mówią, do dziś na obrazie „Świętej Trójcy” można
dostrzec niewielką plamę, rzekomo tej zaschniętej krwi.

„Kiedy Kozacy na jednym z drzew zauważyli
kapliczkę, rozpoczęli z niej szydzić.”

Przejdźmy teraz do drugiej z legend związanych z tamtymi stronami. Przed wielu
laty, jak prawili sędziwi mieszkańcy Niegłowic i Bajdów, na dopływie Wisłoki Dębownicy - stał mały, drewniany mostek. I nie byłoby w tym nic szczególnego,
gdyby nie to, że w jego sąsiedztwie zamieszkał diabeł.
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Pokraczny był bardzo, wysoki, pochylony i chudy, miał nogi bydlęce i krowi ogon,
pysk paskudny, spiczasta broda zbiegała się z hakowatym nosem, a na głowie,
między rogami nosił stary, dziurawy kapelusz. Jego odzienie stanowiły: czerwony
kabat i takiego samego koloru kuse gacie. Był zły, mściwy, przekorny, czynił ludziom
wiele szkód. Zwodził ich i otumaniał. Dzień bez sprawienia poważniejszego lub
drobniejszego figla albo złośliwości uważał za dzień stracony.
Nocami wyłaził na drogę obok mostku nad Dębownicą i zaczajał się na spóźnionych
przechodniów, okolicznych chłopów lub podróżnych. Napadał na nich, nurzał w
błocie lub podtapiał w wodzie. Czasami częściowo zrywał ten mostek, śmiejąc się aż
do rozpuku, jak nocą ktoś z niego wpadał do wody. Nieraz udawało mu się nawet
ściągać z mostku wóz chłopski z koniem i woźnicą.
Przywołajmy i przybliżmy dokładniej jeden z jego licznych niecnych występków. Noc
była ciemna, księżyc cieniutki i blady, a gwiazdy kryły się w mglistych obłokach, kiedy
do mostka zbliżał się jakiś człowiek. Mruczał coś pod nosem i szedł prosto na
oczekującego go w fosie przy drodze diabła. Nagle chłopina usłyszał głośny chichot,
bo czart zwykł tak chichotać, gdy komuś chciał spłatać jakiegoś głupiego figla.
- Chodź tu, chodź, nie bój się, a dam ci coś ciekawego - powiedział bies do
nadchodzącego.
Zdezorientowany człowiek podszedł na kraj mostka i wychylił się nad potok, bo zdało
mu się, że stamtąd słychać jakiś głos. Diabeł na to tylko czekał, skoczył na plecy
chłopa, dosiadł go jak konia i obalił do wody. Kiedy go już dobrze podtopił i
przerażony mężczyzna opił się jego zdaniem wystarczającej ilości wody, puścił go
wolno. Widać taka zabawa go zadowoliła. Trzepnął diablisko swoim mokrym
ogonem rad, że znowu zabawił się kosztem kolejnej osoby. Na koniec zawołał do
ledwo żywego chłopa: - Jak ci się spodobała kąpiel, to zapraszam ponownie. Możesz
mnie tu spotkać co jakiś czas!
Czart działał sam bezpośrednio, ale i pośrednio, oddziałując swą negatywną energią
piekielną na innych. Dzięki jego obecności działy się w otoczeniu mostka,
nazywanego „diablim”, rzeczy dziwne, ale jednocześnie okrutne. Napadali tu na
przechodniów i kupców okoliczni złodzieje i bandyci. Często dochodziło na tym
terenie do kradzieży, a podobno nawet i do zabójstw. W tym miejscu toczyli również
zaciekłe walki konkurujący o dziewczęta kawalerowie z okolicznych wsi i dawnego
miasteczka Dębowca. Krew lała się tu często i gęsto. A diabeł tylko zacierał swoje
kudłate łapska z uciechy.
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Wszystkich sprawców tych wydarzeń kusił do zła nikt inny jak tylko znany nam
diabeł. Im więcej krwi się przy tym lało, tym bardziej czart zacierał swe łapy, a jego
cichy i złośliwy chichot słychać było spod mostka. Przez szereg lat było to miejsce, w
którego rejon wieczorem mało kto chciał się udawać.

O początkach nafciarstwa w Harklowej
Dawno temu wieś Harklowa należała do nieznającego miłosierdzia szlachcica. Był
okrutny wobec swych poddanych, gnębił ich i bezlitośnie ściągał daniny. Nieustannie
zmuszał ich do morderczej pracy i morzył głodem. Największą radość sprawiał mu
dźwięk monet w sakiewce.
Kiedy na przednówku wielu ludzi nie miało już co do garnka włożyć, szli pokornie z
opuszczoną głową prosić swojego dziedzica o parę garści mąki lub o kilka kromek
razowego chleba. Ale ich pan miał nieczułe serce, dbał tylko o siebie. Chociaż
deklarował się jako głęboko wierzący katolik, całkowicie obcy był mu los swoich
poddanych. Mało tego, wielką satysfakcję miał właśnie wtedy im gorzej im się działo.
Któregoś dnia wieś obiegła informacja, że ich samolubny pan się żeni. Ludzie mieli
nadzieję, że może żona zmieni go na lepsze. Już wkrótce okazało się, że owszem,
zmieniła go, tyle że na gorsze. Jej chciwość nie znała granic, toteż niedola
pracujących nań ludzi jeszcze bardziej wzrosła. Odtąd już jako małżeństwo ta dwójka
ludzi gnębiła swoich współbliźnich w sposób niespotykany dotąd.
W tym czasie na skraju wsi, w ubogiej chacie mieszkał schorowany wdowiec z
czworgiem dzieci. Chłopina, choć niestary, biedny był jak mysz kościelna. W komorze
już dawno skończyły mu się skromne zapasy żywności, a dziedzic od przeszło roku
nie zapłacił mu ani grosza za ciężką pracę. Biedak postanowił więc grzecznie
upomnieć się o to u niego lub prosić o jakąkolwiek inną pomoc dla swoich
głodujących dzieci.
Pełen lęku, ale i z cieniem cichej nadziei udał się przeto do dziedzica. Musiał długo
czekać przed jego drzwiami zanim ten raczył do niego wyjść. Kiedy wreszcie pojawił
się, chłop kornie poprosił go o wypłatę uczciwie i ciężko zarobionych pieniędzy. Jego
pan jednak nie dość, że nie dał należnej mu zapłaty, to poszczuł go myśliwskimi
psami i kazał solidnie obić kijami wiernym i zapatrzonym w niego jak boga sługom.
- Wynoś mi się stąd dziadu. Myślisz, że tylko tobie brakuje pieniędzy? - dorzucił na
koniec, stając w progu swojego pięknego i bogatego dworku.
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- Nieszczęście z tymi biedakami. Tylko sprawiają kłopoty. Mężu, chodź już na obiad,
bo przez tego wiejskiego głupka już ostygł - podsumowała na swój sposób całe
wydarzenie bezduszna małżonka dziedzica. Po czym spokojnie, jakby nic się nie
stało, zasiedli wspólnie do obficie zastawionego stołu. Chwilę tylko musieli odczekać,
zanim kucharka odgrzała przygotowane dania.
Kiedy jaśniepaństwo w miłej atmosferze spożywało posiłek, ich ludzie bili biednego
chłopinę. Połamali mu obydwie nogi. Nieszczęśnika zabrał na swój wóz wracający z
pola sąsiad. Po powrocie do chałupy długo dochodził do siebie, a przeżył wraz ze
swymi dziećmi jedynie dzięki życzliwemu wsparciu sąsiadów, takich samych
biedaków jak on, którzy dzielili się z nim i jego rodziną ostatnią kromką chleba.
Kiedy chłop doszedł do pełni sił, stanął na czele zbuntowanych, dotychczas tak
niesprawiedliwie i niemiłosiernie gnębionych mieszkańców wioski. Ta
nieprzygotowana próba buntu zdesperowanych ludzi skończyła się jednak ich klęską.
Zostali pobici przez służbę dworską dziedzica, a później trafili do aresztu.
Tam też nie dał im spokoju. Przybył, by ogłosić, że postarał się, aby otrzymali
najsurowszą karę. Musieli ją odsiedzieć o chlebie i wodzie. Ale to nie był koniec
zemsty pana. Dziedzic specjalną karę przygotował dla przywódcy buntu. Srogo go
ukarał, nakazując mu kopać studnię w twardej skale na wzgórzu Harków. Zapragnął
bowiem uzyskać krystalicznie czystą wodę z głębinowego źródła. Dla tej zachcianki
bogacza biedny mężczyzna musiał znów poświęcić mnóstwo sił i dni.
Nieszczęśnik niczym mityczny Syzyf kopał i kopał. Rok, drugi, trzeci. Wstawał ze
wschodem słońca, a wykończony robotą szedł spać z kurami. Wychudł jak szczapa
suchego drewna, nie miał czasu ani dla siebie, ani dla swoich dzieci, które tak
naprawdę wychowywała jego siostra.
Bezduszny szlachcic z szyderczym uśmiechem obserwował ciężką harówkę swojego
poddanego i nieustannie kpił z jego pracy.
- Prędzej zobaczę, jak mi gruszki wyrosną na wierzbie, niż to, że ty mi tę studnię
wykopiesz - rzekł do chłopa.
- Wykopię! - odpowiedział mężczyzna i zacisnął zęby.
- Bóg mi świadkiem, żem ci rad - fałszywie, kpiąco i złośliwie odpowiedział mu
człowiek, który miał go za nic.
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Pewnego dnia, kiedy brzask słoneczny rozproszył mrok nocy, po kolejnym uderzeniu
kilofa biednego chłopa, z dna studni wytrysnęła ciemna, tłusta ciecz. Niestety, nie
była to woda.

„Prędzej zobaczę, jak mi gruszki wyrosną na wierzbie,
niż to, że ty mi tę studnię wykopiesz - rzekł do chłopa.”

- Ki czort. Czyżbym się dokopał do piekła? No bo skąd ten czarny tłusty płyn? zadumało się zmęczone chłopisko. Chcąc nie chcąc szybko udał się do swojego pana,
który niezwłocznie przybył na miejsce jego pracy.
Dziedzic był zły, że mimo długotrwałego kopania źródła krystalicznej wody, nie udało
się jej uzyskać. W końcu kazał chłopu przerwać pracę i wreszcie pozwolił mu odejść.
- Idź już stąd. Idź precz, bo nawet dobrej studni nie potrafisz wykopać nieudaczniku stwierdził na odchodne jaśnie pan.
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Ten zachłanny człowiek nie wiedział wówczas, jak cenna może być odkryta ciemna
ciecz. Widać, że za jego niecne postępki i podły charakter nie było mu pisane, żeby
skorzystał z tego wielkiego bogactwa ziemi.
Ciecz, do której dokopał się harklowski chłop, nazwano olejem skalnym, który
okoliczni chłopi w kolejnych latach wykorzystywali jako mazidło do kół wozów i do
smarowania zawiasów.
Jakiś czas po jego śmierci, w połowie XIX wieku zbadano właściwości tego oleju
skalnego, zwanego później powszechnie ropą naftową i zaczęto zakładać pierwsze
kopalnie ropy. Po wielu latach, w Harklowej, w rejonie studni wykopanej przez
nieszczęsnego chłopa, wybudowano kopalnię ropy naftowej.
Ropa naftowa stała się dobrem i skarbem tego regionu. Z kolei wydzielona z niej
przez Ignacego Łukasiewicza i Jana Zeha nafta stała się paliwem do lamp, które
trafiły pod strzechy i zaczęły rozświetlać mroczne wieczory wiejskich chałup.

Wielki dół w Załężu
W Załężu w gminie Osiek Jasielski znajduje się duży dół. Najstarsi mieszkańcy
powiadają, że dawniej stał w tym miejscu drewniany kościół. Był okazały,
zbudowany z grubych sosnowych belek, pokryty gontem. Obok niego znajdowała się
studzienka z cudowną wodą, leczącą rozmaite schorzenia. Przychodzili doń okoliczni
ludzie trapieni chorobami i spora część z nich po wypiciu paru łyków doznawała ulgi
w cierpieniu.
Było tak przez wiele lat. Do czasu, kiedy do Załęża przybyła pewna Cyganka.
Zamieszkała w małej chatce za wsią. Wróżyła z ręki i kart, była znachorką i leczyła
różnymi ziołami. Chociaż coraz więcej ludzi korzystało z jej usług, była zazdrosna, że
zamiast do niej, częściej udają się do cudownej studzienki.
Większość mieszkańców Załęża i okolicznych wiosek obawiało się spojrzenia Cyganki.
Ludzie, wyciszając głos mówili, że w jej oczach jest tajemnicza siła, a przenikliwy
wzrok rzuca urok. Podawali przy tym liczne przykłady o tym świadczące. Ale byli i
tacy, którzy uważali, że potrafiła skutecznie pomagać przy różnych chorobach.
Cyganka była zatem co najmniej postacią kontrowersyjną, wymiana zdań na jej
temat była trudna, a ocena jej postawy różna.
- Po mojemu ta baba to jakieś czarcie nasienie - stwierdził z przekonaniem jeden z
mężczyzn.
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- Trza ją wypędzić raz na zawsze na cztery wiatry. I to im rychlej, tym lepiej. Żeby nie
było za późno - ostrzegła żona kowala.
- A co wy gadacie. Nie dalej jak w dwie niedziele wstecz wyleczyła córkę mojej
stryjenki. - oburzyła się tłuściutka gospodyni.
- No nie wiem, nie wiem, co o tym wszystkim myśleć - z rozbrajającą szczerością
powiedziała młoda mężatka z koszem pełnym jajek w ręku.
I tak wyglądały jakiekolwiek rozmowy o Cygance. A życie wsi i jej mieszkańców
toczyło się dalej.
Po kilku latach cudowne źródełko obok miejscowego kościoła niespodziewanie i
nagle wyschło. Próbowano je pogłębić. Na nic. Wielu twierdziło, że to zasługa
Cyganki, która rzuciła na nie urok. Było to jednak o tyle dziwne, że rzekoma
winowajczyni nie chciała już leczyć ludzi. Coraz rzadziej pojawiała się też we wsi.
Potrafiła przez kilka dni nie wychodzić ze swojej chaty.
Nieraz w nocy wokół jej domu słychać i widać było wilki, które przeraźliwie wyły do
księżyca. Byli i tacy, którzy widzieli, że te wilki Cyganka karmiła. Niektórzy z
mieszkańców wsi posądzali ją więc o konszachty z biesami i czarownicami.
Przez całe życie Cyganka nie chodziła do kościoła. Jakie było więc zdziwienie, gdy
zaczęła się coraz częściej w nim pojawiać. Ciągle jednak spóźniała się na
nabożeństwa.
Nadszedł niedzielny jesienny poranek. Po nocnej burzy niebo wypogodziło się, tylko
mgła zwisała nad wsią. Z tej mgły wyłoniła się Cyganka. Była zdenerwowana, szła
bardzo szybko w stronę miejscowej świątyni. Zdając sobie sprawę, że znów jest
spóźniona, zaczęła biec. W pewnym momencie zaczepiła nogą o wystający kamień i
runęła jak długa na ziemię. Gdy wstała, z wściekłości i bólu, patrząc w kierunku
kościoła, zaklęła: - Bodaj byś się zapadł!
Znajdujący się nieopodal ludzie struchleli. Ogarnął ich niepokój, a ciarki przeszły im
po grzbietach, bo wielką grozą powiało od tych słów. Przeraźliwa cisza niemal
rozdzwoniła się nad ich głowami. Z przerażeniem spostrzegli, że na słowa Cyganki
nagle pociemniało i ku ich zdumieniu świątynia zaczęła znikać powoli zapadając się
w głąb ziemi.
Oczy wszystkich obserwatorów z napięciem wbijały się w ogromną, ciemną czeluść.
Ludzie wstrzymali oddech. Gdy nieco ocknęli się ze strachu, w mgnieniu oka uciekli z
miejsca niecodziennego wydarzenia i ukryli się w swoich chatach. Nie wiedzieli, co
sądzić na temat zaistniałego faktu. Po jakimś czasie kilkanaście osób zebrało się w
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pewnej bezpiecznej ich zdaniem, odległości od zapadniętego kościoła i na gorąco
dzieliło się wrażeniami na temat tego strasznego wydarzenia.

„Gdy Cyganka wstała, z wściekłości i bólu, patrząc w
kierunku kościoła, zaklęła: - Bodaj byś się zapadł!”

- Boże drogi! - jęknęła jedna z kobiet. Za jakie grzechy? - łkała.
- Nijak tego pojąć nie mogę … - dodał starszy mężczyzna w wyblakłym kapeluszu.
- Jakże to tak, w dzień święty, w niedzielę, co to będzie? - dorzuciła staruszka w
kożuszku z baraniej skóry.
- Nieszczęście. I co nam teraz trza czynić? - głośno zapytał kolejny z gospodarzy.
Pogadali, ponarzekali i załamani oraz bezradni wrócili do swoich chałup, gdzie nadal
zgryzota nie dawała im spokoju. Mało kto spośród mieszkańców wioski spał tej nocy.
Od tego czasu nikt już Cyganki nie widział. Po paru dniach od pamiętnego i
dramatycznego wydarzenia kilku odważniejszych mieszkańców wioski udało się pod
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jej chatę. Szare chmury szerokim łukiem zasnuwały błękit nieba. Zaczął padać
deszcz.
Słysząc wycie psa, a właściwie udomowionego przez nią wilka, obeszli chałupę.
Deszcz podzwaniał o szyby jej małych okienek. Zapukali do drzwi. Nikt nie otwierał,
więc je popchnęli. Drzwi złowrogo zaskrzypiały. Gdy weszli do środka, owiał ich
dziwny chłód i na klepisku zobaczyli leżące martwe ciało Cyganki.
- Uciekajmy stąd! - zawołał jeden z mężczyzn.
- Nie możemy jej przecież tak zostawić - powiedział jednak bardziej opanowany
chłop.
- Nie miała rodziny, przeto my, jako chrześcijanie, musimy ją pogrzebać. Nie godzi się
tego nie zrobić - dodał trzeci z obecnych.
Tak też uczynili. Poszli do miejscowego cieśli, który zbił z czterech desek skromną
trumnę, za co nie wziął żadnego grosza. Wieczorem mężczyźni, którzy znaleźli ciało
Cyganki, włożyli jej zwłoki do tej trumny i pochowali na skraju cmentarza.
Odtąd jej dom był z dala omijany szerokim łukiem. Ludzie bali się kusić los zbliżając
się do niego. Po kilku latach, gdy księżyc srebrnym światłem rozjaśnił nocne niebo,
nagle, niespodzianie straszliwa i niespotykana burza rozpętała się nad tą chatą. Wiał
potężny wicher, a pioruny biły w nią jeden po drugim. Wybuchł ogromny pożar,
który doszczętnie strawił siedzibę fatalnej kobiety.
Dziś po tej chacie nie ma ani śladu. We wsi pozostał tylko dół po byłym kościele,
który w tak tajemniczy i dziwny sposób zniknął.

Śpiący rycerze spod „Gródka”
Z masywem Liwocza, z Brzyskami, a konkretnie ze wzgórzem „Gródek” wiąże się
kilka legend. Jedna z nich mówi o istnieniu tam pod ziemią złotego żłóbka, pod
którym śpi wielowiekowym snem armia polskich rycerzy. Przybyli oni na ten teren
wraz z którymś z władców Polski z rodu Piastów. Śpią zakuci w zbroje, pod głowami
mają siodła, pod ręką broń. Nieopodal nich stoją gotowe w każdej chwili do galopu
ich piękne konie. Czuwa nad nimi tylko jeden strażnik.
Przed laty, o poranku upalnego lata, pod „Gródek” dotarł młody drwal z Brzysk o
imieniu Michał. Jasnowłosy i wysoki mężczyzna kierował się powoli ku górze, a im
bliżej był wzgórza, szedł jeszcze wolniej. Leśna drożyna stawała się coraz węższa
i porośnięta kępami trawy. W pewnym momencie jego oczom ukazał się piękny
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widok. Na horyzoncie wyłaniało się wschodzące z nocnego snu różowe, poranne
słońce.
Na ramieniu niósł sporych rozmiarów siekierę i niewielką szarą parcianą torbę na
grubym rzemieniu. Widać wesoło mu było na sercu, bo podśpiewywał sobie pod
nosem. Szukając miejsca, by móc usiąść i zjeść kawałek chleba z serem, natknął się
na ukryte w gęstych zaroślach wejście do groty. Z ciekawości postanowił udać się do
środka.
Po kilku metrach, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu i zdziwieniu, wszedł do
wielkiej pieczary. Nagle stanął jak wryty. Pod skalnymi ścianami zobaczył liczną
grupę śpiących mężczyzn w metalowych zbrojach z odkrytymi głowami, za którymi
stały na półkach skalnych ich wielkie miecze i błyszczące hełmy. Młody chłop nie
wierzył własnym oczom.
W pewnej chwili na swoim ramieniu poczuł ciężką i zimną dłoń. Odwrócił się ze
strachu i napotkał wbity w niego wzrok uzbrojonego strażnika w srebrnej zbroi.
Chociaż sam był słusznego wzrostu, to nieznany mężczyzna przerastał go prawie o
głowę. Młodzieniec przystanął i zamarł w bezruchu, przeraził się nie lada.
Stary rycerz jednak uspokoił go słowami: - Nie lękaj się i o nic nie pytaj. Potrzeba mi
wiele wiader wody, aby ugasić pragnienie naszych wierzchowców. Ty musisz mi ją
dostarczyć, a ja się odwdzięczę - rzekł spokojnym głosem.
Przestraszony i przejęty chłop tylko skinął posłusznie głową i odrzekł cicho:
- Nanoszę tej wody, panie.
Otrzymał tęgie nosidło oraz dwa drewniane wiadra i szybkim krokiem wyruszył do
pobliskiej studni. Niebawem przyniósł pierwsze wiadra pełne zimnej wody. Potem
obracał tak jeszcze kilkadziesiąt razy. Zmęczył się bardzo.
Kiedy skończył, poszedł o tym zgłosić swojemu zleceniodawcy. Wszedł do jaskini.
Jeszcze raz przyjrzał się dokładnie złożonym snem wojom i ich rumakom. Nagle,
nieopodal niego, jeden ze śpiących otworzył oczy i nie podnosząc głowy głośno
zapytał: - Już czas?
Na te słowa z wnętrza jaskini wyłonił się strażnik. Stanął przy nim i spokojnie odrzekł:
- Nie, jeszcze nie, śpij spokojnie.
Kiedy rycerz zapadł w dalszy sen, strażnik podszedł do stojącego przy wejściu, ciągle
podekscytowanego i poruszonego całą sytuacją młodego gospodarza. Kiedy
powiedział mu o wykonanym zadaniu, uśmiechnięty i wdzięczny za solidną pracę
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strażnik w srebrnej zbroi podziękował mu i wręczył kilka złotych dukatów. - Dobrze
pracowałeś młodzieńcze, uczciwie zasłużyłeś na wypłatę - rzekł siwowłosy rycerz. A
teraz już odejdź z Bogiem.

„Wszedł do jaskini. Jeszcze raz przyjrzał się dokładnie
złożonym snem wojom i ich rumakom.”

Młody chłop nigdy dotąd nie widział złota. Nieco zakłopotany, ale szczęśliwy, bo do
bogatych nie należał, ukłonił się z wdzięcznością rycerzowi i nieśmiało zapytał: Panie, powiedz mi, kim wy jesteście?
Rycerz tylko tajemniczo uśmiechnął się, poklepał młodzieńca po plecach i odrzekł: Nie mogę.
Chłop nie naciskał, tylko jeszcze raz nisko pochylił się przed rozmówcą i opuścił
tajemniczą czeluść we wzgórzu. Chociaż był bardzo zmęczony, puścił się biegiem w
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stronę domu. Kiedy Michał przybył do rodzinnej chaty, z wypiekami na twarzy
opowiedział swoim domownikom o przebytej niecodziennej przygodzie.
Pomimo pokazywanych złotych dukatów, nie chcieli oni uwierzyć w to, co usłyszeli.
Wziął więc ze sobą ojca i dwóch braci, po czym w czwórkę udali się pod „Gródek”.
Na próżno jednak szukali tajemnego wejścia do groty. Przepadło jak kamień w wodę.
W drodze powrotnej do chałupy ojciec milczał, ale dwaj bracia dogadywali
świadkowi rzekomego wydarzenia.
- Pewnie ci się braciszku coś przyśniło - zarechotał młodszy.
- A juści! Może na tym gorącu wypiłeś trochę gorzałki, sen cię tu zmorzył i coś
takiego ci się uwidziało - dodał starszy z braci.
W słowa młodzieńca uwierzył jednak jego sędziwy dziadek Jakub. Wieczorem, kiedy
wszyscy domownicy byli już razem i siedzieli wspólnie w izbie, nasz bohater
powiedział do seniora rodu: - Niech dziadunio usiądą sobie pośrodku na tym zydelku
i opowiedzą niedowiarkom, żem nie cyganił.
Niewielkiej postury siwiuteńki i stary mężczyzna pokiwał poważnie głową i rozpoczął
swoją gawędę. W jej trakcie opowiedział wszystkim obecnym, że jako chłopak od
swojego ojca słyszał, iż faktycznie pod „Gródkiem” jest złoty żłóbek, pod którym śpią
kamiennym snem jacyś rycerze. Ponoć co roku, w dzień Bożego Narodzenia,
przyjeżdża tam król w pięknej, złotej zbroi, przygląda się temu miejscu i powoli
odjeżdża w nieznane. Kiedyś jednak, kiedy zajdzie wielka potrzeba i przyjdzie
największe zagrożenie, król przygalopuje na swoim białym koniu, a ten kopytem
przewróci żłóbek, który obudzi wojsko.
Opowieść sędziwego seniora rodu utwierdziła w domownikach przekonanie, że
jednak Michał nie kłamał, a pieniądze, które przyniósł do chaty, zaiste zarobił
uczciwie. Nie zmarnował ich i dobrze wykorzystał. Zakupił za nie spory kawał ziemi.
Pracując ciężko od świtu do nocy dorobił się własnego gospodarstwa. Później ożenił
się z piękną, skromną i pracowitą dziewczyną. Wspólnie doczekali się czwórki
dorodnych i grzecznych dzieci.
Przechodząc wielokrotnie w kolejnych latach życia obok „Gródka”, Michał rozglądał
się zawsze wśród zarośli za pamiętnym wejściem do groty. Szukał go, szperał po
krzakach i wśród skałek. Niestety, nigdy już go jednak nie odnalazł i nie zobaczył.
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O pustelniku i rycerzu spod „Golesza”
Istnieje kilka legend związanych z krajowickim zameczkiem „Golesz”. Jedna z nich
mówi o ukrytych w zawalonych podziemiach ogromnych skarbach, kolejna opowiada
o duchu rycerza Bogorii, będącego przez jakiś czas właścicielem zamku, wędrującym
po ruinach, a jeszcze inna o karczmie, w której ponoć gościł sam król Jan Kazimierz
Waza. My przybliżmy sobie mało znane podanie o pustelniku i rycerzu Ściborze. Oto
ono.
W głębi lasu, na stoku góry Golesz stała uboga lepianka zbudowana z kamieni, gliny i
splecionego chrustu. Jedna tylko była w niej izba, z każdego jej kąta wyglądała i
piszczała bieda. Mieszkał w niej i modlił się jeszcze młody, ale już z długą czarnosiwawą brodą, pustelnik o imieniu Ścibor. Żył on sobie spokojnie z dala od ludzi, w
harmonii z przyrodą, żywiąc się darami lasu. Wokół rozciągał się bór gęsty, tylko
wiatr po nim cicho szumiał i ruszał gałęziami starych drzew.
Pewnego wieczoru, kiedy przygotowywał sobie skromną wieczerzę, ktoś cicho
zapukał do drzwi jego nędznej chałupki. Pustelnik bardzo rzadko miewał gości, więc
ta wieczorna wizyta zaskoczyła go i nieco zaniepokoiła. Kiedy wyjrzał na dwór jego
oczom ukazał się nieznany wysoki starzec o twarzy wysmaganej wiatrami, ubrany w
długą, jasną, lnianą szatę. Był wsparty na sękatym kiju i okryty kurzem.
- Niech będzie pochwalony! - powiedział przybysz pochylając głowę.
- Powiedz mi człowieku, co ciebie sprowadza w moje skromne progi? - zapytał
Ścibor, odpowiadając skinieniem.
Przybysz zmęczonym głosem powiedział, że od wielu dni wędruje i ma przed sobą
równie daleką dalszą drogę. Poprosił o kubek zimnej wody i możliwość odpoczynku.
Widząc, w jak kiepskim jest stanie, pustelnik nie chciał go dłużej trzymać na zewnątrz
swojej siedziby.
- Chodźmy do chaty - zaprosił gościa.
- Chodźmy, bom wielce strudzony i słaby - cicho zgodził się przybyły.
Ścibor przyjął wędrowca serdecznie, jak mógł najlepiej. Podzielił się z nim wieczerzą,
opatrzył mu skaleczoną i bolącą stopę. Później przygotował mu wygodne, wyłożone
miękkimi skórami legowisko, by mógł odpocząć i spędzić noc. Błysk radości pojawił
się w oczach zdrożonego starca. Wkrótce zmorzył ich głęboki i mocny sen.
Nazajutrz spożyli wspólnie skromne śniadanie, po czym starzec podziękował za
gościnę. Za chrześcijańskie przyjęcie i za dobre serce tajemniczy gość przekazał
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Ściborowi nadprzyrodzoną siłę o mocy uzdrawiania chorych i czynienia cudów.
Odchodząc, zostawił mu także niewielką, oprawioną w skórę książeczkę z
czarodziejskimi zaklęciami.
- Pamiętaj tylko zawsze o jednym, że otrzymaną siłę masz wykorzystywać tylko i
wyłącznie dla dobra innych. To z Bogiem - na odchodne rzekł gość.
- Z Bogiem. Niechaj Cię on prowadzi bezpiecznie i szczęśliwie w dalszej wędrówce pożegnał go Ścibor.
Odtąd coraz częściej do jego chatki przybywali ludzie, których leczył oraz uzdrawiał.
Jego cuda stawały się szeroko znane. Któregoś dnia wielka trwoga zapanowała w
okolicy. Na tutejsze ziemie napadli Tatarzy. Okoliczna ludność zebrała się pod
Goleszem, prosząc pustelnika o pomoc i radę.
Wówczas Ścibor użył swojej największej mocy i wyczarował liczne hufce rycerskie, na
czele których sam stanął w stroju rycerza. W milczeniu oczekiwali na przybycie
Tatarów. Kiedy się pojawili, wywiązała się walka z najeźdźcą. Głośne rżenie koni
mieszało się z okrzykami i jękami ranionych ludzi. Szczękały miecze i topory bojowe,
kruszyły się kopie. Ścibor dokazywał cudów męstwa i doskonale dowodził podległym
mu rycerstwem oraz chłopstwem. Wkrótce szeregi tatarskie zostały przerzedzone i
w rozsypce wycofały się z pola walki. Ludność wiwatowała na cześć zwycięskiego
wodza, który zadał klęskę wrogom.
Po tym wydarzeniu Ścibor już nie powrócił do roli pustelnika. Został rycerzem i
obiecał bronić mieszkańców tych ziem. Następnie na Goleszu, powyżej dawnej
lepianki pustelniczej, wybudował sobie spory zamek i pojął za żonę córkę pana na
Odrzykoniu. Był wciąż dobrym człowiekiem, mężem, obrońcą uciśnionych, cieszącym
się zaufaniem ludzi.
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Niestety, po kilku latach, nie wiadomo czemu, Ścibor bardzo się zmienił. Nie był to
już ten sam szlachetny, nieskazitelnie uczciwy i bogobojny człowiek. Sława i potęga
zawróciły mu w głowie. Ta niekorzystna zmiana jego charakteru i postępowania
odbiła się na kilku polach. Niechętnie wsłuchiwał się w prośby o pomoc
potrzebujących ludzi, zaniedbywał swoje obowiązki zarządcy zamku, nie
dotrzymywał słowa.

„Ścibor już nie powrócił do roli pustelnika.
Został rycerzem i obiecał bronić
mieszkańców tych ziem.”

Niezbyt długo był wierny swej pięknej żonie. Spodobała mu się bardzo inna córka
rycerska, którą siłą sprowadził na Golesz. Było to wbrew jej woli, gdy była już
zaręczona i zakochana w kimś innym. Ścibor jednak chciał dopiąć swego. W dniu, w
którym zamierzał ją poślubić, nieszczęsna dziewczyna skoczyła z zamkowego okna w
przepaść. Zginęła. W tym samym czasie z rozpaczy i z żalu zmarła też jego prawowita
żona, świadoma tego wszystkiego, co wyczynia jej mąż.
Dopiero teraz Ścibor przejrzał na oczy. Zdał sobie sprawę, ile zła i nieszczęść uczynił.
Jak rażony gromem obalił się na posłanie i zasnął. Lecz jego sen był niespokojny,
pełen lęku. Coś nie dawało mu spokoju i dręczyły go niedobre myśli, męczyły
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koszmary. Noc była ciemna i ponura, groźne kłębiaste czarne chmury zasłaniały
nieliczne gwiazdy i blady księżyc. Przeganiał je po niebie potężny, huraganowy wiatr.
O północy obudziło go jakieś przeraźliwe wycie i jęki. Zerwał się na równe nogi, a
przed nim pojawił się duch ognisty i porwał go za jego czyny w otchłanie piekieł.
Ogień strawił także i zamek, który płonął przez dalszą część nocy. Spora jego część
zapadła się później w głębokie czeluści ziemi. O świcie pozostały jedynie niewielkie
fragmenty murów, z których kamienie z biegiem czasu porozbierali na swoje
potrzeby okoliczni mieszkańcy. Na miejscu dawnego zamczyska porosły krzewy i
chaszcze.

Legenda o Mruku i Magurze
Z Zamczyskiem w Mrukowej wiąże się wiele legend o rycerzu Mruku. Jedna z nich
mówi, że właściciel owego zamku był panem całego Podkarpacia. Pewnego razu,
jadąc przez las, został napadnięty przez zbójców i zabity. Następnie jego mordercy
udali się na zamek i obrabowali go. Nie dostali się jednak do lochów, gdzie
zgromadzonych było najwięcej skarbów. Kiedy budowla zapadła się pod ziemię,
zabrała je ze sobą. Ponoć są tam do dziś.
Jak mówi kolejna legenda, do tych skarbów można dotrzeć tylko raz w roku, w
Niedzielę Palmową. Tak podobno zdarzyło się pewnej kobiecie z dzieckiem, która
przebywając na Wzgórzu Zamkowym, we wgłębieniu ziemnym, w miejscu dawnego
zamczyska, dostrzegła żelazne wrota. Kiedy weszła do środka, jej oczom ukazały się
skrzynie z bogactwami. Odłożyła dziecko na jedną z tych skrzyń i ile dało się jej
nabrać tych skarbów, wyniosła na zewnątrz. Kiedy wróciła po dziecko, z
przerażeniem stwierdziła, że drzwi są zamknięte. Przez cały rok zalewała się łzami
rozpaczając po utracie maleństwa. Po roku, znów w Niedzielę Palmową, pojawiła się
w tym samym miejscu i o dziwo, ku swojej niezmiernej radości … zastała dziecko
tam, gdzie je zostawiła. Zabrała je, a zdobyte wcześniej klejnoty wyrzuciła do starej
przyzamkowej studni.
Z zamkiem na Zamkowej Górze w Mrukowej wiąże się też szereg innych ciekawych
legend, m.in. i tych opowiadających o skarbach ukrytych w zasypanej tamtejszej
studni oraz o lochach, które miały prowadzić do byłych zamków w Osieku i
Żmigrodzie. Legendy również tłumaczą zniszczenie zamczyska. Miały tego dokonać
diabły, które upuściły nad budowlą ogromny głaz, jaki chciały zrzucić na kościół w
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Samoklęskach lub Tatarzy podczas jednego z najazdów. My jednak przybliżymy sobie
jeszcze inną z legend.
Wśród borów, na szczycie Góry Zamkowej w Mrukowej stał ongiś panujący nad
okolicą potężny warowny zamek zbudowany z grubego kamienia. Wspaniały i
jednocześnie straszny był widok tego zamczyska. Najpiękniej prezentował się
ozłocony promieniami zachodzącego słońca. Zamieszkiwał go wraz z żoną Magurą i
córkami słynny w całej okolicy rycerz Mruk.
Był mężem dzielnym, mądrym i sprawiedliwym. Cieszył się poważaniem ludu.
Panował on nad całym pasem Beskidu Niskiego. Przez pierwsze lata rządów czas
swój dzielił między uczty i zabawy oraz polowania i wyprawy zbrojne. Jedyną wadą
tego człowieka było nadmierne przywiązanie do rzeczy materialnych, do bogactwa i
skarbów. Największym jego zmartwieniem jednak był sąsiad z pobliskiej Brzezowej.
Od kilku lat prowadził bowiem zaciętą wojnę z nieznanym bliżej z imienia Walikiem władcą tamtejszego grodziska. W tym ciągnącym się długo konflikcie połączonym z
nieustannymi wzajemnymi najazdami raz górą był jeden, raz drugi.
Któregoś upalnego dnia Mruk wraz z synem wybrał się na polowanie do lasu.
Ustrzeliwszy dorodnego jelenia, zatrzymali się na niewielkiej polance oświetlonej
jaskrawo przez zachodzące słońce. Konie pasły się na łące, a dwaj myśliwi popijali
wodę ze źródła. W pewnej chwili usłyszeli odgłosy cwałujących koni, które głucho
rozbrzmiewały po skalistej drodze leśnej.
Nagle z głębi lasu niespodziewanie wyłonił się oddział jezdnych. Byli to ludzie pana
Walika. Pędzili prosto na Mruka i jego syna, których konie spłoszyły się i stanęły
dęba. Rycerz nie zdążył nawet sięgnąć po miecz, gdy został ugodzony włócznią w
ramię. Jego syn został pochwycony i uprowadzony przez jeźdźców, którzy jakby
niesieni wichrem uciekli z lasu, czyniąc przy tym wrzask i krzyk straszny.
Kiedy ranny Mruk powrócił do swojej siedziby, przybył wysłannik jego wroga, władcy
Walika z Brzezowej, z żądaniem okupu za chłopca. Na te słowa Mruk pobladł, targnął
nim wielki gniew, a następnie poczerwieniał z oburzenia. Buta sąsiada wstrząsnęła
nim do żywego. Siląc się na spokój stwierdził, że tym samym został zerwany zawarty
niedawno rozejm oraz zapowiedział srogi odwet. Niezwłocznie więc, jeszcze nie w
pełni zdrów, zdecydował się uderzyć na posiadłość wroga.
On i jego ludzie wkrótce byli gotowi do drogi. Wierzchowce oddziału Mruka z
trudem pięły się pod górę, często przystawały, by odpocząć. Skradali się po cichu,
ziemia tłumiła odgłos kopyt końskich. Kiedy dotarli na miejsce, wpadli jednak w
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zasadzkę przebiegłego wroga. Wyprawa nie powiodła się, a Mruk zginął. Jego los
podzielił uprowadzony przez wroga syn.

„Któregoś upalnego dnia Mruk wraz z synem wybrał się na
polowanie do lasu.”

Daremno wypatrywała ich powrotu urodziwa i roztropna Magura. Dopiero po
kilkunastu dniach wyglądania przez okienko swojej komnaty zobaczyła, jak po
stromym stoku przyzamkowego wzgórza zjeżdżał na siwym koniu samotny jeździec
ze spuszczoną głową. Przyjrzała mu się dokładnie i rozpoznała w nim jednego
z druhów jego męża, który wyruszył wraz z nim na siedzibę Walika. Natychmiast
pobiegła w jego kierunku. Kiedy stanęła z nim oko w oko, smutny rycerz pokłonił się
jej i powiedział tylko: - Pani moja, tylko mnie udało się ujść z tego wszystkiego cało …
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Odtąd mrukowskim zamkiem rządziła wdowa po Mruku. Nie była jednak już tą samą
radosną i uśmiechniętą dobrą panią. Jej oczy stały się nieruchome i zimne.
Wieczorami, gdy w komnatach zamkowych pogasły łuczywa i posnęli mieszkańcy
grodu, często stawała w oknie wieży i płakała z tęsknoty za utraconymi najbliższymi synem i mężem. Najczęściej jednak w milczeniu i w zadumie spoglądała w mrok.
Którejś kolejnej nieprzespanej nocy, kiedy srebrzysty blask księżyca przebijał się
pomiędzy drzewami i oświetlał okienko zamkowe, w którym stała, podjęła decyzję o
rozpoczęciu przygotowań do wyprawy na Brzezową, by pomścić śmierć męża i syna.
Niestety, rządy zrozpaczonej Magury nie trwały długo, gdyż kolejne nieszczęście
zawisło nad Zamczyskiem i jego władczynią.
Pewnej nocy, kiedy nad okolicą hulał potężny wicher, nad mrukowskim grodem
przelatywał diabeł. W kosmatych, potężnych łapskach trzymał ogromny głaz, który
zamierzał zrzucić nad kościołem w Samoklęskach. W momencie, gdy znalazł się nad
zamkiem, nagle zapiał kur. Wówczas czart utracił swoją moc i kamień natychmiast
runął na budowlę. Znajduje się tam do dziś.
A po miejscu, gdzie stała warownia, pozostała tylko nazwa Zamczysko.

Opowieść o Rysowanym Kamieniu
W okolicy Czermnej, w lesie, na tak zwanym Okolu, na jednym ze wzgórz, które
nazywają Rysowanym Kamieniem, znajduje się sporej wielkości kamień z
widocznymi tajemniczymi znakami. Wiąże się z nim kilka ciekawych legend. Istnieje
ich parę wersji. Warto przypomnieć jedną z nich.
Dawno temu, że nawet najstarsi ludzie z tamtych terenów nie pamiętają, w Wielki
Piątek z jarmarku z Jodłowej szedł jeden z miejscowych chłopów. Z
zainteresowaniem obserwował mijaną okolicę. Był zadowolony z życia, gdyż udało
mu się bardzo korzystnie sprzedać krowę. Za uzyskane pieniądze poczynił sporo
potrzebnych zakupów, które niósł do domu, do czekającej na niego żony i dzieci.
Szedł dość spiesznym krokiem, pogwizdywał sobie wesoło. W swojej przepastnej
parcianej torbie na sznurku niósł słoninę, bochen chleba, kilka zwojów kiełbasy,
butelkę wina oraz w zawiniątku sporo jak na niego grosza. Zbliżała się Wielkanoc,
więc cieszył się, że będzie i co na świąteczny stół postawić, a i pieniądze się
przydadzą, bo nowe narzędzia chciał kupić.
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Zbliżało się południe. Wiosenne słońce było już wysoko, więc mocno przygrzewało.
Na horyzoncie coraz wyraźniej rysowała się czarna linia lasu. To w jego stronę
prowadziła droga, którą podążał.
Z tego samego jarmarku jechał też pewien chłop. Kiedy zbliżył się swoim wozem do
idącego, ściągnął lejce, zatrzymał konia i zagadał do przechodnia:
- Szczęść Boże! A dokąd to Bóg prowadzi?
- A szczęść Boże. Z jarmarku do chałupy wracam.
- Ja was znam gospodarzu, stąd wiem, że do swojej wsi jeszcze sporo drogi macie.
Właźcie na furmankę, to se i drogę skrócicie i butów mniej zedrzecie - zakrzyknął z
uśmiechem.
- Bóg wam zapłać kumie, ja też was poznaję, a i chętnie się z wami zabiorę - odrzekł,
uchylił kapelusza i wskoczył na siedzenie obok woźnicy nasz bohater.
I pojechali. Gadali i gadali, gęby im się nie zamykały:
- Powiedzcie mi, co u was słychać? - prawił jeden.
- Ano wszystko po staremu. Żyje się, pracuje się, zdrowie jest przy pomocy Boskiej.
Kiedy przybyli do skrzyżowania dróg, chłop pożegnał chłopa silnym uściskiem ręki i
zlazł z wozu.
- To z Bogiem - pożegnał się ten, co zszedł z wozu.
- Z Bogiem - odpowiedział z uśmiechem woźnica, potrząsnął lejcami i odjechał w
stronę swojej wsi.
Furmanka pojechała dalej skręcając w lewo, piechur podążył dróżką w prawo, w
stronę lasu. Gdy już do niego dotarł, poczuł ulgę, gdyż gęste i wysokie drzewa
przesłoniły promienie słoneczne. Przyśpieszył kroku, bo droga przed nim była jeszcze
dość długa. Chciał jak najszybciej dotrzeć do swojego gospodarstwa także dlatego, że
tego samego dnia po południu miał jeszcze sporo pracy. Musiał przywieźć drzewo z
lasu, a później je jeszcze przed Wielką Sobotą porąbać.
Od jakiegoś czasu szedł szeroką ścieżką, dobrze wydeptaną, ale nierówną i dość
często potykał się o wystające kamienie. Był już zmęczony upałem i drogą, więc gdy
przy leśnej drodze zobaczył w cieniu drzew dużych rozmiarów kamień, usiadł, aby
chociaż na chwilę odpocząć. Jego spoconą twarz owiał chłodny wiaterek. Mężczyzna
na chwilę przymknął oczy. Poczuł dużą ulgę.
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Wtedy to do dzieła przystąpił jeden z biesów żyjących w miejscowych lasach. Był to
wyjątkowo złośliwy diabeł. Porywczy, mściwy, zazdrosny, zły na wszystko i na
wszystkich. Nie znał litości, a już w sposób szczególny nie trawił tego, że ktoś może
być szczęśliwy i jest w stanie prowadzić normalne, spokojne, zwyczajne, cieszące go
życie.
Zatem, gdy tylko zobaczył zadowolonego ze swojego losu chłopa, w mig zdecydował
się działać i sprowokować go do popełnienia ciężkiego grzechu. Jak zamierzył, tak też
i zrobił. Kusił go tak skutecznie, że w końcu udało mu się go omamić i namówić, by
nie zważając na post i dzień Wielkiego Piątku, wyciągnął z torby pęto pachnącej
jałowcem kiełbasy i rozpoczął je łakomie zajadać.

„Przybrał postać ogromnego wilka, po czym
wyszedł zza drzew i ukazał się siedzącemu na
kamieniu człowiekowi.”

Wówczas perfidny bies przystąpił do drugiego aktu swojego niecnego planu.
Postanowił mężczyznę ukarać i przyczynić się do jego skazania na potępienie.
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Przybrał przeto postać ogromnego wilka, po czym wyszedł zza drzew i ukazał się
siedzącemu na kamieniu człowiekowi.
Ten osłonił dłonią oczy od słońca, by lepiej widzieć. Przerażony znieruchomiał.
Przetarł ręką spocone czoło. Wprost nie mógł uwierzyć swoim oczom. Nigdy
wcześniej nie spotkał tak wielkiego wilka, wręcz potwora w wilczej skórze. Kiedy
ogromne zwierzę otworzyło pysk, ukazały się jego potężne białe kły.
- Boże, miej mnie w opiece - wyszeptał przestraszony gospodarz i nie spuszczając
wzroku z wilka przeżegnał się znakiem Krzyża Świętego.
Po chwili napiętej do granic możliwości ciszy, zwierzę skierowało się w stronę
człowieka i kilka metrów przed nim zatrzymało się. Miało przekrwione ślepia i białą
pianę na pysku. Nagle potwór rzucił się w kierunku przerażonego chłopiny. Ten
jednak zachował na tyle zimnej krwi, że pochwycił oburącz łańcuch, na którym
wcześniej prowadził krowę i zaczął z całej siły okładać rozjuszoną bestię w wilczej
skórze. Niestety, nie na wiele się to zdało. Wraz z upływem czasu zwierzę zadawało
stopniowo słabnącemu człowiekowi coraz więcej ran broczących krwią.
Przez dłuższy czas widać było szamotanie się walczących i dało się słyszeć ich szybkie
oddechy. Można było podziwiać determinację człowieka, który tak bardzo chciał
wygrać ten śmiertelny, nierówny pojedynek i przeżyć, dla siebie, dla rodziny. Miał
jednak pecha, bo w pewnym momencie mężczyzna przewrócił się. Bestia jakby tylko
na to czekała. Przyparła rannego do pnia potężnego drzewa, przypuściła ostatni atak
i z zimną krwią zagryzła swoją ofiarę.
Niemym świadkiem tego smutnego i tragicznego wydarzenia pozostał wielki kamień.
Na jego powierzchni do dziś pozostały ślady od uderzeń łańcucha, ślady ogromnych
pazurów diabła wcielonego w postać monstrualnej wielkości wilka oraz wgłębienie,
gdzie siedział ów nieszczęsny chłop.

Legendy Liwocza
Z górą Liwocz związanych jest kilka pięknych podań. Jedno z nich mówi nam o
wielkim kamieniu leżącym u jego stóp. Podobno pozostał po starym pustelniku,
który tam zamieszkał w prymitywnej chatce. Żywił się tym, co dał mu las, a przez
większość dnia przez wiele lat na tym kamieniu modlił się i pokutował za swoje
grzechy. A że trwało to bardzo długo, to od klęczenia wyżłobiły się dwa dołki, które
do dziś pozostały.
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Podobno, gdy wybudowano Biecz, na szczycie Liwocza istniało już od jakiegoś czasu
nie mniejsze miasto wyrosłe z wcześniejszego grodziska i podgrodzia. Rzekomo
miało dwa rynki, wielki i mały, plac targowy, podgrodzie, a na samym szczycie
zamek. Jak prawi legenda, miasto na Liwoczu stopniowo rozwijało się, a mieszkańcy
bogacili, jednak coraz więcej grzeszyli. Napominającego ich ciągle i błagającego
wręcz o zmianę zachowania duchownego wypędzili, a sami jeszcze bardziej pogrążali
się w grzechu.
Ich postawa spowodowała, że siły wyższe zesłały na grzeszne miasto i żyjących tam
ludzi serię plag: zarazę, ulewne deszcze, huragany, pożary, w końcu tak miasto, jak i
zamek całkowicie zapadły się pod ziemię.
Następna z liwockich legend mówi o tym, że tamtejsze miasto było połączone
podziemnym tunelem z Bieczem. To podobno nim Królowa Jadwiga uciekała swego
czasu z grodu bieckiego przed Tatarami. Gdy skośnoocy wojownicy dotarli w pościgu
pod Liwocz, tak znajdujące się tam miasto, jak i sam tunel zawaliły się na głowy
tatarskich oddziałów, zapadając się pod ziemię. Inna wersja tej legendy opowiada, że
tymi zasypanymi mieli być rycerze polscy, którzy następnie zasnęli wielowiekowym
snem.
Oprócz wspomnianych istnieje również mało znana legenda ściśle związana z
najwyższą górą Jasielszczyzny. Jak daleko sięga pamięć ludzka, szczytami wzgórz na
czele z Liwoczem i Rysowanym Kamieniem biegła droga handlowa, po której od
czasów starożytnych ciągnęły wozy kupieckie. Często na nie napadały lokalne bandy
zbójców i rabusiów. Bandyci mieli swoje kryjówki w nieprzebytych borach, które
rozpościerały się wokół.
Przy trakcie handlowym stała drewniana karczma, w której równie często jak
zdrożeni kupcy bywali i zbójcy. Nieraz ławy uginały się od jadła i napojów, a
towarzystwo bawiło się do świtu przy dźwiękach skrzypek. Z czasem hulanek było
coraz więcej, a i liczba przygrywających muzyków również się zwiększyła.
Mieszkańcy okolicznych wsi mówili, że kto przekracza próg karczmy, zapomina o
całym świecie. Faktycznie, kto tam wstąpił, tańcował bez opamiętania, opróżniał
gąsiory wina i kufle piwa oraz flaszki wódki, swawolił i klął. Na porządku dziennym
były też rozmaite rozboje i krwawe bijatyki.
Wszystko to siało wokół zgorszenie i odrazę. W końcu rozgniewał się z tego powodu
sam Pan Bóg. Bolał nad tym, że poczciwy, pracowity i bogobojny lud musi patrzeć na
to, co się dzieje w tej kolebce grzechu. Ta sytuacja zainteresowała również Piekło.
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Sam Lucyfer wyznaczył jednego z najbardziej zaufanych diabłów, by tam pozyskał
nowe duszyczki.

„Wysłannik Lucyfera wypatrzył sobie jednego
z grajków, po czym pochwycił go za kark i
pociągnął za sobą do tańca.”

Nic przeto dziwnego, że któregoś letniego popołudnia, kiedy mieszkańcy okolicznych
wsi w pocie czoła ciężko pracowali i żęli zboże, w karczmie pojawił się wysłannik
piekielny. Wokół panowała niczym niezmącona cisza. Kilku pijanych biesiadników
i grajków kapeli leżało pokotem w izbie i spało.
Gdy czart przekroczył próg karczmy, nikt nie zwrócił na niego uwagi. A że był
ambitny i wszędzie chciał siać postrach, świsnął w dwa palce tak silnie, iż wszyscy
śpiący zerwali się na równe nogi. Zbledli i stanęli jak wryci. Zobaczyli przed sobą
wysoką istotę w czerwonym kubraku, takiego samego koloru spodniach, wysokich
butach i kapeluszu. Jak każdy bies miał ogon, rogi i wielkie pazury.
- No, to teraz ja sobie z wami zatańczę! - krzyknął do grupy ścieśnionych ze strachu
w kącie karczmy mężczyzn. Kapeli kazał grać, a sam szarpnął za rękę pierwszego z
brzegu chłopa i porwał go do tańca. Narzucił takie wielkie tempo, wykonał tyle
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kółek, że chłopina nie mógł za nic złapać oddechu i mało nie wyzionął ducha. Kiedy
skończyli ten upiorny taniec, diabeł cisnął prawie nieżywym z wysiłku partnerem o
ścianę, że tamten aż jęknął. Wszyscy obecni w karczmie patrzyli, co teraz zrobi
diabeł.
- Kolej na kogoś z kapeli! - zawołał z perfidnym uśmieszkiem czart i spojrzał na jej
członków spod krzaczastych brwi. Chwilę potem ten wysłannik Lucyfera wypatrzył
sobie jednego z grajków, po czym pochwycił go za kark i pociągnął za sobą najpierw
do tańca, a po jego zakończeniu na zewnątrz karczmy. Kiedy znaleźli się już w lesie,
diabeł wyjawił chłopu, że za jego długoletnie występki w karczmie zabiera go do
otchłani piekieł.
Wówczas grajek podrapał się z frasunku po głowie, pomyślał i być może pogodzony z
losem zwrócił się do czarta tylko z jedną prośbą. Zapytał, czy może zabrać ze sobą
swój ukochany instrument. Diabłu śpieszyło się, machnął więc ręką na znak zgody i
wrócili do pustej już karczmy. Panował w niej półmrok i niespotykana dotąd cisza.
Wkrótce zaczął zapadać zmierzch.
Grajek zabrał skrzypki i udali się w kierunku lasu. Tam przystanęli. Widoczność
stawała się coraz gorsza. Opadająca na ziemię mgła zasłaniała wszystko dookoła.
Nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki mgła zniknęła i wszedł księżyc w
pełni. Zewsząd pojawiły się jakieś wrzaski i jęki, a przed nimi otworzyła się ziemia. W
tej samej chwili diabeł nakazał chłopu wskoczyć w otwartą mroczną otchłań. Słowa
te przeszyły go do szpiku kości.
Markotno zrobiło się skrzypkowi wiejskiemu, gdyż żal mu było opuszczać ziemski
świat i swoich kompanów. Zawołał więc: - Zgiń, przepadnij maro! Nic mu to nie dało,
rozzłościło jedynie czarta, który popchnął go z całej siły i krzyknął: - Zapraszam do
piekła! Po tych słowach razem wpadli w przepastną czeluść. W przeciągu paru chwil
przykryła ich warstwa ziemi i kamieni, Niemym świadkiem tego wydarzenia zostały
tylko drzewa.
I odtąd grajek z liwockiej karczmy przygrywa w piekle lucyferom, diabłom, czartom i
biesom. W miejscu, gdzie pochłonęło go piekło, podobno nieraz słyszano spod ziemi
zawodzenie żałosnej, tęsknej i pełnej lamentu melodii na skrzypcach. Kto tych
dźwięków doświadczył, z sercem na ramieniu i z potem na czole czmychał z
mrocznej doliny, którą od czasu tamtego wydarzenia nazwano „Piekło”.
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O Jakubie Szeli
Trudno ocenić, na ile legendą, a ile prawdą jest opowiadanie ze Smarżowej,
związane z rabacją chłopską, na czele której stanął pochodzący z tej wsi Jakub Szela.
W latach czterdziestych XIX wieku sytuacja na galicyjskiej wsi była bardzo trudna. W
wyniku przeludnienia wzrastała liczba małych gospodarstw, a przez to i bieda.
Zwiększał się też wyzysk chłopów przez ich panów pańszczyźnianych. Wieś dotykały
na przemian zaraza, pomór zwierząt, powodzie i susze. W związku z tym wszystkim
rosło niezadowolenie chłopów. Głodni, biedni, zmuszani do ciągłych świadczeń na
rzecz dworu zaczęli się burzyć.
Do tego wszystkiego polscy patrioci w tym czasie prowadzili przygotowania do
podjęcia kolejnej próby wzniecenia przeciw zaborcom powstania
niepodległościowego. Nadszedł pamiętny rok 1846. Niestety, poza krótkimi
wydarzeniami krakowskimi, we wszystkich trzech zaborach nie doszło do
zakładanego zbrojnego zrywu ogólnonarodowego. Mało tego, właśnie na terenie
Galicji sprytni i przebiegli urzędnicy austriaccy przekonywali chłopów, że szlachta po
to przygotowuje powstanie, ponieważ chce wymordować właśnie ich, swoich
poddanych. Zachęcali zatem chłopów, by w czynny sposób przeciwstawiali się
szlacheckim i dworskim „nieprzyjaciołom” tak kochającego ich najjaśniejszego pana,
a w nagrodę obiecywali zniesienie pańszczyzny.
Natrafili na bardzo podatny grunt. Na wsi panował wspomniany wcześniej głód i
choroby. Wielu chłopów nienawidziło szlachtę i wszystkich ludzi związanych z
dworem, miało ciągłe poczucie krzywdy oraz wielowiekowego ucisku
pańszczyźnianego. Nic dziwnego, że w sumie przyniosło to żniwo w krwawym buncie
chłopskim, czyli rabacji, która objęła także nasze ziemie. Trudno ocenić na ile
legendą, a na ile prawdą jest opowiadanie związane z tymi wydarzeniami.
Budził się mroźny, choć słoneczny dzień. Świt zaróżowił niebo. Z lasu wyłonił się
kilkunastoosobowy oddział jezdnych. Jechali konno na oklep, ubrani z chłopska, w
białe płótnianki i baranie kożuchy. W ich rękach połyskiwały ostre kosy postawione
na sztorc, siekiery i widły. Prowadził ich człowiek w średnim wieku, o długich,
opadających na ramiona włosach. Był to Jakub Szela, przywódca rabacji.
To nazwisko budziło przerażenie i podziw. Dla jednych był symbolem bohatera,
obrońcy i przywódcy chłopskiego, mściciela ich krzywdy, inni przedstawiali go jako
rzezimieszka, buntownika, złodzieja, podpalacza i mordercę. Mówiono o nim, że
zabił też własną żonę. Od dłuższego czasu jego rebelianci napadali na miejscowe
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dwory, rabowali i mordowali szlachtę. Chłopi masowo odmawiali odrabiania
pańszczyzny.
Szela już wcześniej mocno naraził się swemu dziedzicowi z rodu Boguszów,
właścicielowi Smarżowej i Siedlisk oraz jego synowi, dziedzicowi z Siedlisk. Teraz
chciał z nimi wyrównać rachunki. Oddział zbuntowanych i pijanych chłopów
podjechał pod bramę siedliskiego folwarku. Rozbito ją uderzeniami siekier.
Przerażona służba uciekła do zabudowań dworskich.
Rebelianci zajechali na plac przed dworem Boguszów. Kilku chłopów z wrzaskiem
wbiegło do budynku, skąd po chwili słychać było płacz kobiet i dzieci oraz krótką
szamotaninę. Niedługo potem na dziedziniec wyprowadzono kilku mężczyzn w
szlacheckich strojach, w tym samego dziedzica. Uderzeniami obuchów siekier
powalono ich na ziemię. Po każdym ciosie chłopi przypominali im, jak ich wcześniej
gnębili. Następnie na rozkaz Szeli przystąpili do pastwienia się nad dziedzicem.
Żywcem rżnięto go piłą do drewna.
- Rżnijcie powoli, powolutku, bo to było dobre panisko - z ironią mówił do nich
przywódca.
- Bóg mi świadkiem, że nie jestem winny przelewu tej krwi - łkał męczony sędziwy
szlachcic.
- Niech diabli wezmą ciebie i całą twoją rodzinę za te wszystkie lata coście z nami
wyrabiali, wielkie pany - powiedział stojący obok Szeli wysoki, kościsty chłop z
siekierą w potężnej, spracowanej dłoni.
Po zabiciu starego szlachcica i obrabowaniu dworu Szela wraz z wiernymi sobie
ludźmi skierował się do siedziby syna dziedzica w Smarżowej. W trakcie całej drogi
nie spotkali żywej duszy. Gdy przejeżdżali przez kolejne wioski, sprawiały one
wrażenie wymarłych. Chociaż ich mieszkańcy wiedzieli, że Krwawy Jakub napada
tylko na szlachtę, większość wolała schodzić mu z drogi. Było jednak i sporo takich,
którzy przyłączali się do jego oddziału z własnej woli.
Po dotarciu na miejsce chłopi na rozkaz Szeli otoczyli dwór. Kopniakami i
uderzeniami kijów przepędzili służbę. Dziedzic wraz z rodziną i swoimi gośćmi
schronił się w domu. Po wyważeniu drzwi i wejściu do środka, na oczach kobiet i
dzieci, chłopi rozprawili się z wszystkimi obecnymi tam mężczyznami.
Na rozkaz Szeli, dziedzica przebito widłami w jego pokoju. Krew rozprysła się po całej
izbie. Po chwili zupełnej ciszy wywołanej szokiem tego, co się stało, dał się słyszeć
krzyk i płacz wielki kobiet oraz dzieci. Po jakimś czasie wspólnie uklękły one razem i
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rozpoczęły głośne modlitwy w intencji zabitych członków rodziny na czele z jej
seniorem.

„Prowadził ich człowiek w średnim wieku, o długich
opadających na ramiona włosach. Był to Jakub Szela,
przywódca rabacji.”

Zmierzchało już, gdy po ogołoceniu dworu mściciele krzywdy ludu ruszyli dalej. Nie
zdawali sobie sprawy, że stali się ślepym narzędziem w ręku Austriaków, którzy
posłużyli się nimi, by stłumić powstanie narodowe i społeczne przygotowywane
przez szlachtę.
Kiedy po tych krwawych zajściach w dworze w Smarżowej usiłowano zetrzeć ze ścian
pokoju dziedzica jego krew, nie dało to żadnego efektu. Próby ponawiano
kilkakrotnie. Bez skutku. Wówczas na polecenie wdowy po Boguszu ściany
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pobielono. Jednak krwawe plamy przebijały nadal. W końcu zastawiono je wielką
szafą, ale i tak niewielu mieszkańców dworu i jego gości chciało przebywać w
pokoju, gdzie popełniono tę straszną zbrodnię.
A co z Jakubem Szelą? Austriacy, dla których stał się narzędziem w ich rękach, po
osiągnięciu swoich celów - storpedowaniu powstania narodowego i nastawieniu
polskich chłopów przeciwko polskiej szlachcie - przesiedlili go na Bukowinę, gdzie
otrzymał gospodarstwo. I chociaż tam zmarł, ponoć jego upiorny duch bohatera
„czarnej legendy” później wielokrotnie krążył nocami nad okolicami Smarżowej i
Siedlisk.

Trzcinicki dzwon
Wielowiekowa Trzcinica może poszczycić się niesłychanie bogatą historią. W
pierwszej kolejności dumna jest ze skansenu archeologicznego zwanego „Karpacką
Troją”, powstałego na terenie grodziska „Wały Królewskie”. To tam odkryto
najstarsze osady obronne z dotąd znanych na ziemiach polskich: osady obronne z
początków epoki brązu i grodzisko wczesnośredniowieczne, będące jednym z
najstarszych grodzisk słowiańskich.
Mieszkańcy Trzcinicy dumni są także ze swojego zabytkowego, jednego z
najstarszych w Polsce kościołów drewnianych. Obok niego znajduje się dzwonnica, a
przy niej rosną dwa liczące około sześć wieków dęby.
Przed laty, podobnie jak i teraz, przez wioskę wił się jak wąż mały strumyczek. Omijał
wybielone chaty chłopskie, wiejską drogę i niedaleko starego kościółka przepływał
przez niewielkie bagno. Porośnięte było ono pochylonymi wierzbami, leszczyną,
wikliną, trzciną oraz wszelakim zielskiem i chaszczami. Wieczorami słychać było
stamtąd rechot żab i muzykowanie świerszczy. Ot, takie sobie bagienko. Nikt
wówczas nie zdawał sobie sprawy, że kiedyś może stać się miejscem związanym z
legendą. Ale po kolei.
Rzecz wydarzyła się w czasach rozbiorów, kiedy ziemiami polskimi podzieliły się trzy
sąsiadujące z nami mocarstwa: Rosja, Prusy i Austria. Tereny, na których żyjemy,
zajęli Austriacy, którzy nie zawsze traktowali Polaków wiele lepiej niż pozostali
zaborcy. Doświadczali tego także mieszkańcy naszego regionu, w tym i Trzcinicy.
Liczne wojny, jakie toczyli wiedeńscy władcy, uderzały w całą ludność monarchii,
jednakże ubogie wsie ponosiły ich największe koszty. Tak też miało być i tym razem.
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Ludność naszego regionu po raz kolejny odczuła na sobie, że Austriacy rozpoczęli
kolejną wielką wojnę. Do wyznaczonego przez cesarsko-królewską armię
kontyngentu rekrutów poszło wielu młodych mężczyzn. Ich rodziny zadawały sobie
pytanie: Czy powrócą? Wojna ta uderzyła również w biedotę wiejską w inny sposób,
zwiększono im podatki i wprowadzono obowiązkowy kontyngent na płody rolne.

„Po jakimś czasie ściągnęli zawieszony tam dzwon i z
wielkim trudem przetaszczyli go nad pobliskie bagno.”

Zmierzchało, gdy pod trzcinicki kościół podjechało konno trzech żołnierzy
austriackich. Jeden z nich w mundurze oficera wskazał ręką na znajdującą się obok
dzwonnicę. Wymienili między sobą kilka zdań i odjechali. Świadkiem tej sceny był
kilkunastoletni syn jednego z miejscowych gospodarzy. - Coś knują - powiedział do
siebie w duchu - Ciekawe co? Doszedł do wniosku, że o tym, co widział, powinien
niezwłocznie powiedzieć ojcu. Tak też uczynił, ruszając w te pędy do chaty.
Ojciec bardzo się zafrasował. Wiedział, że w czasie wojen prowadzące je strony
często zabierały rozmaite przedmioty z metalu w celu przetapiania ich na armaty i
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broń. Skoro widziani żołnierze tak bacznie przyglądali się ich dzwonnicy, zachodziła
obawa, że pewnie chcą zabrać na ten cel i ich zabytkowy, piękny dzwon. Cóż zatem
zrobić? Jak najszybciej działać, bo jutro czy pojutrze może być już za późno.
Nie zwlekając długo, narzucił na siebie kurtkę i zamierzał wyjść z chałupy. Wówczas
doskoczył do niego syn, ten od którego dowiedział się o tajemniczej wizycie
żołnierzy. Chłopak poprosił: - Ojcze, weźcie mnie ze sobą. Chcę pomóc.
Rodzic tylko chwilę zawahał się i odrzekł: - Dobrze, synu. Pójdziesz ze mną. Potrzeba
mi jeszcze paru zaufanych i umiejących trzymać język za zębami ludzi.
Następnie we dwóch wstąpili po kolei do kilku sąsiadów i wspólnie udali się do
księdza proboszcza. Tam długo rozmawiali, naradzali się i ustalali szczegóły swoich
działań. Zdecydowali się wciągnąć do nich jeszcze większą liczbę mieszkańców
Trzcinicy.
Zbliżała się już północ, księżyc schował się za chmury, ale baczny obserwator mógł
zauważyć przy świetle świec w trzcinickiej plebanii cienie kilkunastu mężczyzn. Nagle
cicho skrzypnęły drzwi i jeden po drugim szybkim krokiem poszli pod dzwonnicę. Po
jakimś czasie ściągnęli zawieszony tam dzwon i z wielkim trudem przetaszczyli go
nad pobliskie bagno. W ruch poszły łopaty. Wykopano głęboki dół, w którego głębi
ukryto zdjęty niedawno dzwon.
Nad Trzcinicą powoli wytoczyło się poranne słońce. Budził się kolejny dzień. Pod
kościół zajechał wojskowy wóz i przybyło kilkunastu żołnierzy, część na wozie, reszta
na koniach. Wóz stanął, a żołnierze wstrzymali konie i zsiedli z siodeł. Okazało się, że
trudzili się nadaremnie, bo ku ich niesamowitemu zdziwieniu dzwon, który jeszcze
wczoraj wisiał - zniknął. Zdenerwowany oficer kazał swojemu podkomendnemu
niezwłocznie sprowadzić księdza proboszcza.
Gdy ten się pojawił, wąsaty Austriak zaczął na niego krzyczeć i mu grozić. Duchowny
milczał. Po jakimś czasie oficer wydał komendę i żołnierze wsiedli na wóz i odjechali.
Dziw, że zaborcy nie wyciągnęli później większych konsekwencji za to dziwne
zniknięcie tak cennego dla nich „materiału wojennego”. Niektórzy mówili, że
czuwała nad nimi albo sama Matka Boża, albo patronka trzcinickiej parafii - święta
Dorota.
Minęły lata. Kończyła się pierwsza wojna światowa. Budziła się niepodległa Polska.
Monarchia austro-węgierska upadła. Kiedy o tym dowiedzieli się mieszkańcy
Trzcinicy postanowili przystąpić niezwłocznie do wydobycia swojego dzwonu. Było
już koło południa, słońce znajdowało się w połowie drogi między wschodem a
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zachodem, a na terenie wioski wielu mężczyzn trudziło się przekopując całe bagno.
Pracowali ciężko przez kilka godzin.
Kiedy zmierzchało, a mrok gęstniał i pełzał po stawie, po okolicznych łąkach, polach i
drzewach, okazało się, że ciężki dzwon został wchłonięty bardzo głęboko i nie ma
żadnych szans na jego wyciągnięcie.
- Zrobiliśmy wszystko, co się dało, ale nic na to nie poradzimy. Musimy pogodzić się z
faktem, że już nie odzyskamy naszego dzwonu - podsumował starania mieszkańców
sołtys wsi.
Wszyscy zasmucili się, że już więcej nie usłyszą jego charakterystycznego bicia. Ale
jakiś czas później znaleźli się i tacy, którzy zaklinali się, że gdy nieraz nocą
przechodzili obok przykościelnego bagienka, to wśród nocnej ciszy słyszeli głuchy,
smutny dźwięk dzwonu. Jak tam było naprawdę, trudno powiedzieć, ale kto wie?

Z legend kołaczyckich...
Najbardziej popularne i znane podania związane z tą miejscowością i miasteczkiem
dotyczą wąsów. Jedno z nich mówi o tym, że pewnemu z jego mieszkańców obcięto
z jednej strony wąsy i żeby ten ubytek wyrównać, doradzono mu, by brakującą część
dokupił. O tym, że wąsy i Kołaczyce są ze sobą ściśle i nierozerwalnie związane
świadczą i inne legendy.
Na przykład ta, opowiadająca jak to król Władysław Jagiełło dowiedział się o tym, że
w Kołaczycach jest wielu dobrych szewców i zamówił u nich dużą ilość butów dla
swojego wojska. Ciżmy te z grubej i miękkiej, wygodnej przy chodzeniu skóry były
mu potrzebne na wyposażenie oddziałów w toczącej się wielkiej wojnie z Zakonem
Krzyżackim.
W tym przypadku znający się przecież na fachu rzemieślnicy dali przysłowiową
plamę. Otrzymaną zaliczkę na wykonanie zamówienia przepili w karczmie, a o
butach jakby zapomnieli. Kiedy w umówionym wcześniej terminie pojawił się
wysłannik królewski po ich odbiór, okazało się, że uszytych ciżem jest jak na
lekarstwo. I chociaż przez kilka najbliższych dni i nocy szewcy szyli buty jak się patrzy,
król za karę, iż nie dotrzymali daty ich wykonania, kazał obciąć każdemu z nich po
jednym wąsie.
Inna wersja tej legendy mówi, że królewska kara nie spadła na samych szewców, ale
na rajców kołaczyckich, którzy ich nie przypilnowali i nie zmobilizowali do rzetelnej i
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terminowej pracy. Jeszcze jedna wersja tej historii wskazuje znów, że była to kara z
rozkazu starosty niegrodowego jasielskiego Zyndrama z Maszkowic, pana na
Goleszu. Tak czy siak, najstarsi mieszkańcy miejscowości nieraz powiadali, że za
zawołanie do jakiegoś mężczyzny z Kołaczyc - „Sprzedaj wąsy!” lub „Oddaj wąsy!” można było oberwać po twarzy.
My jednak przypomnijmy sobie bliżej podanie o wydarzeniu, z którym można wiązać
nazwę Kołaczyce. Było to przed ponad siedmiuset laty. Na nasze ziemie zwaliły się
hordy wojowników z dalekiej Azji. Z okrzykami: - „Ałła! ałła!” pustoszyli i palili
miasteczka oraz wioski, a ich mieszkańców wycinali w pień lub uprowadzali w
hańbiący jasyr.
Od wczesnego ranka w osadzie zapanował niepokój. Dotarła tu wiadomość, że w
okolicy grasuje jeden z oddziałów ordy tatarskiej. Kobiety truchlały ze strachu,
mężczyźni rozpoczęli gorączkowe przygotowania do obrony.
Przez cały dzień szykowali się do walki, gdyż nie mieli zamiaru poddać się przed
najeźdźcami. Rozstawili warty, które czujnie wypatrywały groźnych skośnookich
wojowników, a reszta pozostawała w pełnej gotowości. Późnym popołudniem jeden
z wartowników nagle zawołał: - Jazda! Kto żyw zerwał się na nogi, kurczowo łapiąc
broń i chowając się za zbudowanym naprędce niewielkim wałem z ziemi i drewna.
Rychło z łuków wystrzelono w kierunku napastników pierwsze strzały. Tatarzy byli
mocno zdezorientowani. Liczyli jak zwykle na pełne zaskoczenie, a tymczasem
spotkali się z nieoczekiwanie zaciętym oporem. Po jakimś czasie Tatarzy wycofali się.
Niedługo później pod wał obronny dotarł z zatkniętą na kiju białą szmatą jeden z
nich. Łamaną polszczyzną obiecał, że jeśli mieszkańcy osady zapłacą im niewielki
okup, to odjadą i nie będą ich nękać. Na czas zebrania wymienionej sumy zażądał
oddania jako zakładników kilka miejscowych dziewcząt. Dał obrońcom czas na
zastanowienie się i odjechał.
Decyzję podjęto pod wieczór. Po uzyskaniu dodatkowych zapewnień, że po
odebraniu okupu naprawdę odejdą i nikomu z mieszkańców nie spadnie włos z
głowy, wyrażono zgodę. Z duszą na ramieniu udały się do obozu tatarskiego
przestraszone dziewczęta. Miały powrócić, gdy nazajutrz przed zachodem słońca
obrońcy przyniosą sporą sakiewkę pełną złotych monet.
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„Tatar łamaną polszczyzną obiecał, że jeśli mieszkańcy osady
zapłacą im niewielki okup, to odjadą i nie będą ich nękać.”

Następnego dnia wszyscy solidarnie złożyli się na obiecany okup i nie zwlekając do
wieczora wyprawiono z nim do najeźdźców umyślnego posłańca. Z niepokojem
wyczekiwano jego powrotu i zakładniczek. Upłynęło jednak sporo czasu, a nikt z nich
nie wracał. Napięcie rosło z każdą chwilą. Niespokojny i tknięty złym przeczuciem
ojciec jednej z odesłanych dziewcząt zdecydował się pójść do obozu tatarskiego i
dowiedzieć się, co się stało. Tak też uczynił.
Przeskoczył przez wał i wąską dróżką ruszył w kierunku lasu. W tym czasie księżyc
wyszedł zza drzew i swoim srebrnym światłem rozjaśnił drogę. Mężczyzna dostrzegł
przed sobą blask ogniska i usłyszał odgłosy dochodzące z obozowiska. Przeżegnał się
i zdecydowanym krokiem ruszył w jego kierunku.
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Kiedy dotarł przed oblicze przywódcy oddziału i zapytał, dlaczego nie dotrzymał
umowy, ten zaśmiał się głośno i szyderczo oraz pewny siebie i swojej siły odrzekł: Rozmyśliłem się. Po czym dodał: - Idź do swoich, zbierzcie jeszcze drugie tyle złota.
Wtedy wydam wam wasze kobiety. Inaczej zabawimy się z nimi, a potem
rozprawimy się z wami.
- Nie może to być. Wodzu, czy dla ciebie nic nie znaczy dane słowo honoru? - zapytał
posłaniec tłumiąc złość.
- Honor? A co to jest honor w porównaniu ze złotem? - odrzekł kpiąco Tatar.
Mężczyzna tylko zacisnął pięści. Nie powiedział nic, odwrócił się i szybkim krokiem
udał się do kołaczycan. Gniew targnął obrońcami, gdy usłyszeli, że Tatarzy ich
oszukali i nie dotrzymali słowa. Ich reakcja zawarła się we wspólnym okrzyku: Zdrada!
Nie zwlekając, uzbrojeni w solidne „koły”, czyli kołki z płotu, podeszli cicho liczną
grupą pod obóz wroga, a następnie rzucili się na nich z wściekłością. Zaskoczenie
skośnookich wojowników było całkowite. Po niezbyt długiej walce, zdeterminowani
kołaczycanie zadali im klęskę. Odebrali też zakładniczki oraz posłańca, który
wcześniej zaniósł im ustaloną wielkość złota.
Wśród uciekających w rozsypce na łeb i na szyję Tatarów znalazł się jeden, który
wyjątkowo srogo ucierpiał w walce z tutejszymi. Ciężko ranny doczołgał się do
płynącej nieopodal Liczkówki. Doświadczył tam uzdrawiającej mocy jej cudownej
krystalicznej wody. Uratowała mu życie i odtąd już nie niepokoił spokojnych ludzi.
Bohaterscy obrońcy od „kołów”, swojej broni, którą pokonali wrogów, nazwali
rodzinną miejscowość Kołaczycami.

O zbóju Osipie Sypko
W południowej części obecnego powiatu jasielskiego, w paśmie Beskidu Niskiego,
sławny był dawnymi czasy zbójnik Osip Sypko, zwany równie często Scypko. Był
synem biednej wdowy, samotnie wychowującej jego i młodszą siostrę. Ciężkie było
życie tej kobiety i dwójki jej dzieci. Nieraz przymierali z głodu i zimna. Jakby tego
było mało, podpadła ona jeszcze miejscowemu panu dworu, który najpierw oskarżył
ją o kradzież zwoju płótna, a później gnębił jeszcze z wielu nieuzasadnionych
powodów. Po jakimś czasie złośliwy i niesprawiedliwy pan zaczął pod byle
pretekstem prześladować również jej córkę i poniżać syna.
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Młody Sypko tylko zaciskał zęby, ale już wtedy obiecał sobie, że tych zniewag i
przykrości nie zapomni i nie daruje. Kiedy stał się mężczyzną, zaczął zbójować. W ten
sposób mścił się za krzywdy wyrządzone przez „dworskich” jego matce, siostrze i
sobie samemu. Zamieszkiwał on ponoć jaskinie w okolicy Folusza i na terenie
Kornutów. Pamiętając o ubóstwie swojej rodziny i wielu im podobnych, kiedy
napadał na bogatych, sporą część łupów rozdzielał pomiędzy biednych. Ale tak czy
siak, zebrał ogromną ilość skarbów, które gromadził w kilku kryjówkach w grotach
skalnych na obszarze swojego działania.
O nim mówi ta legenda, która jest jedną z kilku wersji.
Działo się to dawno temu, w głębi puszczy beskidzkiej na rozmiękłym wiosennymi
deszczami trakcie. Zbliżał się wieczór, las szumiał złowrogo. Dwa wozy kupieckie
wypełnione towarami, z trudem toczyły się po wielce błotnistej drodze. Konie były
już bardzo zmęczone, toteż kupcy nakazali swym woźnicom by zatrzymali się na
krótki odpoczynek.
Nikt z nich nie zauważył, że między drzewami pojawiły się jakieś postaci. Po cichu,
jak leśne duchy otoczyły podróżnych. Nagle, z obydwu stron drogi wyskoczyło
kilkunastu uzbrojonych, w większości brodatych ludzi. Największą grozą powiało od
jednego z nich, młodego z czarną opaską na jednym oku.
- Zbójnicy... – wyszeptali strwożeni kupcy chowający się jeden za drugim. Kto nie
zdążył uskoczyć przed uderzeniami, ten padał śmiertelnie sieczony.
Zbóje zrabowali wszystko. Zabrali wozy, konie, sakwy, skrzynie, naczynia, sukno,
skóry, pachnidła i ozdoby. Kupcom, których nie usiekli, zabrali przyodziewek i srogo
ich wybatożyli. Zemdlone ofiary osunęły się na skraj traktu. Rankiem tą samą drogą
przejeżdżał ze swymi ludźmi szlachcic spod Osieka powracający z Węgier.
Napotkanych rannych opatrzyli i odziali.
Kiedy poszkodowani opowiedzieli, co ich spotkało, szlachcic zapytał czy był wśród
zbójów człowiek z opaską na oku, ci w milczeniu skinęli głowami. Na te słowa ich
wybawcy zgodnie stwierdzili, że i tak mieli wiele szczęścia, bo uszli z życiem,
ponieważ Osip Sypko zawsze zabija swoje ofiary.
- Kim jest ów Sypko? - zapytał jeden z kupców. - To długa historia - rzekł szlachcic. Ale jeśli chcecie, to wam o nim opowie jeden z moich ludzi. Pochodzi z tych stron,
więc zna go dobrze. Mów Józefie!
Starszy, o wypłowiałych sumiastych wąsach człowiek rozpoczął opowieść. Kupcy
dowiedzieli się z niej, że Osip pochodził z bardzo biednej, wielodzietnej rodziny
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chłopskiej. Jego ojciec zmarł wcześnie. Matka ciężko pracowała na małym skrawku
roli i najmowała się na zarobek. Żyli w nędzy. Dzieci pomarły. Został tylko on i jego
siostra. Nikt nie okazywał im serca, nikt nie chciał pomóc. Naśmiewano się z nich, a
dzieciom, w tym szczególnie małemu Osipowi ciągle dokuczano, wyzywając od
dziadów.
A i tamtejszy dziedzic traktował ich gorzej niż innych, wykorzystywał i zmuszał do
najgorszych robót. Matkę oskarżył o kradzież z dworu płótna lnianego i za to ją
prześladował. Kobieta i jej dzieci nieraz wracały z folwarku posiniaczone. Mały Osip
tylko zaciskał zęby i pięści. Już wtedy ponoć obiecywał zemstę.
Któregoś dnia chłopiec został przez dworskich złapany, gdy upolował zająca w lesie.
Chciał go zanieść matce, żeby upiekła dla nich na obiad. Tak go obili, że stracił oko.
Kiedy chłopak dorósł, wynajął się jako parobek u bogatego gazdy. Ale on także
znęcał się nad Osipem i zmuszał do ciężkiej pracy.
Pewnego razu wyjechał ze swoim gospodarzem na jarmark. Tam miało miejsce
ciekawe zdarzenie. Jakiś szlachcic kupił swojej córce pięknego konia, lecz kiedy ta
nań wsiadła, rumak poniósł. Dziewczyna pędziła na rozszalałym wierzchowcu na
zatracenie.
Widząc, co się dzieje, Osip wskoczył na oklep na pierwszego z brzegu konia i pognał
za nią. Uratował dziewczynę, za co jej wdzięczny ojciec nie pożałował odważnemu
młodzieńcowi grosza. Chciwy dziedzic, który był świadkiem tego wydarzenia,
pozazdrościł mu tych pieniędzy i postanowił go z nich ograbić. Nocą jego ludzie
napadli na dom biednej wdowy, zabrali jej otrzymaną od syna cenną sakiewkę, a
chałupę podpalili.
Spłonęła w niej Osipowa matka i siostra. Kiedy ten, będący wówczas poza domem,
dowiedział się o kolejnej krzywdzie jakiej od dworskich doświadczyła jego rodzina,
wypowiedział im otwartą wojnę. Poszedł do lasu zbójować. Rychło zorganizował
bandę, której został hersztem. Napadali na okoliczne dwory, miasteczka, karawany i
wozy kupieckie. Pomścił też swoją matkę i siostrę zabijając winnych ich nieszczęść i
śmierci.
Stary Józef ciągnął dalej: - Od wielu lat rabuje, bije, morduje, mszcząc się na
wszystkich za krzywdy, jakich doświadczył od bogatych ludzi on sam, jego matka,
siostra i inni biedacy. Jest nieuchwytny. Na przestrzeni od Dukli po Bartne posiada
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liczne leśne kryjówki. Wszyscy się go tu boją, choć niektórzy mówią, że często swoje
łupy rozdaje biednym.

„Z obydwu stron drogi wyskoczyło kilkunastu uzbrojonych
ludzi. Największą grozą powiało od jednego z nich, młodego
z czarną opaską na jednym oku.”

Wąsaty Józef skończył, a kupcy zadumali się. Czuli się dziwnie. Z jednej strony tak
srogo byli doświadczeni przez tego zbója, z drugiej jednak jakby chcieli go
usprawiedliwiać. Widać zrobiło się im żal tego nieszczęśliwego mściciela swojej
krzywdy, który już za życia przeszedł do legendy.
Po latach mówiono, że największą kryjówką Sypki, obok jaskini w Kornutach, była
grota w lasach Folusza. Tu ponoć zgromadził niezliczone skarby, w jej sąsiedztwie
rzekomo także zginął z rąk żołnierzy cesarskich. Do dziś zachowała się nazwa
62 s t r o n a

w foluskim lesie: „Sypkowa Młocka”. A co stało się ze skarbami ukrytymi w
podziemnych grotach? Pewnie leżą tam nadal i cierpliwie czekają na szczęśliwego
znalazcę …

O ucieczce Królowej Jadwigi do Trzcinicy
W ostatnich dziesięcioleciach XIV wieku nasz region, a szczególnie Biecz i okolice,
często odwiedzała święta królowa Jadwiga. Nic więc dziwnego, że zachowało się
sporo pięknych legend związanych z ukochaną przez wszystkich Polaków królową.
Warto przypomnieć jedną z nich, bowiem dotyczy ona terenów Ziemi Jasielskiej, a
konkretnie Trzcinicy.
Świtało już, gdy dwaj jeźdźcy na koniach, wydobywszy się z lasu, ujrzeli przed sobą
biecki zamek i miasto. Kiedy dotarli do bram miejskich, zamek stał ozłocony
promieniami wschodzącego słońca. Na bieckim rynku od rana panował wielki gwar i
radość, bo owi dwaj rycerze przybyli spod Wawelu z dobrą wiadomością.
Po raz kolejny do Biecza - „małego Krakowa” - miała przybyć piękna wawelska Pani.
Tę młodą, mądrą, dobrą i śpieszącą z pomocą potrzebującym królową kochali i
szanowali wszyscy. Szczególną sympatią, niemal kultem otaczano ją w Bieczu.
Dlaczego? Ano posłuchajcie.
Kiedy któregoś razu przebywała w tym mieście, wizytowała tamtejszy szpital.
Rozmawiała z chorymi, pocieszała ich, opatrywała im rany, poiła wywarami z ziół. W
każdej cierpiącej osobie dostrzegała bliźniego. W pewnej chwili zobaczyła biednego,
odzianego w łachmany i nieopatrzonego chorego starca. Na pytanie, dlaczego nikt
się nim nie zajął, odpowiedziano, że od ropiejących strzępów i ran tak cuchnie, że
nikt nie może mu usłużyć.
Wtedy to królowa nakazała, aby podano jej wodę, czyste płótna i odpowiednie
środki opatrunkowe. Natychmiast zajęła się biedakiem. Obmyła jego całe ciało,
ubrała w czystą szatę, odkaziła rany i wrzody oraz obwinęła je białym, czystym
płótnem. Skończywszy, powiedziała, że wiele można uczynić, jeśli miłuje się Boga i
innego człowieka.
Na te słowa ów starzec tylko się uśmiechnął i … zniknął. Wszyscy znajdujący się obok
pojęli, że stali się świadkami cudu, a w postać biedaka wcielił się sam Jezus. Zebrani
na czele z królową padli na kolana i długo modlili się. Wszyscy byli wpatrzeni w
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emanującą dobrocią i wiarą cudną twarz Jadwigi. Ujęła ich swoim czynem i zdobyła
serca świadków wydarzenia.
Nic zatem dziwnego, że gdy święta królowa Jadwiga po raz kolejny przybyła do
ukochanego Biecza, wszyscy jego mieszkańcy wylegli na rynek, by ją powitać.
Oczekując przyjazdu miłościwej Pani kilku miejscowych kupców spierało się, czego
ona ma więcej: piękności, bogactwa czy dobroci? W końcu doszli do zgody, że żadna
z białogłów nie może się z nią równać, a w całym królestwie nie ma od niej
urodziwszej, bogatszej, hojniejszej i o lepszym sercu.
Tymczasem królewski orszak zbliżył się do bram miejskich i rychło zajechał na rynek.
Z karocy wyszła uśmiechnięta miłościwa Pani i poczęła witać się z ludem. Owacji na
jej cześć nie było końca. Następnie orszak składający się z licznej świty udał się na
biecki zamek, który tradycyjnie był miejscem pobytu królowej. I tu przyjęto Jadwigę
jak można najserdeczniej.
Jednak podczas wieczerzy przybył do zamku poseł z ważną i pilną wiadomością. Po
krótkiej z nim rozmowie królowa powróciła do stołu zatroskana i blada. Okazało się,
że nawet ona ma wrogów, którymi są nieprzychylni jej panowaniu możnowładcy.
Kiedy dowiedzieli się, że królowa przybyła do Biecza, postanowili ją pojmać i zmusić
do zatwierdzenia kolejnych korzystnych dla nich przywilejów. Na czele połączonych
dość licznych oddziałów zbrojnych zbliżali się do miejsca pobytu Jadwigi.
Czas naglił coraz bardziej. Każda zwłoka mogła okazać się tragiczna w skutkach.
Zaufani dworzanie, obawiający się o los, zdrowie i życie miłościwej Pani gorączkowo
dyskutowali, jak ją chronić i ratować. Do radzących nieśmiało podszedł jeden ze sług
bieckiego zamku i zdradził im pewną tajemnicę.
- Dostojni mężowie, wybaczcie moją śmiałość, ale ja też dla Miłościwej Pani
zrobiłbym wszystko … - powiedział cicho młody człowiek.
- Do rzeczy młodzieńcze, co nam chcesz rzec? - z niecierpliwością zapytał jeden z
rycerzy z najbliższego otoczenia władczyni.
- Już mówię panie. Musicie wiedzieć, że z naszego bieckiego zamku prowadzi długi,
podziemny tunel, który kończy się na wałach grodziska w Trzcinicy.
- Rozumiem, rozumiem… - zamyślił się drugi z rycerzy. - Myślę, że to chyba jedyne
dla nas rozwiązanie.
- Czy dobrze znasz drogę przez ten tunel? - zapytał bieczanina pierwszy z rycerzy.

64 s t r o n a

- Tak, panie, jeśli trzeba mogę was poprowadzić i być przewodnikiem. Będzie to dla
mnie zaszczyt, że pomogę kochanej Pani Wawelskiej - z radością rzekł młody
człowiek.
- Dobrze, niech tak będzie. Na razie nikomu nie mów o tym ani słowa, a my idziemy
porozmawiać z królową.

„Królowa natychmiast zajęła się biedakiem. Obmyła jego
ciało, ubrała w czystą szatę.”

Po wprowadzeniu w szczegóły planu, monarchini nie chciała uciekać. Uważała, że to
byłoby aktem tchórzostwa. W końcu, po przedstawieniu wielu argumentów za
wyborem tego rozwiązania jednak dała się ubłagać oraz przekonać. W otoczeniu
swoich najbliższych dworzan i młodego przewodnika opuściła zamek.

65 s t r o n a

Droga była bardzo uciążliwa. Palące się pochodnie co prawda dawały dość światła,
ale sterczące kamienie raniły stopy. Wiele czasu minęło i sporo potu wylano zanim
udało się wszystkim dotrzeć do grodziska w Trzcinicy. Po wyjściu z tajemnego tunelu
mogli wreszcie odpocząć. Tu królowa była już bezpieczna. Zmęczona trudami
podziemnej wędrówki podziękowała swym sługom i w cieniu drzewa zasnęła.
Jakiś czas jeszcze wawelska Pani przebywała w Trzcinicy, a gdy nadeszła pomoc,
powróciła przez Biecz do Krakowa. Przed wyjazdem, na pamiątkę i w intencji
ocalenia ponoć kazała wybudować w Trzcinicy nowy, drewniany kościół. A co z
tajemniczym tunelem? Nie wiadomo. Mówiono, że rychło potem zapadł się, ale byli i
tacy, którzy twierdzili, iż przetrwał. Najstarsi trzciniccy gospodarze opowiadali, że
kiedy jechali wozami konnymi po drodze prowadzącej na wały, spod ziemi słychać
było dziwne dudnienie i echo uderzeń metalowych obręczy kół. Sprawiało to
wrażenie, że pod drogą znajduje się jakaś wolna przestrzeń. Może więc ten
legendarny tunel do dziś naprawdę istnieje, a wały trzcinickiego grodziska kryją
tajemne wejście...? Kto wie …

Jak chłop przechytrzył diabła
Malownicze okolice gminy Krempna i Beskidu Niskiego mogą pochwalić się kilkoma
ciekawymi legendami. Jedna spośród nich pochodzi ze Świerzowej.
Działo się to w czasach bardzo dawnych, kiedy to w górach i lasach Beskidu Niskiego
było wiele duchów nieczystych. Żyły tam diabły, biesy, czarownice, zmory i mamuny.
Może ich było nawet więcej niż mieszkających tam wówczas ludzi. Mogły one
przyjmować różne postaci ludzkie i zwierzęce, ale najczęściej straszyły swoim
naturalnym wyglądem. Gdy dopadły człowieka, wodziły go na pokuszenie, żeby
posiąść jego duszę i zanieść ją do piekła samemu Lucyferowi.
Diabliska wychodziły często niemalże ze skóry, byle tylko ludziom zamieszać w
głowach, ogłupić ich, omamić, skusić i sprowadzić na złą drogę. Rzadko bo rzadko,
ale jednak zdarzało się, że jakiemuś człeczynie udało się przechytrzyć czarta. Dane to
było pewnemu chłopu ze Świerzowej.
Był sprytny i niegłupi, nie grzeszył jednak pracowitością. Kiedy jego żona wychodziła
w pole, on wolał wylegiwać się pod jabłonią, kiedy zajmowała się chudobą, on szedł
do karczmy. Kobieta długo i cierpliwie znosiła ten stan rzeczy, ale tylko do pewnego
czasu.
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Któregoś dnia leniwy chłop znów spał długo, ale zbudził go powiew chłodnego
powietrza z otwartych na oścież drzwi chaty oraz głośne i zdecydowane kroki. To
nadchodziła wzburzona jego nieróbstwem małżonka, która postanowiła przestać
milczeć i zrobiła mężowi srogą awanturę. Nakrzyczawszy na niego, ile wlazło, kazała
mu natychmiast wziąć się za jakąś robotę.
- W przeciwnym razie wynoś się z chałupy, nierobie! - podsumowała wzburzona
kobieta.
Chłopu głupio się zrobiło, podumał i podrapał się w kudłatą czuprynę. Szybko ubrał
się, poszedł do stajni, zaprzągł konia, założył na wóz pług i brony, po czym wyruszył
na pole pod lasem. Gdy przybył na miejsce, ostro wziął się do roboty. Zapału nie
starczyło mu jednak na długo. Tym bardziej, że gorąc był okrutny.
Wkrótce zmęczył się, cisnął lejcami na ziemię i krzyknął pełnym głosem: - Do diabła z
takim życiem. Nie nadaję się do takiej harówki! Cosik muszę wykombinować, żeby
zdobyć większy pieniądz, a nie narobić się!
Na te słowa coś zahuczało, zaświstało i przed chłopem stanął prawdziwy diabeł,
kudłaty, z rogami i ogonem. Wieśniak nieco się strwożył, ale nie dał tego po sobie
poznać. Rozpoczęli rozmowę. Diabeł słysząc, że mężczyzna potrzebuje sporo grosza,
chętnie zaproponował mu pękatą sakiewkę, ale pod jednym warunkiem.
- Pomogę ci kmieciu, ale musisz oddać mi swoją duszę!
- Oddam, oddam, ale najpierw dawaj pieniądze, bo mi ich trza jak nigdy dotąd odpowiedział z dziwnym uśmieszkiem mężczyzna.
- Zgoda, ale musimy spisać cyrograf, który podpiszesz własną krwią - nalegał bies.
- Na to będziemy jeszcze mieli czas później, teraz daj sakiewkę - rzekł
zniecierpliwiony wieśniak.
Chłop nie był w ciemię bity, więc zaczął swoją grę. Umyślił sobie, że wykorzysta
okazję i przechytrzy diabła. Zrobi tak, że i pieniądze zarobi i duszy nie straci.
Zaproponował czartowi, żeby na kilka dni odłożyli podpisanie cyrografu, a póki co,
niech mu wypłaci obiecaną kwotę pieniężną. Diabeł zawahał się, ale po chwili
zastanowienia wyraził zgodę.
Mijały dni. Chłop kupił nową chatę, wziął sobie parobka. Żona była zadowolona, a i
on sam dalej się nie przemęczał. Większość czasu spędzał w karczmie. Chociaż
kilkakrotnie nachodził spryciarza zniecierpliwiony diabeł z cyrografem do podpisu, to
ani razu nic nie osiągnął i nic nie wskórał. Pomimo tego, że coraz bardziej straszył go
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konsekwencjami, za każdym razem był odprawiany przez przebiegłego gospodarza z
kwitkiem.

„Chłop wyszedł z chaty i zobaczył biednego,
strapionego diabła w towarzystwie jakiejś ważnej
czarciej persony w wysokim czarnym cylindrze.”

Którejś pochmurnej nocy chłopa obudziło nagłe walenie do okna i przeraźliwe wycie
psa. Wyszedł z chaty i zobaczył biednego, strapionego diabła w towarzystwie jakiejś
ważnej czarciej persony w wysokim czarnym cylindrze. Nie onieśmieliła jednak
chłopa, który choć zaspany, pewny siebie wziął się pod boki.
- Ktoś ty?! – groźnym głosem zapytał chłop nieznaną postać. Tamten odpowiedział
mu jeszcze głośniej - Jakem Lucyfer, oddawaj draniu i złodzieju coś pożyczył!
Cwany gospodarz nie tracił rezonu. - Czekaj tatka latka Belzebubie zafajdany. Prędzej
się nasza Mareszka z inną górą zejdzie niż ty zobaczysz swoje pieniądze! - zaśmiał się
wieśniak.
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- Milcz, błaźnie! Nie z takimi sobie radziłem - krzyknął przełożony biesów.
- Idźcie precz wstrętne pokraki, bo was widłami potraktuję i psem poszczuję! odpyskował groźnie wieśniak.
Zaskoczony i rozwścieczony tym, co usłyszał, Lucyfer tylko zaklął i wraz ze skulonym
ze strachu diabliskiem zniknęli. Kiedy znaleźli się na skraju lasu, Lucyfer naskoczył na
diabła
- Jesteś kiep i dureń! Jak mogłeś dać mu pieniądze zanim podpisał cyrograf. Nic nie
zapamiętałeś z tego, co wam wciskałem do tępych kudłatych łbów! - wrzeszczał i aż
podskakiwał ze złości.
Ze słowa na słowo odbiorca tych uwag kurczył się w sobie coraz bardziej, skamlał i
kajał się cicho mówiąc: - Masz rację panie mój i władco, moja wina, wielka wina, daj
mi jeszcze choć jedną szansę na naprawienie tego błędu, a już nigdy ciebie nie
zawiodę.
Po jakimś czasie Lucyferowi przeszło największe wzburzenie, dał jakąś niewielką karę
niesfornemu diabłu, ale pozostawił go na swojej służbie. Nie mógł jednak zapomnieć
niecnego czynu i bezczelnego zachowania chłopu, który ich oszukał. Chcąc jednak
koniecznie odzyskać utracone dukaty, zebrał sporą zgraję diabłów, czartów i biesów i
kazał im przesunąć Mareszkę. Wielka była połączona moc sił piekielnych. Przeto nic
dziwnego, że góra ruszyła.
Miejscowy ksiądz nie mógł pozwolić na to, żeby siły nieczyste zburzyły porządek
ustanowiony przez Boga. Udał się więc odważnie i zdecydowanie do siedziby
diabłów, którzy po długich targach częściowo ustąpili. Chłop oddał jedynie resztę
pieniędzy, które zostały mu z pożyczki, ale góra już nie wróciła na dawne miejsce. Do
dziś pozostało po niej spore urwisko. Na zawsze pozostanie dowodem igraszek
tutejszego chłopa z diabłami.

Ze Śmiercią na plecach przez Jasiołkę
Przed wiekami w dolinie rzeki Jasiołki rozłożyła się wieś Roztoki. Jej nazwa pochodzi
od wyrazu „roztoka”, oznaczającego dolinę ze strumieniem. Nikt nie jest w stanie
policzyć, ile razy tereny wioski były niszczone przez wylewy Jasiołki. Od
niepamiętnych też czasów nad rzeką wznosi się kładka, przez którą mieszkańcy
Roztok kontaktowali się i kontaktują do dziś z leżącymi po drugiej stronie rzeki
Warzycami, Zimną Wodą i innymi wioskami.
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Kilkadziesiąt metrów poniżej kładki znajduje się bród, zwany „przejazdem”, przez
który od dawien dawna przejeżdżały i nadal przejeżdżają wozy konne oraz
przechodziło i przechodzi bydło na pastwisko. W tym miejscu o kamiennym podłożu,
gdzie woda sięga do kolan, przeprawiali się przez rzekę i ludzie. Mało kto już dziś
wie, że przenoszono tamtędy także i Śmierć.
Był ciepły, czerwcowy wieczór. Niebo rozświetlał księżyc i mnóstwo gwiazd. Od
strony Warzyc w kierunku Roztok podążał szybkim krokiem młody człowiek. Był to
mieszkaniec Sądkowej wracający od swego brata, który gospodarzył w Warzycach.
Gdy zbliżał się do „przejazdu” na Jasiołce, zobaczył stojącą nad brzegiem postać
kobiety ubranej w białą i długą aż do stóp szatę. Niewiasta była bardzo chuda i
blada. Kiedy mężczyzna zbliżył się do niej, ta spojrzała na niego przenikliwym,
lodowatym wzrokiem. Rolnik, chociaż należał do ludzi odważnych, struchlał ze
strachu. Zdał sobie sprawę, że chyba ma do czynienia z istotą nie z tego świata.
Mimowolnie cofnął się kilka kroków. Wówczas ta kobieta - zjawa przemówiła:
- Nie bój się człowieku! Przenieś mnie tylko przez rzekę na roztocką stronę!
Chłopisko tylko pokornie skinął głową, pochylił się i wziął kobietę na plecy. Doznał
dziwnego chłodu i uczucia, że ta chuda, koścista osoba prawie nic nie waży. Gdy ją
przeniósł na drugi brzeg rzeki, kobieta spojrzała mu prosto w oczy i na pożegnanie
powiedziała szeptem: - Idź już i nie oglądaj się do tyłu!
Mężczyzna ruszył przed siebie, ale ciekawość nie dawała mu spokoju, więc zerknął za
siebie. Zobaczył, że jasna postać kobiety skierowała się w stronę jednej z pobliskich
chat. Na tle ciszy nocnej nagle usłyszał groźne pohukiwanie sowy i przeraźliwe wycie
psa. Gospodarz przeczuwał, że stanie się coś złego, bardzo złego.
Kiedy dotarł do swojego domu, nikomu nie powiedział o tym, co go spotkało. Tej
nocy długo nie mógł zasnąć, był dogłębnie wstrząśnięty wydarzeniem, którego był
świadkiem i uczestnikiem. Po kilku godzinach walki z własnymi myślami i
bezsennością, wstał z łóżka, uklęknął na obydwa kolana. Zaczął się modlić. Po długiej
modlitwie położył się ponownie i udało mu się zasnąć.
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„Mężczyzna zobaczył stojącą nad brzegiem postać kobiety
ubranej w białą i długą aż do stóp szatę. Niewiasta była
bardzo chuda i blada.”

Trzy dni później nasz znajomy gospodarz udał się znów przez Roztoki do brata w
Warzycach. Było już dobrze po południu, gdy zbliżał się do rzeki. Pogodne błękitne
niebo odbijało się w gładkiej powierzchni Jasiołki. Popołudniowe słońce jeszcze dość
mocno przypiekało, ale w tej chwili nie upał był największym problemem dla
mieszkańca Sądowej.
Nagle spostrzegł, iż z chaty, do której udała się kiedyś jego tajemnicza znajoma,
wynoszono trumnę. Niemal go zamurowało. Stał i patrzył jak formował się kondukt
pogrzebowy. Kiedy jego uczestnicy przechodzili obok niego, w ostatniej chwili zdążył
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ściągnąć czapkę. Nie miał wątpliwości, … trzy doby wcześniej na swoich plecach
przenosił Śmierć.
Mijały kolejne dni. Upływały one mieszkańcom wsi na ciężkiej pracy podczas żniw.
Wstawali do roboty wraz z pianiem pierwszych kogutów, zboże żęli od świtu do
południa. W porze największego upału chronili się w cieniu, odpoczywali i spożywali
posiłek przygotowany najczęściej w chałupach przez babcie, przyniesiony przez
dzieci. Po południu mężczyźni znów sięgali po kosy, a kobiety po sierpy. I tak padały
kolejne kłosy, zamieniane później w snopy i kopy aż do zmierzchu.
Już pod koniec żniw, znów późnym wieczorem znaną sobie drogą wracał od
starszego brata. Był bardzo zmęczony. Przez cały dzień w słonecznym skwarze kosił
zboże.
Teraz szedł do domu niosąc na plecach kosę. Było mroczno, niemal ciemno. Zbliżając
się do brzegu rzeki, nagle powiał mocny wiatr, a zza rosnącej tam pochyłej wierzby
wyszła mu naprzeciw poznana już wcześniej kobieta. Na czole rolnika pojawił się pot,
serce łomotało mu z przerażenia.
- My się chyba znamy? – zapytała blada istota. Mężczyzna, któremu na widok tego
przezroczystego białego ducha zaparło dech, cicho przytaknął.
- Dziś także przeniesiesz mnie na drugi brzeg. Zdenerwowany rolnik chciał mieć to
już poza sobą, więc nie zwlekając wziął zjawę na plecy i udał się na drugą stronę
Jasiołki. Kiedy kobieta zeszła z jego pleców, był przekonany, że może już odejść. Tym
razem jednak koścista niewiasta kazała mu towarzyszyć sobie w drodze do wsi. Szli
w milczeniu. Nagle, niedaleko kapliczki, kobieta - zjawa zatrzymała się, zabrała
chłopu kosę i zniknęła.
Po chwili wróciła, oddała kosę i powiedziała: - Dużo wody upłynie w Jasiołce, zanim
mnie znowu spotkasz. Wtedy przyjdę i po ciebie. Wypowiedziawszy te słowa, blada
postać kobiety rozpłynęła się jak mgła. Mężczyzna znieruchomiał i dopiero po
dłuższej chwili szybkim krokiem ruszył przed siebie. Tej nocy nie zasnął ani na chwilę.
Cały czas rozmyślał nad tym, czego dwukrotnie doświadczył w ostatnim czasie.
Rankiem, kiedy ledwie wstawał dzień, a świt ubielił już dachy chat, udał się do
Roztok. Serce biło mu jak młot. Przeczuwał, że znów musiał ktoś umrzeć. Tak też
było. Od znajomego gospodarza dowiedział się, że nocą nagle zmarł jeden z jego
sąsiadów. Mieszkał tuż obok kapliczki.
Wracając do Sądkowej młody rolnik długo nie mógł dojść do siebie. Nie był w stanie
za nic pojąć, w żaden sposób wytłumaczyć sobie zdarzenia z udziałem tajemniczej,
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nieziemskiej kobiety, które dwukrotnie wzbudziło w nim przerażenie. Im więcej o
tym myślał, tym bardziej odczuwał wielką potrzebę porozmawiania z kimś o tym,
czego doświadczył. Musiał podzielić się swoją tajemnicą z rodziną i znajomymi. Tak
też uczynił. W trakcie długich rozważań z udziałem kilkunastu dorosłych i
najstarszych osób, okazało się, że nie był jedynym, który przenosił Śmierć nad
roztocką Jasiołką.

Prawda i legenda o Cudownej Figurze Matki
Bożej z Tarnowca
W tarnowieckim sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia znajduje się Cudowna Figura
Matki Bożej. Jak powszechnie wiadomo, dotarła ona do Tarnowca przez Jasło z
Węgier. Legenda głosi, że Matka Boska tak oburzyła się zachowaniem pewnego
Madziara, który odważył się w świątyni, w której przebywała, zapalić fajkę, że
przeniosła się siłą własnej woli do bardziej pobożnej Polski. Najpierw do Jasła, a z
niego do Tarnowca, który odtąd ukochała.
Tyle legenda, prawdą jest jednak fakt, że w XVI wieku figura została sprowadzona z
Węgier do klasztoru Ojców Karmelitów w Jaśle. Śladem Jej wędrówki jest do dziś
cudowna kapliczka w lesie koło Mrukowej. Od czasu przybycia statuy do Jasła,
ciągnęły doń pielgrzymki z różnych stron, z ziem polskich i zza granicy. Wielu ludzi
doznało tu szeregu łask Bożych.
Minęły z górą dwa stulecia. Końcem XVIII wieku Jasło ogarnął wielki pożar. Swoimi
płomieniami objął także i kościół karmelitański. I rzecz dziwna, a można rzec
cudowna, wszystko wewnątrz niego spłonęło, a drewniana, wysuszona,
polichromowana figura ocalała!
Pomimo smutku z wielkiej pożogi, ludność regionu radowała się z faktu ocalenia
świętej statuy, którą przeniesiono na krótko do miejscowej Fary, a następnie do
kościoła w Tarnowcu. Był to dowód, że Matka Chrystusowa pod postacią figury
pragnie pozostać na stałe na Ziemi Jasielskiej. Były to czasy rozbiorów. I z tym
okresem wiąże się kolejna legenda związana z cudowną figurą.
Czerwieniejące słońce przetoczyło się już na zachód. Nadszedł zimowy, mroźny
wieczór. Tarnowiecki proboszcz zamknął szczelnie drzwi plebanii i w towarzystwie
kościelnego zasiadł przy kominku, w którym płonął ogień. Obaj zadumali się. Smutek
zasępił ich strapione oblicza.
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Po dłuższej chwili milczenia proboszcz rzekł: - Co zrobić, żeby nie dopuścić do
oddania cudownej figury? Austriaccy urzędnicy już tydzień temu przysłali kolejne
upomnienie i w ostrej formie żądają jej przeniesienia do Dukli. Inaczej sami przyjadą
po nią.
- Wiecie co, księże proboszczu. Tak myślę i myślę, co ta nasza Matka Boska im
zawiniła, że Ją nam chcą zabrać?
- Widzicie Józefie, dla nich bardzo niewygodnym jest fakt, że przed naszą figurą
zbiera się coraz więcej wiernych Polaków, wznosi modły i śpiewa pieśń „Ojczyznę,
wolność racz nam wrócić, Panie!”. Wiesz sam, że wiara i kult dla Maryi bardzo wiele
znaczy dla Polaków. Stąd czerpiemy moc i siłę do oporu przeciw zaborcom.
- To my z chłopami postawimy kosy na sztorc i nie dopuścimy do zabrania naszej
Panienki i Dzieciątka - zaperzył się mężczyzna.
- Mój stary przyjacielu, to nic nie da. Oni mają wojsko, policję, więzienia. A my?
Dlatego powinniśmy się pomodlić. Cała i jedyna nadzieja w Maryi, Matce Bożej.
Józef tylko pokiwał głową i dorzucił drew do ognia. Zegar ścienny wybił północ. Czas iść spać. Dziś już nic nie wymyślimy - rzekł proboszcz - Ja jeszcze idę się
pomodlić.
Tak kapłan, jak i jego wierny kościelny zasnęli dopiero nad ranem. Rankiem, kiedy
znad horyzontu wyłaniało się blade zimowe słońce, obudziło ich skrzypienie kół i
tupot końskich kopyt. Wkrótce potem usłyszeli głośne i uporczywe walenie do drzwi
plebanii. Proboszcz je otworzył. Przed nim ukazał się salutujący mu podoficer
cesarsko-królewskiej armii, a za jego plecami, na dziedzińcu dostrzegł kilku żołnierzy
w austriackich mundurach. Siedzieli na swoich wierzchowcach i na drewnianym
wozie.
Kiedy tarnowiecki kapłan wyszedł na schody, do podoficera dołączył oficer, który
przekazał rozkaz swoich przełożonych, w konsekwencji którego przybyli po figurę.
Proboszcz zdał sobie sprawę, że jakakolwiek dyskusja i prośby o zmianę decyzji
mijają się z celem i nic nie dadzą. Spuścił zatem z pokorą głowę i ze smutkiem
poprowadził dowódcę do kościoła, gdzie w kaplicy stała zdjęta na rozkaz władz
austriackich statua Matki Bożej. Przygnębiony całą sytuacją duchowny pomodlił się
cicho przed Jej obliczem. Wydawało mu się, że zarówno Maryja, jak i Dzieciątko Boże
mieli tym razem jakiś szczególny smutek w oczach.
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„Proboszcz spuścił z pokorą głowę i ze smutkiem
poprowadził dowódcę do kościoła, gdzie w kaplicy stała
statua Matki Bożej.”

Z wozu zaprzężonego w dwójkę siwych koni zeszło trzech żołnierzy. Oficer
poprowadził ich ze sobą do kaplicy kościelnej, tam wskazał im figurę i polecił
przenieść ją ze świątyni i załadować na wóz. Dwaj rośli młodzieńcy pochylili się w
celu podniesienia niezbyt ciężkiej rzeźby. Ta jednak ani drgnęła. Zdziwili się, po czym
powtórzyli próbę. I znów na nic. Dowódca wezwał więc dwójkę pozostałych
żołnierzy i nakazał im, aby pomogli kolegom. Przybyli zaczęli sobie żartować z nich,
że nie mogą poradzić sobie z lekką, drewnianą figurą.
Pomimo podwojenia sił żołnierzy, ku zdziwieniu wszystkich świadków całego
wydarzenia, znów powtórzył się ten sam scenariusz. Czterech silnych, młodych ludzi
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nie mogło oderwać figury od posadzki. Statua sprawiała wrażenie, jakby była doń
przyrośnięta. Jeden z żołnierzy w odruchu zdenerwowania chwycił za stojący obok
łom i jego koniec podłożył pod figurę. Na nic ani drgnęła. Nie wierząc swoim oczom,
do statuy podszedł sam oficer.
Jednak i jego wysiłki okazały się zbyteczne. Zrezygnowani i przestraszeni żołnierze
rozłożyli ręce i ze spuszczonymi głowami czekali na decyzję dowódcy. Ten zmarszczył
brew, a po chwili zadumy, bez słowa kazał im wsiąść na wóz.
- Odjeżdżamy! - wydał krótki acz wymowny i jasny rozkaz. Sam odwrócił się w stronę
cudownej figury, jeszcze przez jakiś czas z przejęciem przyglądał się jej, po czym, ku
pewnemu zaskoczeniu proboszcza, uklęknął, przeżegnał się i dał rozkaz do odjazdu.
Kiedy jego podwładni opuścili plac przykościelny, sam wsiadł na swojego konia i
podążył za niewielkim oddziałem.
Jak mówi legenda, świadkami tego wydarzenia było kilku mieszkańców Tarnowca,
którzy uznali je jako swoisty cud. Tym bardziej, że wkrótce po wyjeździe Austriaków
bez problemu wnieśli figurę do świątyni. Był to dowód, że Matka Boża chce być z
nimi na tarnowieckiej ziemi i na dobre, i na złe. Jak mówili, ich zdaniem w oczach
Maryi i małego Jezusa już nie było widać cienia smutku, wręcz odwrotnie, dostrzegli
w nich radość i szczęście …

O właścicielach „grodu żmii”
W herbie Nowego Żmigrodu znajduje się żmija. Nie bez powodu, gdyż jedna z legend
mówi, że nazwa tej miejscowości pochodzi właśnie od potężnego legowiska żmij,
jakie drzewiej znajdowało się w miejscu, gdzie następnie wzniesiono gród.
Kolejna z legend przedstawia sprawę tak. Zamkiem na terenie owego grodu rządził
książę Żyrosław, a w jaskini pod zamczyskiem mieszkał Żmij - groźny, paskudny
skrzydlaty stwór pokryty łuskami. Przez lata podawano mu w pobliże pieczary jadło,
bo jak był syty, to nikomu z miejscowych nie robił krzywdy, a najeźdźców skutecznie
przeganiał.
Ale kiedy któregoś dnia zasmakował w mięsie ludzkim, to już innego nie chciał się
tknąć. Żyrosław, chcąc uchronić swoich poddanych przed atakami Żmija, prowadził
wojny z sąsiadami, a zdobytych jeńców składał w ofierze potworowi.
W końcu napadani sąsiedzi ułożyli się razem i wspólnie najechali Żyrosława. Pobili go
i wystawili Żmijowi oko w oko z samym mieczem i włócznią. Kiedy bestia
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zaatakowała księcia, ten odważnie podjął walkę. Po długich zmaganiach pokonał
potwora. W chwili, gdy ściągnął mu ze łba złotą koronę, Żmij zamienił się w węża, na
którego rzuciło się okoliczne ptactwo i zadziobało go. Żyrosław nadal rządził
okoliczną ludnością, a na pamiątkę pokonania potwora, który sprawiał wcześniej tyle
kłopotów, gród nazwano Żmigrodem.
Inna opowieść pochodząca z dawnych czasów wyjaśnia kwestię nazewnictwa tej
miejscowości nieco inaczej. Wywodzi tę nazwę od jego właścicieli, rodziny
magnackiej Stadnickich, która znana była ze swego okrucieństwa i czynów
krzywdzących mieszczan i chłopów, a nawet okoliczną szlachtę. Przez to była przez
wielu nazywana „żmijami” lub „rodem żmij”, a ich zamek i miasto określano mianem
„grodu żmii”.
Faktem jest, że w połowie XV wieku Żmigród przeszedł w ręce Stadnickich. Wówczas
to podkomorzy i dworzanin królewski Mikołaj ze Stadnik ożenił się z Katarzyną ze
Żmigrodu, która wniosła mu w wianie kilka sąsiednich wsi. Przez następne
dziesięciolecia Stadniccy zgromadzili w swoich rękach kolejne włości. Po około stu
latach byli właścicielami około dwudziestu miejscowości rozrzuconych wzdłuż
Wisłoki i jej dopływów.
Ród Stadnickich był bardzo liczny. Wywodziło się z niego sporo indywidualności, w
tym wielu bohaterów negatywnych. Jak choćby słynny warchoł, awanturnik i
rokoszanin, Stanisław Stadnicki, którego powszechnie zwano „Diabłem Łańcuckim”.
Innym znanym przedstawicielem tej rodziny był Samuel Stadnicki, który końcem XVI
wieku został nawet wysunięty jako kandydat do tronu polskiego. Ale wróćmy do
właścicieli Żmigrodu i do czasów, kiedy chciwe i zachłanne „żmije żmigrodzkie”
zaciskały coraz większą pętlę na szyjach swoich poddanych.
Stadniccy zmuszali ich do ciężkiej pracy pańszczyźnianej, obciążali podatkami, a
nawet świadomie rozpijali w swoich karczmach, celem wyciągnięcia od nich
ostatniego grosza. „Żmije” były okrutne, brutalne i niezwykle surowe. Za najmniejsze
próby oporu przed ciągle zwiększanymi powinnościami oraz za zbiegostwo
i zbieranie płodów leśnych chłopi byli przez nie batożeni, bici, zakuwani w dyby i
więzieni. Niejednokrotnie zabierano im też ich skromny dobytek.
Panujący wówczas na Żmigrodczyźnie Stadnicki był człowiekiem szczególnie
uwielbiającym awantury, otoczonym ślepo oddaną mu bandą warchołów i
pachołków. Kto się mu sprzeciwił, ten rzadko uchodził cało. Dokonywał najazdów na
sąsiadów, a jego ludzie napadali też na karawany kupieckie. Te gwałty i rabunki
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uchodziły mu bezkarnie. Na próżno kobiety z okolicznych wsi wylewały łzy, a
mężczyźni zaciskali bezradnie pięści.
W owych smutnych czasach wiele udręki z rąk Stadnickich doświadczyli
przedmieszczanie z Osieka. Na przestrzeni kilku dziesięcioleci XV i XVI wieku „żmije”
bezprawnie zabrały im dużą część gruntów pod folwark. Kiedy oszukani i
poszkodowani zaprotestowali i interweniowali u samego króla, „żmija” ukarał ich
więzieniem, biciem i zmusił do odrabiania pańszczyzny. Nawet interwencja
królewska na nic się nie zdała. Stadnicki był tu panem i basta! Niewiele lepsi byli jego
następcy w XVII wieku. Ich włości, a w szczególności znów Osiek, były widownią
kolejnych gwałtów.

„Żyrosław stanął przeciwko Żmijowi oko w oko z samym
mieczem i włócznią.”
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Kto stawiał nawet niewielki opór, był tępiony. Pachołkowie żmigrodzcy na rozkaz ich
srogiego pana niszczyli takim ludziom zbiory, przeszkadzali w pracy, bili i więzili.
Niepokornych przedmieszczan i mieszczan osieckich, których starali się sobie
podporządkować i zmusić do uległości oraz ciężkiej harówki na swoich polach,
Stadniccy kilkakrotnie najeżdżali, bijąc i poniżając. Nie było litości ani dla kobiet, ani
dla starców i dzieci.
Oddajmy głos legendzie. Był mroźny, niedzielny poranek. W kościele osieckim
odbywała się właśnie msza poranna, w której jak zwykle uczestniczyła większa część
mieszkańców miasteczka. Naraz uszom wiernych stojących bliżej drzwi wejściowych
dał się słyszeć tętent kopyt końskich. Wielu kopyt. Ich odgłos zbliżał się, a ziemia
drgała coraz mocniej.
Wreszcie na rynku miasteczka pojawił się oddział składający się z wielu jezdnych. Jak
się okazało, byli to żołdacy Stadnickich, wszyscy uzbrojeni i groźnie pokrzykujący.
Gdy podjechali pod kościół, zsiedli z koni i nie zważając na odprawianą mszę świętą
jęli wyciągać z wnętrza świątyni mężczyzn i kobiety w różnym wieku, jak popadło.
Przy wtórze płaczu dzieci i kobiet oraz wrogich okrzyków napastników, tych
kilkanaścioro nieszczęśników pobito i obrzucono niewybrednymi obelgami. Podobne
incydenty miały miejsce na Żmigrodczyźnie w tamtych czasach często.
Na koniec można sobie zadać pytanie: czy zasadne było nazywanie Stadnickich
„żmijami”? Legendy i liczne fakty historyczne zdają się to w dużej mierze
potwierdzać. Na dowód tego przywołajmy i przybliżmy przykład największej żmii i
jednego z najbardziej znanych okrutników należących do tego rodu.
Był nim wspomniany już wcześniej Stanisław Stadnicki. Zwano go „Diabłem
Łańcuckim”. Przyszedł na świat albo w Nowym Żmigrodzie, albo w Dubiecku. Żył na
przełomie stuleci XVI i XVII, a zasłynął z okrucieństwa i niecnych czynów. Mordował,
gwałcił, palił, najeżdżał, więził, torturował. Był awanturnikiem oraz wyjątkowym
warchołem, wichrzycielem i mącicielem na tle całej ówczesnej Rzeczypospolitej.

Dwie Góry koło Mytarza
Koło Nowego Żmigrodu znajduje się wieś Mytarz. Nazwa wioski pochodzi
prawdopodobnie od myta, czyli miejsca, w którym od czasów średniowiecza na
szlaku handlowym z Węgier przez przełęcz nad Ożenną do Osieka i Jasła pobierano
opłaty, czyli cło za przewożone towary.
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Jak prawi jedna z legend pierwotnie wieś zwała się Witasz. Skąd wzięła się ta nazwa?
Bo ponoć w tych okolicach doszło do powitania św. Wojciecha z Bolesławem
Chrobrym. W późniejszych czasach Witasz przekształcono na Mitarz, a następnie na
Mytarz.
Na zachód od tej wsi wznosi się wysokie i malownicze bezleśne wzgórze zwane Górą
Trzech Krzyży, Górą Krzyżową lub Wzgórzem Pod Krzyżami. Od stuleci, od
niepamiętnych wręcz czasów stoją tam niezmiennie trzy wysokie krzyże, z których
jeden jest wyraźnie i celowo pochylony. Z górą tą usłaną polami i łąkami wiąże się
kilka interesujących opowieści.
Jedna z nich mówi, że dawno, dawno temu prowadziło tu wielką kilkudniową bitwę
trzech królów. Poprzedzające to wydarzenie dni nie zapowiadały, że rozegra się ono
na tym wyjątkowo spokojnym terenie. Podobno była wtedy piękna jesień. Pierwsze
czerwone liście zaczęły opadać z tutejszych potężnych starych drzew. Po okolicznych
rozległych łąkach, polach, ugorach i rżyskach łagodny ciepły wiatr unosił srebrne nici
babiego lata. Była to jednak przysłowiowa cisza przed burzą.
W kolejnych dniach z różnych stron słychać było coraz częściej odgłosy kopyt
końskich na wyboistych, acz twardych drogach. Poniżej okolicznych wzgórz, w
dolinie biegł główny trakt. Dość szeroki, z ubitego kamienia, obsadzony licznymi
grubymi drzewami. To tą drogą podążały niezliczone oddziały uzbrojonych wojów i
kierowały się na tereny, gdzie miało dojść do potężnego starcia zbrojnego.
Kiedy wojska obydwu wrogich stron zebrały wszystkie swoje siły, rozlokowały się po
dwóch przeciwnych stronach wielkiego wzgórza. Rozbiły skromne obozowiska. Konie
pasły się na łąkach, rycerze odpoczywali, szykowali broń i przygotowywali się do
nadchodzącego nieuchronnie boju.
Walki były niesłychanie zaciekłe i wyrównane. Raz szala zwycięstwa przechylała się
na jedną stronę, raz na drugą. Dzielni mężowie potykali się na śmierć i życie w
wielkim ścisku na ogromnym placu boju. Kusznicy zasypywali stronę wroga gradem
strzał, rycerze z całej mocy cięli mieczami zbroje i hełmy przeciwnika. Straty po obu
stronach były coraz większe, padali zabici i ranni, padały pod jeźdźcami ich konie.
Miejsce bitwy zamieniło się w wielkie pobojowisko.
Widząc, jak wiele rycerskiej krwi zostało przelanej, ich wodzowie, na czele z trójką
królów, w końcu postanowili zawrzeć rozejm i na tej górze rozpoczęto rozmowy
ugodowe. Doprowadziły one do kompromisu oraz do zakończenia prowadzonych
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walk. W tym samym czasie przystąpiono do opatrywania rannych i do grzebania
poległych.
Na pamiątkę osiągniętego porozumienia i pokoju korzystnego dla walczących stron
ich królowie postawili trzy symboliczne krzyże, a że jeden z władców był kulawy,
krzyż stoi pochyło. Jak prawili najstarsi ludzie, podobno przez kilka wieków można
było znaleźć w ziemi kości wojów poległych w tej bitwie.
Być może to podanie ma związek z podbojem tych ziem przez władcę Wielkich
Moraw, w wyniku którego książę Wiślan przyjął chrześcijaństwo za pośrednictwem
świętego Metodego. Skąd ta historyczna hipoteza?

„Rycerze z całej mocy cięli mieczami zbroje i hełmy
przeciwnika.”

Wybitny etnograf i regionalista Franciszek Kotula uważał, że te trzy krzyże mogą
symbolizować trzy ważne postaci prapoczątków naszych dziejów, kiedy na tym
terenie pojawiło się chrześcijaństwo w obrządku słowiańskim. Stali za tym książę
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wielkomorawski Świętopełk i apostoł Słowian - Metody, późniejszy święty oraz
ówczesny książę Wiślan.
Wojska wielkomorawskie wkroczyły do państwa Wiślan przez przełęcz nad Ożenną,
pokonały oddziały jego księcia, po czym został on zmuszony do przyjęcia
chrześcijaństwa. Prawdopodobnie do decydującej bitwy doszło w okolicy, gdzie stoją
owe trzy krzyże.
Dwa mniejsze przedstawiają osoby księcia Świętopełka i księcia Wiślan, ten wyższy
oraz pochylony symbolizuje postać Metodego.
W miejscowej tradycji uważano, że jeśli któryś z tych krzyży upadnie, to
mieszkańców Mytarza i okolicznych wsi spotkają wielkie nieszczęścia. Dlatego od
niepamiętnych czasów bardzo dbano o to, by nie dopuścić do ich zniszczenia. Jak
wymieniano stare krzyże, to wcześniej, zanim usunięto dotychczasowy, stawiano
nowy. Najpierw przez wiele wieków były one drewniane, na przestrzeni minionych
dekad pojawiły się tam znajdujące się obecnie krzyże metalowe.
Był też taki niepisany zwyczaj, że jak ktoś przechodził obok tych krzyży, to kładł pod
nimi przyniesiony ze sobą kamień. Nie tylko wzmacniał on u podstawy stojący krzyż,
ale niósł ze sobą zapewne i jakąś konkretną intencję lub prośbę, bo niektóre z
kamieni podpisywano swoimi nazwiskami.
W niedalekim sąsiedztwie Trzech Krzyży wznosi się równie ciekawa Góra świętego
Wojciecha. Nazwa tego wzgórza ściśle wiąże się z kolejną legendą, która mówi, że na
niej chrzcił i nauczał sprowadzony do Polski przez księcia, a później pierwszego króla
Polski - Bolesława Chrobrego biskup czeski Wojciech z rodu Sławnikowiców,
późniejszy święty.
Szlak podróży biskupa Wojciecha z Panonii na ziemie państwa Piastów prowadził
prawie tak samo jak sto lat wcześniej, przez tę samą przełęcz nad Ożenną, gdy
wkraczały na te tereny wojska wielkomorawskie ze świętym Metodym.
Wielce prawdopodobne jest to, że na wzgórzu w Mytarzu miało miejsce powitanie
pochodzącego z Czech biskupa Wojciecha - krzewiciela chrześcijaństwa
zachodniorzymskiego na ziemiach polskich przez późniejszego pierwszego monarchę
Polski lub przez przysłanych tu jego wysokich przedstawicieli.
A wracając do Góry świętego Wojciecha, później wybudowano tam drewniany
kościółek pod jego wezwaniem. Obecnie znajduje się w tym miejscu kopczyk
zwieńczony krzyżem.
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Węże pod „Rynkiem” w Lisowie
Na wzgórzu w Lisowie po dawnym grodzisku warownym, zwanym przez miejscową
ludność „Zamczysko” pozostał do dziś tylko duży dziedziniec, który od zamierzchłych
czasów społeczność lokalna nazywała „Rynkiem”.
Podobno przed laty na jego terenie znajdowała się wielka i głęboka tajemnicza
dziura. Ówcześni mieszkańcy wioski i okolic snuli szereg domysłów, skąd się ona
wzięła i dokąd prowadziła. Pojawiały się między innymi wątki podziemnej trasy
łączącej to miejsce być może z „Wałami” trzcinickimi, górą Liwocz lub z Bieczem,
mówiono również o istnieniu pod zwałami ziemnymi tajemnych lochów.
Któregoś wieczora dwóch odważnych sąsiadów, młodych mężczyzn z Lisowa,
postanowiło zajrzeć do wnętrza ogromnej jamy. Nie mówiąc nikomu, po cichu
wymknęli się z wioski. Zabrali ze sobą dwie pochodnie i długi powróz. Po dojściu do
interesującego ich miejsca jeden z uczestników wyprawy mocno i dokładnie
obwiązał kompana. Następnie sam też zacisnął wielką pętlę końca tego samego
powrozu wokół swojego pasa.
Zapalili pochodnie. Jedną z nich wziął do ręki mężczyzna, który za chwilę nie bez
strachu został upuszczony przez kolegę do tej dziwnej dziury. Będąc już pod
powierzchnią ziemi, w bladym świetle pochodni zobaczył niekończącą się głębię, a z
dołu usłyszał dziwne, początkowo ciche, a po chwili nasilające się syki i odgłosy.
Ciarki przeszły mu po plecach, a na czole pojawił się pot.
Natychmiast krzyknął do sąsiada, by wyciągnął go na powierzchnię. Tam podzielił się
z nim swoimi nieprzyjemnymi odczuciami. Po cichu powrócili do wioski.
- Jak mało wiedzieliśmy, tak teraz wiemy niewiele więcej - powiedział jeden.
- Teraz, przynajmniej mnie się wydaje, ta dziura kryje więcej tajemnic niż nam się
wydawało - dodał drugi.
- Powiem ci szczerze, że przestraszyły mnie te odgłosy z dziury. Naprawdę miałem
stracha …
W milczeniu i głębokim zamyśleniu udali się do swoich chałup na spoczynek, a w
następnych dniach nic nikomu nie opowiedzieli o swojej wyprawie.
Upłynęło trochę czasu. Wśród miejscowej ludności coraz powszechniejsza była
ogromna ciekawość i chęć uzyskania odpowiedzi na stawiane pytania odnośnie do
tajemniczej dziury. Wielokrotnie w trakcie dnia mieszkańcy, tak mężczyźni, jak i
kobiety, a nawet dzieci prowadzili rozmowy na ten temat:
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- Skąd wzięła się taka wielka?
- Jak może być ona głęboka?
- Dokąd może prowadzić?
To wszystko doprowadziło do podjęcia konkretnych kroków. Któregoś dnia, po
wspólnym zebraniu tamtejszych mężczyzn i kobiet, grupa chłopów postanowiła
zbadać jej głębokość i w miarę możliwości wnętrze. Wśród nich znaleźli się, choć w
duchu dość sceptycznie nastawieni, dwaj wcześniejsi śmiałkowie poznania tajemnicy
głębi tego tajemniczego otworu.
W grupie kilkunastu mężczyzn wyruszyli jeszcze przed wschodem słońca. Zabrali
wiele długich i grubych powrozów, które po przybyciu na miejsce mocno ze sobą
powiązali. Jednak żaden z chłopów nie odważył się, żeby go spuścić w głąb czeluści.
Dlatego, w tej sytuacji zdecydowano, by zamiast człowieka zastosować odpowiednie
obciążenie. Do końcówek powrozów przymocowano zatem ciężki kawałek grubej
belki. Opuszczano ją powoli w dół, ale końca dziury nie było. Powrozy się skończyły,
dna nie sięgnięto. Strach padł na zebranych.
Chłopi zdenerwowali się nie lada, przerazili się faktem, że dziura może wcale nie
mieć … dna. Cóż robić? Po dłuższym zastanowieniu się mężczyźni zdecydowali, że
podejmą próbę zasypania jej kamieniami. Sporo czasu zabrało im zgromadzenie
dużej ilości głazów różnej wielkości.
Po jakimś czasie tego zasypywania z czeluści ziemnej, ku wielkiemu przerażeniu
chłopów, zaczęły wypełzywać ogromne ilości niezliczonych gatunków węży. Były
różnej wielkości i barwy.
Chłopi w przerażeniu i popłochu uciekli stamtąd najszybciej jak mogli. Serca waliły
im jak młoty ze zmęczenia i niepokoju. Przez wiele godzin nie opuszczali swoich
domostw.
Po kilku dniach, pokonując strach, podjęli decyzję, aby ponownie udać nad skraj
dziury, chcieli zorientować się, co się tam obecnie dzieje. Po przybyciu na miejsce
bacznie rozejrzeli się dookoła, a następnie zaczęli wpatrywać się w głębię dołu. Oczy
wszystkich mężczyzn z napięciem wbijały się w ciemną czeluść, niemalże wstrzymali
oddech w piersiach.
Wydawało się im, że sytuacja jest opanowana. Na wszelki wypadek jeden z
najstarszych gospodarzy postanowił odczarować to miejsce. Staruszek z białymi jak
mleko włosami uklęknął na obydwa kolana, przyłożył ucho do ziemi, następnie
podniósł głowę, przeżegnał się i powiedział cicho: - Sen mara, Bóg wiara!
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„Będąc już pod powierzchnią ziemi, w bladym świetle
pochodni zobaczył niekończącą się głębię, a z dołu usłyszał
dziwne syki i odgłosy.”

Jednak, kiedy chłopi wrzucili do otworu w ziemi kilkanaście kolejnych kamieni,
sytuacja powtórzyła się jak ostatnio. Znów z głębi mrocznej ziemnej czeluści zaczęły
wyłaniać się setki, tysiące nowych węży. W dużej mierze były szkaradne, okryte
łuskami, w części jadowite.
Niepokój i strach wielki zapanował ponownie wśród okolicznych mieszkańców.
Ludzie z dużą trwogą przyglądali się ze swoich siedzib na wydobywające się z tego
feralnego miejsca i rozpełzające również wokół ich chałup ohydne obślizgłe gady. Jak
później mówiono, prawie wszystkie udały się one głównie na południe i
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rozprzestrzeniły się po całym Beskidzie Niskim. Ponoć wśród gadów, które stąd
wylazły, znajdował się sam Król Wężów.
Na szczęście dla społeczności Lisowa i okolic po jakimś czasie sytuacja się uspokoiła.
Węże przestały wychodzić z ziemi, dziura jakby stopniowo zmniejszała się. Do dziś
nie wiadomo, co z nią się stało. Nie pozostał po niej żaden ślad.
Pojawiały się też głosy, że ten otwór w ziemi został zasypany w wyniku ogromnej
burzy. Rzekomo któregoś dnia rozpętała się nad nim nagła i straszliwa ulewa z
piorunami i huraganem. Kilka piorunów uderzyło tak mocno, że zrównały okoliczne
nierówności terenu, a ziemia z nich pochodząca przykryła ową dziurę. Ale jak było
naprawdę, nie wie nikt.

Legendy z Pielgrzymki
W znajdującej się na terenie gminy Osiek Jasielski wsi Pielgrzymka (dawnej
Perehrymce) stoi zabytkowa drewniana cerkiew - wcześniej greckokatolicka, obecnie
prawosławna - pod wezwaniem św. Michała Archanioła.
Według zapomnianych już legend właśnie w tej skromnej świątyni miał odbyć się
ślub Maryny Mniszchówny - słynnej córki właściciela tutejszych włości - z Dymitrem
Samozwańcem, późniejszym carem Rosji.
Jak wiemy, po śmierci syna potężnego cara Iwana Groźnego, początkiem XVII wieku
na kresach Rzeczypospolitej pojawił się w stroju mnicha niejaki Dymitr, zwany
później Samozwańcem (naprawdę nazywał się Grisza Otriepiew), podający się za
cudem uratowanego syna cara Iwana. Szukał wsparcia w drodze do objęcia władzy
na Kremlu.
Część polskich magnatów, głównie w imię własnych interesów, postanowiła poprzeć
go w walce o moskiewski tron. Największego i najwytrwalszego sojusznika w tym
dziele pozyskał Samozwaniec w Jerzym Mniszchu, wojewodzie sandomierskim,
właścicielu mnóstwa majątków ziemskich m.in. na terenie południa dzisiejszego
powiatu jasielskiego.
Przebywając na dworze wojewody, Samozwaniec zakochał się w jego pięknej córce
Marynie. Był urzeczony zarówno jej urodą jak i bogactwem jej ojca. Któregoś dnia
oświadczył się młodej niewieście oraz pokłonił się w pas tatusiowi i poprosił o rękę
miłowanej córuchny, która była jego „oczkiem w głowie”. Został pozytywnie
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przyjęty. Maryna wyciągnęła swoją dłoń w stronę rzekomego syna carskiego i
powiedziała:
- Oto moja ręka, która odtąd należy już na zawsze do ciebie. Uradowali się wszyscy,
bo zapachniało weselem. I to nie byle jakim. Wieść o tym rozniosła się dużym
echem.
W drodze z Sambora do Krakowa, do króla Zygmunta III Wazy, orszak Mniszcha
zatrzymał się na kilka dni w dworze, w należącej do magnata Pielgrzymce.
Wojewoda wydał na cześć swojego przyszłego zięcia wystawną kolację z winami,
piwami i miodami pitnymi kilku gatunków i całą gamą mięsiwa oraz bakalii. Odbyła
się ona w największej oraz najbardziej okazałej komnacie pielgrzymskiej siedziby z
udziałem najprzedniejszych gości spośród okolicznej szlachty.
Mimo zmęczenia trudami przebytej drogi i uczty, tej nocy Jerzy Mniszech nie mógł
zasnąć. Po głowie snuło mu się mnóstwo myśli. Ambitny wojewoda miał w swoim
dorobku szereg ważnych funkcji i urzędów, był między innymi kasztelanem, krajczym
wielkim koronnym czy starostą wielu ziem. Ale wizja bycia teściem samego cara,
ojcem carowej, a w konsekwencji tego oczekujące go nowe wysokie urzędy i kolejne
posiadłości ziemskie, łupy - były nęcące, kusiły go coraz bardziej.
Żeby nie daj Boże przyszły car nie rozmyślił się z planów małżeństwa z jego córką,
Mniszech postanowił kuć żelazo, póki gorące. Nie zamierzał długo czekać i
zdecydował, że w miejscowej cerkwi w Pielgrzymce odbędzie się ślub młodej pary.
Tak też się ponoć stało.
Drugi ślub - w charakterze per procura miał miejsce później w Krakowie. Po
pomyślnym zakończeniu zbrojnej wyprawy polskich magnatów za przyzwoleniem
króla, zwanej dymitriadą i po przejęciu władzy w Moskwie przez Dymitra na Kremlu
odbył się trzeci ślub oraz koronacja Maryny na carową.
Jak mówiła stara legenda, podobno po odnowieniu ślubów na moskiewskim Kremlu
albo sama polska carowa, albo jej ojciec mieli przesłać parochowi, czyli proboszczowi
z Pielgrzymki ornat, który do dziś jest w tej cerkwi przechowywany.
Z pielgrzymską cerkwią związana jest też legenda o ikonie Hodigitrii - Matki Boskiej z
Dzieciątkiem Jezus na rękach, pochodzącej najprawdopodobniej z połowy XVII
stulecia. Nikt nie wie i nie pamięta, w jakich okolicznościach i kiedy ikona znalazła się
w tej cerkwi. Mówiono między innymi, że przybyła z Moraw.
Legenda przedstawia to w sposób następujący. Ponoć dawno, dawno temu jeden z
mieszkających we wsi Rusinów przechodził obok cerkwi i w konarach drzewa
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rosnącego obok niej dostrzegł jakiś obraz. Zdumiony oraz bardzo przejęty tym, co
zobaczył, zawołał znajdujące się niedaleko kilka osób i wspólnie zdjęli go ze starej
lipy. Okazało się, że to obraz święty - ikona. Wkrótce znalazła się ona w miejscowej
cerkwi.

„Ludzie ci dostali się do wnętrza świątyni, ściągnęli ikonę,
zawinęli ją w grube płótna i mówiąc wprost - bezczelnie
wykradli.”

Pewnego popołudnia, kiedy słońce chyliło się już dobrze ku zachodowi, do
Pielgrzymki przybyła najprawdopodobniej jakaś grupa Węgrów lub - co jest bardziej
realne - zbójników węgierskich grasujących wtedy po Beskidzie Niskim. Dotarli
bardzo cicho, niepostrzeżenie. Wokół panowała niczym niezmącona cisza, co mogło
świadczyć, że nikt z miejscowych ich nie zauważył. Rozglądając się bacznie dookoła,
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ludzie ci dostali się do wnętrza świątyni, ściągnęli ikonę, zawinęli ją w grube płótna i
mówiąc wprost - bezczelnie wykradli.
Śpieszyli się. Sprawnie wskoczyli na wóz oraz na swoje konie i chcieli jak najszybciej
uciec z cenną z wielu względów zdobyczą. Ale nagle doszło do rzeczy niezwykłej. Na
skutek jakichś sił wyższych konie jakby wrosły w ziemię i w żaden sposób nie mogły
od niej oderwać swoich kopyt.
Wówczas zbiegli się zaalarmowani niespodziewaną wizytą obcych mieszkańcy
Pielgrzymki. Byli niezwykle wzburzeni i bardzo zdeterminowani, ostro postawili się
intruzom. Natychmiast odebrali złodziejom swoją ikonę, sprawili im solidnego łupnia
i przepędzili z wioski.
- Oni już tu nigdy nie wrócą! Po takim laniu nikt by nie wrócił - z uśmiechem na
ustach zawyrokował miejscowy kowal, który miał chyba największy wkład w
pokonanie i przepędzenie nieproszonych złodziejskich „gości”.
- O tak, tak. Wiali z naszej wioski aż się kurzyło - dodał inny z mężczyzn.
Jeszcze tego samego dnia zwołano wszystkich mieszkańców wsi i uroczyście
wprowadzono Hodigitrię po raz kolejny do swojej cerkwi. Tym razem już na zawsze.
Od tego czasu ta niezwykła i piękna ikona niezmiennie towarzyszy miejscowej
ludności w ich modlitwie, życiu i pracy. Ten cudowny obraz słynie też wieloma
łaskami.

O utopcach z Załęża
W Załężu i okolicznych wioskach jeszcze kilka dziesiątków lat temu opowiadano
dzieciom opowieść o Jantosiu z „Toczka”. Przed wielu laty urodził się w tej wsi
chłopiec, któremu na imię dano Antoni, a zwano go Antoś lub bardziej z wiejska
Jantoś.
Lata biegły, nasz bohater dorósł, ożenił się. Razem z żoną i dwójką dzieci żyło się im
bardzo dobrze. Niestety, po kilku latach … bardzo polubił gorzałkę. Bił żonę i wynosił
wszystko z domu, byle móc za to pić. Z biegiem czasu jego nałóg pogłębiał się,
a płacić za alkohol nie było już czym.
Kiedy w miejscowej karczmie Żyd nie chciał mu jej po raz któryś zborgować i
powiedział: - Kto nie ma grosza, nie umacza nosa! - chłop wpadł w furię. Przewrócił
ławę, przy której siedział, chciał też obalić drugą, ale pochwyciło go silnymi
ramionami dwóch rosłych mężczyzn, siedzących przy niej.
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Zdenerwowany karczmarz wyszedł zza szynkwasu, groźnie spojrzał na Jantosia i
energicznym ruchem wskazał mu ręką drzwi, mówiąc: - Wynoś się! Jakeś napity, idź
do chałupy przespać się, a nie rób burd!
Te słowa jeszcze bardziej rozeźliły pijaka, aż pożółkł ze złości, zaczął przeklinać i
ubliżać wszystkim. W pewnym momencie zaczął nawet wzywać diabła, by mu na
wódkę pożyczył. Inni obecni w karczmie byli tym już na dobre zniesmaczeni. Siedzący
przy drzwiach gospodarz krótko skomentował: - Spił się jak bela i byle co gada od
rzeczy.
Jantoś jednak ciągnął dalej: - Na psa urok! Diable, czarcie, czy jak ci tam inaczej,
przybądź do mnie i ratuj, bo ja głową muru nie przebiję …
Ku zaskoczeniu wszystkich, ten długo na siebie nie kazał czekać i niebawem pojawił
się. Milczenie padło na izbę, a oczy tam zgromadzonych wpatrzyły się w diabła. Miał
on czarną, zarośniętą gębę, a odziany był w czerwony surdut i spodnie, czarną
pelerynę, buty oraz kapelusz, który zasłaniał mu rogi. Stanął przed podpitym
chłopem i rzekł do Jantka: - Co się drzesz, jakby cię kto ze skóry obdzierał?
- Dobrze żeś przybył, użycz mi trochę grosza, bo pić się chce - wybełkotał pijackim
głosem wzywający pomocy czarta.
Diabeł tylko błysnął ślepiami, uśmiechnął się i odrzekł - Chodź ze mną gospodarzu
nad „Toczek”, tam się na pewno dogadamy, skoroś taki dzielny zuch i nie bałeś się
mnie przywołać.
- Widzisz Żydzie, i kto tu jest panem, chciałem diabła i jest diabeł. No to chodźmy
czarcie nad rzekę.
W tym miejscu musimy wyjaśnić, że tzw. „Toczek” był to urwisty brzeg nad rzeką
Wisłoką. Skuszony rychłą obietnicą uzyskania pomocy, Jantoś szybkim, choć nieco
chwiejnym krokiem pijanego człowieka zmierzał w miejsce, gdzie bies miał mu
udzielić pożyczki. Był już wieczór. Księżyc jednak świecił mocno i jak na tę porę było
dość jasno.
Dotarli do rzeki, w której wodzie odbijały się gwiazdy. Gdy znaleźli się nad rzeczną
głębią, diabeł odprawił jakieś czary i zza peleryny wyciągnął flaszkę wódki, którą
postawił kilka metrów przed chłopem, a sam udał się po obiecaną sumę. Tak się
przynajmniej Jantosiowi wydawało. Ale tak nie było. Diabeł działał bardzo sprytnie i
przebiegle. Świadomie umieścił wódkę w tym a nie innym miejscu.

90 s t r o n a

Chłopina, chcąc sięgnąć po butelkę, musiał podejść na sam skraj urwiska. Niestety,
pod jego ciężarem rozerwała się ziemia i runął w wiry wodne. Śladu po nim nie
zostało.
Ponoć w księżycowe, jasne noce można dostrzec w tym miejscu zieloną postać z
butelką w ręku, zapraszającą do kąpieli. Ale nikt się tam już nie chciał kąpać, bo ci
odważni, którzy się ośmielili to uczynić, byli wciągani na dno przez zimną rękę
utopca.

„Kiedy weszli do wody młoda kobieta sprawiała wrażenie, że
nie potrafi pływać. Ale nie było to prawdą.”

Z Wisłoką pod Załężem, rzeką wijącą się barwnie i pokrętnie wśród pól i łąk, wiąże
się też kolejne miejsce, w którym działała inna siła nieczysta, tak zwana topielica.
Mówiono na nie „Pod Żydem”, bo powyżej głębi rzecznej mieszkał w swojej chacie
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Żyd z rodziną. Chociaż ze względu na głęboką wodę, występujące tam prądy i wiry,
nie było to ulubione miejsce kąpieli, to jednak od czasu do czasu pojawiali się tam
odważni młodzi ludzie, którzy wskakiwali do wody, by wykąpać się i popływać. I tam
właśnie, jak prawiła jedna z legend, pojawiała się topielica, której cel był jeden i
oczywisty.
Pewnego upalnego dnia zażywał tam kąpieli młody chłop z Załęża lub z okolicy. Kiedy
wyszedł z wody i wystawił swoje ciało na promienie słoneczne, nagle przed jego
oczami pojawiła się wśród zarośli niezwykle piękna, blada dziewczyna o
niesamowicie długich, rozpuszczonych włosach ubrana w cienką, powłóczystą białą
sukienkę. Zapytała go:
- Młodzieńcze, tak bardzo chciałabym ochłodzić się i wejść do wody, ale boję się,
ponieważ nie umiem pływać. Czy nie nauczyłbyś mnie tej sztuki?
Oczarowany wyjątkową urodą niewiasty młodzieniec naturalnie wyraził zgodę na jej
prośbę. Kiedy weszli do wody, rzeczywiście młoda kobieta sprawiała wrażenie, że nie
potrafi pływać. Ale nie było to prawdą. Z premedytacją uwodziła, czarowała swoim
spojrzeniem, głosem i uśmiechem oraz ściągała mężczyznę w rejon największej głębi,
niebezpiecznych wirów i prądów. Kiedy osiągnęła swój cel, tam nagle owiła go
długimi włosami i zaczęła topić. Na dłuższą chwilę zniknęli pod wodą. Później
wypłynęła stamtąd - jak się okazało doskonale pływająca - sama topielica. Po
młodzieńcu nie było ani widu, ani słychu.
Jak opowiadali najstarsi mieszkańcy tamtych stron, podobno nie było to wydarzenie
pojedyncze, odosobnione. W tajemniczych i mrocznych okolicznościach w tej okolicy
utopiło się więcej młodzieńców i mężczyzn, najczęściej tych, którzy kąpali się tam w
pojedynkę. Choć ponoć były też przypadki, że piękna i zwodnicza topielica swoje
niecne działania prowadziła również na oczach innych, znajdujących się na brzegu
lub w dalszej odległości w wodzie. Świadkowie tych wydarzeń nie mogli później
wierzyć w to, co się stało, tłumaczyli to tym, że istota ta ich w niepojęty sposób
urzekła, omamiła.
Jak więc widać ten odcinek rzeki Wisłoki w rejonie Załęża był ulubionym miejscem
do niecnych czynów tak dla przebiegłych diabłów, jak i dla sprytnych topielic.
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Diabla Izdebka
Ciekawa legenda pochodzi z Wróblowej. Jak prawili najstarsi mieszkańcy wioski, w
jej przysiółku „Osiny” w jaskini we wnętrzu znajdującej się tam skały mieszkał diabeł.
Ci nieliczni, którzy widzieli go w naturalnej „biesiej” postaci, mówili, że był marnego
wzrostu, chudy i czarny na gębie, z małymi różkami na kudłatej głowie. Nosił dość
nędzny czerwony strój.
Ciągle jednak zmieniał swój wygląd, najczęściej występował pod różnymi postaciami
zwierząt. Jako biały koń lub czarny baran odciągał od pasących krowy pastuchów,
innym razem jako królik lub zając prawie wpadał w ręce ścigających go chłopaków i
… nagle znikał. Rozganiał bydło pasące się na pastwisku, wiązał ogony krowie ze
sobą. Jak któryś rolnik wyzbierał z pola kamienie i złożył obok drogi, to dziwnym
trafem z udziałem nieznośnego czarta następnego dnia te kamienie znów leżały na
polu. Czasami też z ciekawością zaglądał do ludzkich obejść i gospodarstw, by zrobić
im chociaż małego psikusa.
Na porządku dziennym były tego typu rozmowy prowadzone przez mieszkańców
wioski:
- Ta szkarada znów dała mi się we znaki. W nocy pościągała mi koła z wozu i
poskładała przed drzwiami do chałupy.
- Kumie, nie tylko ciebie znów wkurzył ten diabeł. Mojemu szwagrowi dwie niedziele
temu jakimś sposobem przyprowadził do izby w nocy maciorę z chlewa, która
naświniła mu w całej izbie.
- A mojej sąsiadce jakiś czas temu powiązał rękawy wszystkich wypranych koszul,
jakie suszyły się na płocie. Despetnik pieroński…
W porównaniu do wielu innych diabłów ten nie był szczególnie niebezpieczny,
zuchwały, złośliwy, przebiegły i wyrachowany, nie nastawał na niczyje życie ani
majątek, bardziej bawił się z ludźmi niż im szkodził, ale tak czy owak był dla
miejscowej ludności męczący. Ludzie mówili o nim, że jest psotnikiem i wyjątkowym
despetnikiem.
Jak by jednak nie patrzeć, tą całą sytuacją społeczność wiejska była bardzo
zmęczona. Dlatego postanowiono w jakiś sposób pozbyć się diabła. Najpierw
próbowano przyczaić się na niego pod skałą. Gdyby udało się go złapać, mężczyźni
chcieli mu trochę przetrzepać skórę, nastraszyć go i zmusić do opuszczenia wsi.
Mimo ciągłego czatowania na niego przez kilka dni pod jego kryjówką, nie dał się
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złapać. Nie wiadomo, czy nie wracał do jaskini pod skałą, czy przybywał tam pod
postacią jakichś zwierząt.

„Diabeł kwilił i prosił ze łzami w oczach, by go wypuścić.
Zarzekał się, że jeśli ujdzie wolno już nigdy nie będzie nękał
okolicznych mieszkańców.”

Kiedy po tych próbach nie dało się pojmać diabła, mieszkańcy wsi zdecydowali o
podjęciu innego działania skierowanego przeciwko niemu. Postanowili wybudować
kościół, a materiałem budowlanym do jego wzniesienia miał się stać właśnie kamień
z „domu” czarta. I tak „Diabla Izdebka” zwana też „Piekliskiem” na przestrzeni
kilkunastu kolejnych dni przestała istnieć, a wraz z nią przepadł jej psotny i złośliwy
lokator.
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Istnieje też inna wersja tej legendy o pozbyciu się diabła. Otóż miał tego dokonać
pewien miejscowy kowal w towarzystwie swoich kilku zaufanych sąsiadów oraz ze
wsparciem miejscowego plebana, który poświęcił mu gruby powróz i zaopatrzył na
drogę w butelkę wody święconej.
Odważni chłopi udali się do siedziby diabła z misją jego ostatecznego pozbycia się.
Kowal nakazał kompanom spuścić się w czeluść otworu skalnego. Po jakimś czasie
pozostający na zewnątrz mężczyźni usłyszeli jakieś wrzaski i odgłosy walki. Kiedy
ucichły, z dołu usłyszeli głos kowala, który zawołał, by go wyciągnęli. Kiedy to
uczynili, ze zdziwienia oniemieli. Kowal trzymał w swoich potężnych rękach
kudłatego stwora z rogami i ogonem.
- Ty pokrako zapowietrzona! Wreszcie żeśmy cię dopadli! - krzyknął uradowany
jeden z mężczyzn. Inni mu zawtórowali.
- Damy ci teraz popalić, dziadu! - dodał najstarszy z chłopów.
Związano go poświęconym powrozem. Diabeł - cały rozdygotany - kwilił i prosił ze
łzami w oczach, by go wypuścić. Zarzekał się, że jeśli ujdzie wolno, już nigdy nie
będzie nękał okolicznych mieszkańców, obiecywał, iż na zawsze zniknie, wyniesie się,
przepadnie.
- Dobrzy ludzie, gospodarze kochani, darujcie mi wszystkie wszeteczności, a
oświadczam wam, że pójdę sobie od was i już nigdy o mnie nie usłyszycie. Proszę…
- My ciebie wypuścimy, a ty na nas wypniesz się tyłkiem i dalej będziesz robił swoje,
bo jak mówią „obiecanki cacanki, a głupiemu radość” - odpowiedział rumiany na
twarzy gospodarz.
- Nigdy, przenigdy. Nie frasujcie się, przysięgam na moich diabelskich przodków, na
wszystko co dla mnie ważne. Nie zrobię z gęby cholewy! Uwierzcie mi i wejrzyjcie na
mnie miłościwie, proszę …
- Nie cyganisz? - powątpiewał w te słowa inny z chłopów.
- Nie cyganię, panie dobrodzieju - westchnął nieborak z nadzieją w załzawionych
ślepiach i spuścił głowę.
Widząc łkania i błagania nieszczęśnika serca mężczyzn z minuty na minutę miękły.
Żal się zrobiło chłopom biesa. Przeszli na bok, tak żeby nie słyszał ich rozmowy. Po
krótkiej dyskusji doszli do wniosku, że przecież aż tak bardzo za skórę im nie zalazł,
ba nawet przez lata przywiązali się do niego, by pozostać w pełni głuchymi na jego
prośby i zapewnienia o zniknięciu z życia wsi.
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- Dejmy mu już spokój, chłopy - rzekł ten z mężczyzn, który wyciągnął biesa z
pieczary - Ja mu wierzę.
- Darujmy mu, szkoda mi lichoty - dodał drugi z chłopów.
- I ja tak myślę. Jak dziś prawie zdechł ze strachu, to już na pewno wszystkie głupoty
mu ze łba wywietrzały na dobre - dopowiedział trzeci.
- No to co? Puszczamy dziada?
- Tak, tak - przytaknęli wszyscy pozostali.
W taki to sposób chłopi wróblowscy uwolnili swojego diablego „jeńca” z więzów i
pozwolili mu odejść. Diablisko miało łzy w oczach i dziękowało za łaskę, kłaniając się
kilkakrotnie swoim dobroczyńcom. Później z radości świsnęło we dwa palce i dało
dyla aż się kurzyło w pobliskie gęste krzaki. I jak widać bies dotrzymał słowa, bo
zniknął raz na zawsze i już nigdy nie powrócił.

Garść legend warzyckich
Warzyce mogą chlubić się kilkoma ciekawymi legendami. Przybliżmy sobie cztery z
nich. Oto pierwsza. Przed wielu laty wieś ta należała do rodziny Bachmanów. Ich syn
Wawrzyniec zakochał się w jednej z córek chłopskich. Oczarowani sobą zamieszkali
razem w miejscowym dworze, którym w imieniu rodziców zarządzał młodzieniec.
Zosia, bo takie imię nosiła dziewczyna, była głucha na rady i opinię sąsiadów, ba
całej wioski.
- Bój się Boga dziewczyno, zabawi się tobą, skrzywdzi i zostawi - mówiła jedna z
życzliwych sąsiadek. - Zosieńko, zrozum, ty nie dla niego. - Proszę na pamięć mojej
najlepszej przyjaciółki jaką była twoja matuś, ostaw go - błagała kolejna.
Zaangażowana bez pamięci w związek z bogatym młodzieńcem wieśniaczka
zapomniała o opiece nad osieroconym rodzeństwem. Na szczęście dla nich zajęli się
nim dobrzy sąsiedzi.
Panicz cały czas miał pełną świadomość, że nie mógł z dziewczyną wziąć ślubu, gdyż
wiedział, że na to nie zgodzą się jego rodzice przebywający za granicą. Ci ostatni
zresztą sami wybrali synowi piękną narzeczoną. Kiedy Bachmanowie powrócili na
ziemie polskie, do swojego majątku w Warzycach, Wawrzyniec odprawił Zosię do
rodzinnej biednej lepianki i obiecał, że rozmówi się w jej sprawie z rodzicami. Oni
jednak przywieźli mu tak piękną narzeczoną, że od razu zapomniał o swojej dawnej
oblubienicy.
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Wkrótce miał odbyć się ich ślub i huczne wesele. Oszukane zakochane dziewczę
dowiedziało się o wszystkim. Jej biedne serce ściskał coraz większy ból i cierpienie. Z
nerwów opanowała jej ciało wysoka gorączka, a ona szeptała raz po raz: - Nie może
to być …
W dniu ślubu niewiernego panicza doszło jednak do dwóch tragedii. Wieczorem, gdy
łunę zachodnią słońca zalewał ciemny błękit nieba, upokorzona Zosia utopiła się.
Nieszczęście dotknęło też drugą stronę tej nieszczęśliwej miłości. Kiedy weselnicy
jechali całym orszakiem przez warzycki las, rozstąpiła się ziemia i pochłonęła
wszystkich. Kara, jaka spadła na niewiernego młodzieńca, dotknęła też jego gości. Do
dziś w tym miejscu pozostał wielki dół.
Kolejna z legend opowiada o tym, jak miejscowego księdza proboszcza opętały
diabły. Ponoć w ręce kapłana dostała się tajemna księga z zaklęciami, dzięki którym
nocami kontaktował się z czartami i biesami różnej maści. Często zapominał o
swoich obowiązkach duszpasterskich, tak wciągnęła go ta gra z diabłami.
Kiedy po jakimś czasie zdał sobie sprawę z tego, że przekroczył dopuszczalne granice,
postanowił zrehabilitować się w oczach Boga. Wpadł na pomysł, iż może tę zażyłość
z diabłami wykorzystać dla dobra Kościoła. Dlatego przygotował sprytny plan, by ich
rękoma wybudować we wsi nową świątynię. Zwołał więc do siebie na plebanię kilku
biesów i zaproponował im, aby wybudowali niedaleko starego kościoła karczmę.
Wizja, że w ten sposób będzie można odciągać wielu mężczyzn od chodzenia do
świątyni i upijania ich w karczmie oraz sprowadzania ich na złą drogę, bardzo się
diabłom spodobała. Szybko przystąpiły do pracy.
Kiedy budowa rzekomej karczmy miała się ku końcowi, biesy zrozumiały, że zostały
oszukane. Na budowli pojawił się krzyż i w ten sposób proboszcz i mieszkańcy wsi
zyskali nową świątynię. Wściekłe na siebie, że zamiast walczyć z wiarą przysłużyły się
do wybudowania obiektu, w którym się ją krzewi, zdecydowały o zemście. Ich celem
stało się zniszczenie nowego kościoła.
Wszystkie biesy, które najpierw wspólnie nieświadomie budowały przyszłą
świątynię, teraz w okolicznych lasach wyszukały potężny głaz. Którejś nocy wyrwały
go z ziemi i wzniosły się z nim w powietrze, by zrzucić na nowo powstały kościół. Ale
miały pecha. Kiedy znajdowały się jeszcze nad lasem warzyckim i do miejsca zrzutu
pozostał kawałek drogi, w kurniku na skraju wioski zapiał kogut. Utraciły moc i
upuściły głaz w lesie. Leży tam po dziś dzień, a ludność nazwała go „diabelskim”.
Kościół został ocalony.

97 s t r o n a

Jako następną przywołajmy legendę o zbójcach, która pochodzi z okresu, kiedy
miejscowy pleban był jeszcze w dobrych relacjach z diabłami. Zbójnicy mieli
kryjówkę w lesie i napadali na ludzi przejeżdżających leśną drogą. Lecz tego było im
mało i postanowili okraść plebanię oraz kościół. Informacja ta dotarła do proboszcza.

„Panicz cały czas miał pełną świadomość, że nie mógł z
dziewczyną wziąć ślubu, gdyż wiedział, że na to nie zgodzą
się jego rodzice.”

Najcenniejsze rzeczy schował on do żelaznej skrzyni u siebie, pozostałe kosztowności
zamknął w skrzyni dębowej i ukrył na cmentarzu koło starego kościoła. Nocą zbójcy
przeszukali okolice cmentarza i odnaleźli skrzynię, którą niezwłocznie opróżnili.
Stamtąd udali się do budynku plebanii, gdzie … czekał na nich proboszcz z ukrytym
za drzwiami diabłem.
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Czart przekazał księdzu część swojej mocy, a ten wszystkich zbójów zamienił w
kamienne posągi. Po dłuższej chwili kapłan przywrócił im ich dawną postać.
Przestraszeni, by nie zostać na wieczność kamieniami zbójcy przysięgli, że
zaprzestają swojego niecnego zajęcia. Tak też się stało. Oddali też proboszczowi
wszystkie zrabowane mu kosztowności, a ten zaprosił skruszonych i nawróconych
mężczyzn na wspólny posiłek.
Ostatnia z przypominanych legend rodem z Warzyc też opowiada o miejscowym
proboszczu. Ponoć, kiedy pewnego dnia
w modlitewnej zadumie przemierzał cmentarz, zauważył na jednym z drzew
rozmawiające ze sobą diabły. Po cichu podszedł w ich pobliże i niedostrzeżony
dowiedział się, że ich najwyższy przełożony wybiera się do Watykanu, by
sprowokować do popełnienia grzechu samego Papieża. Kiedy dotarł na plebanię,
sięgnął do księgi z czarodziejskimi zaklęciami i wezwał kilka diabłów, którym nakazał
przenieść się do siedziby Ojca Świętego.
Tam już zagadywał go sam Lucyfer. Ksiądz z Warzyc przybył w ostatniej chwili w
sukurs zostawionemu samemu sobie Papieżowi. Energicznie wszedł do sali i z całej
siły uderzył kusiciela w twarz, aż nakrył się on kopytami. W tej samej chwili zniknął.
Wdzięczność Ojca Świętego była wielka. Kiedy proboszcz warzycki w ramach
spowiedzi opowiedział o swoich związkach z diabłami, wyznał swoje grzechy i
słabości, Papież udzielił mu rozgrzeszenia.
Na koniec przywołajmy słowa ks. Władysława Sarny, który tak przypominał postać
proboszcza z Warzyc Macieja Walentynowicza - „proboszcz, który dla szatanów był
postrachem, a dla ludzi przedmiotem miłości” oraz „utrzymuje się o nim podanie, że
miał władzę nad szatanami i że ich używał do gromadzenia materiałów na budowę
kościoła, że nimi rządził i rozkazywał im z książki, która miała być wmurowana w
kościele”.

Z legend i opowieści beskidzkich
Tereny Beskidu Niskiego wchodzące w skład powiatu jasielskiego są opisane w kilku
mało znanych legendach.
Jedna z nich jest związana z nieistniejącą już dziś wsią Rostajne (dawniej Rozstajne).
W miejscu tym rzeczywiście znajdują się rozstaje dróg. Według jednego z podań
przed wiekami doszli doń trzej bracia. Przez kilka dni wędrowali ostępami leśnymi.
W okolicy aż roiło się od licznej zwierzyny, ale ludzi było jak na lekarstwo. Kiedy tu
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przybyli, postanowili odpocząć. Rozpalili ognisko, na którym upiekli upolowaną
sarnę. Kiedy podjedli i trochę wyspali się, zebrali się do dalszej drogi.
Chcąc doświadczyć w pojedynkę wielu przygód i poznać kawałek świata, serdecznie
pożegnali się i rozeszli w tym miejscu wymieniając się życzeniami oraz radami:
- Idźcie bracia z Bogiem!
- Uważajcie na siebie, bo złe czai się wszędzie.
- Pamiętajcie, że za równy rok spotykamy się w tym samym miejscu.
Jak prawi legenda, stąd właśnie wzięła się nazwa wsi Rostajne, a z racji, że jeden z
braci poszedł w nieznane i wkrótce zaginął, sąsiadująca z Rostajnem wieś nazwana
została Nieznajowa.
Ze starą drogą prowadzącą z Myscowej do Starego Żmigrodu oraz z kamieniołomem
na zboczu Łysej Góry związana jest opowieść o tak zwanej „wilczej kapliczce”.
Prowadził tamtędy w dawnych czasach ożywiony ruch handlowy, jeździło nią wielu
kupców. Jednocześnie grasowały tam rozmaite bandy zbójników, a zimą równie
niebezpieczne watahy wilków.
Którejś wyjątkowo mroźnej i śnieżnej zimy wataha złożona z kilkudziesięciu
wygłodniałych wilków przypuściła swój atak na karawanę kupców jadących w te
strony z południa, od strony Węgier. Osaczeni nie mieli szans. Podobno zdążyli tylko
wypowiedzieć kilka ostatnich słów:
- Wilki, wilki!
- Nadciągają ze wszystkich stron …
- Boże, uratuj przynajmniej nasze dusze … - nie dokończył trzeci z kupców, bo został
zaatakowany przez jednego z czworonożnych napastników.
Jak mówi legenda, doszło do ogromnej tragedii, wilki zagryzły wszystkich ludzi i
wszystkie konie. Podobno syciły się ich ciałami przez kilka dni. Dopiero po jakimś
czasie kości zmarłych w tych okolicznościach ludzi pochowano we wspólnej mogile, a
obok stanęła skromna kapliczka, zwana „wilczą”.
Ciekawe opowieści i legendy związane są z obecnym sanktuarium mieszczącym się w
Skalniku w małym kościółku, w którym wielką czcią wiernych otaczana jest Matka
Boża z Dzieciątkiem w łaskami słynącym wizerunku, zwana „Królową Gór”.
Chociaż w rzeczywistości ten obraz na desce powstał w połowie XV wieku, to
legenda wiąże go z czasami przed powstaniem państwa polskiego, kiedy te ziemie
należały do państwa wielkomorawskiego. Ponoć do Nitry przywieźli go święci Cyryl
100 s t r o n a

i Metody, a do Skalnika przenieśli go chrześcijanie obrządku słowiańskiego pod
koniec IX stulecia.
Wówczas też jak mówi legenda powstała w Skalniku pierwsza chrześcijańska
świątynia, którą obsadzono dębami. W niej to miał się znaleźć przyniesiony obraz.
Podobno nawet wtedy, gdy na nasze ziemie dotarła i zaczęła rozwijać się religia
obrządku łacińskiego, społeczność lokalna w Skalniku pozostała przy
dotychczasowym obrządku słowiańskim i docierali do niej na jej wezwanie kolejni
kapłani z kręgów Konstantynopola.
Tak było do czasu dopóty przedstawiciele Kościoła nie wygnali dotychczasowego
księdza i nie osadzili swojego duchownego. Wtedy to, jak prawi legenda, miejscowi
wierni przestali chodzić do świątyni. Modlili się pod jednym z potężnych starych
dębów rosnących obok niej.
Kiedy po raz kolejny wrogo nastawiony wobec nich ksiądz przerwał ich modlitwę,
jeden z krewkich gospodarzy nie wytrzymał.
- Jeden jest Bóg. To nie jest tak, jak ciągle nam powtarzasz, nie ma lepszego i
gorszego Boga - rzekł chłop zdecydowanym głosem, po czym sięgnął po widły, z
którymi przyszedł z pola i przebił nimi kapłana. Świadkowie tego tragicznego
wydarzenia zastygli w bezruchu i oniemieniu. Nikt spośród nich nie spodziewał się
takiego końca nieporozumień. Podobno te widły - narzędzie zbrodni księżobójstwa zostały później wmurowane w ścianę skalnickiej świątyni.
Po terenach Beskidu Niskiego grasowały bandy zbójników, zwanych właśnie
beskidnikami. Jednym z nich był słynny z legend i podań zbój Becz. Jego banda miała
w tych lasach swoje główne legowisko. Stąd zapuszczała się w głąb Węgier i w głąb
Polski. Łupił na drogach i napadał na osady ludzkie, mniejsze i większe. W wyniku
wielu grabieży zebrał mnóstwo skarbów, które przechowywał w kryjówkach leśnych,
tylko sobie wiadomych. Kupcy jeżdżący tutejszym szlakiem handlowym skarżyli się
księciu, że są często przez niego napadani. Dlatego wysłano przeciw niemu duży
oddział rycerzy.
Kiedy wreszcie go schwytano, podobno poprzez zdradę kogoś z jego kompanii, został
osądzony i skazany na śmierć.
- Darujcie mi życie, a ja daję słowo, że odszukam wszystkie swoje skarby, za które
wybuduję miasto. Jeżeli zginę, nikt tych skarbów nie odnajdzie, bo tylko ja znam
miejsce ich spoczywania.
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„Bracia serdecznie pożegnali się i rozeszli w tym miejscu
wymieniając się życzeniami oraz radami.”

W ten sposób wyprosił łaskę sędziów, którzy uwolnili go od kary. On zaś dotrzymał
danej obietnicy. Powstałe dzięki niemu miasto od jego imienia nazwano Biecz.
Niektórzy jednak uważali, że nazwę miasta należy wywodzić od zamieszkującego lasy
Beskidu Niskiego legendarnego plemienia Biesów. A co z samym Beczem? Podobno
do końca życia pokutował i modlił się do Boga, błagając go o darowanie mu
popełnionych grzechów.
Warto pamiętać również o tym, że w średniowieczu Biecz był ważnym ośrodkiem
sądowniczym. Na rynku wykonywano wyroki sądowe na przestępcach. Starosta
biecki miał uprawnienia od króla do tępienia rozbójnictwa, a sam Biecz - „prawo
miecza” do skazywania i wykonywania wyroków śmierci, w tym szczególnie
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rozbójników oraz beskidników. Pojmanych osadzano w celi, tzw. „turmie”, gdzie byli
poddawani torturom. I to jest fakt historyczny, wykorzystywany zresztą w wielu
legendach.

Z innych legend Jasielszczyzny
Z Mrukową, a dokładniej z leśną kaplicą w mrukowskim lesie związana jest jeszcze
jedna legenda poświęcona Cudownej Figurze Matki Bożej. Najpierw zwano ją od
miejsca pobytu - Węgierską, później Jasielską i - obecnie od wielu lat - Tarnowiecką.
Kiedy w czasach średniowiecza niesiono z Węgier do jasielskiego klasztoru
karmelitów trzewiczkowych figurę Matki Bożej, tragarze postanowili w tym miejscu
odpocząć. Statuę postawili więc na jednym ze znajdujących się na leśnej polance
sporych rozmiarów kamieniu. Kiedy mężczyźni podnieśli ją, by ruszyć w dalszą drogę,
zauważyli, że na głazie pozostał odcisk stopy Matki Bożej.
Przyjęto to jako cudowny znak i okoliczna ludność chciała ten kamień przenieść do
najbliższego kościoła. Ale następowała rzecz dziwna. Ilekroć to robiono, tylekroć razy
wracał on jakąś siłą z powrotem do mrukowskiego lasu, na swoje pierwotne miejsce.
Uznano zatem, że widać taka jest wola Matki Bożej.
Mówiono, że kamień ten miał siłę uzdrawiającą, podobnie zresztą jak i źródełko,
które znajdowało się obok. W kolejnych latach ludzie obłupywali kamień tak
skutecznie, że odcisk stopy został zatarty. W tym miejscu wzniesiono później
kapliczkę, w którą wmurowano pozostałą część cudownego kamienia. Dziś do tego
wyjątkowego miejsca prowadzą z Mrukowej stacje leśnej Drogi Krzyżowej. A sama
Cudowna Statua Matki Boskiej znajduje się do dziś w sanktuarium w Tarnowcu.
Z tą ostatnią miejscowością graniczy wieś Wrocanka. Na jej terenie znajduje się
charakterystyczne wzniesienie. Od dawien dawna miejscowa ludność nazywała je
Kościeliskiem lub Kościółkiem. Skąd ta nazwa? Zawierzmy w tej kwestii starej
zapomnianej już powszechnie legendzie, która opowiada, że w odległych czasach
stał tam drewniany kościół, który się rozpadł.
Interesujące jest też wyjaśnienie, skąd wzięła się nazwa części Sieklówki Górnej, tzw.
„Podkościela”. Wywodzi się podobno stąd, że w tym miejscu dawno temu stał stary i
dość sporych rozmiarów kościół. Został on jednak obłożony klątwą za to, że
popełniono w nim zbrodnię. Pewien miejscowy szlachcic - arianin - zabił tam księdza
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proboszcza. Kościół został na długie lata bez kapłana, a później w podejrzanych
okolicznościach całkowicie spłonął.

„Grasowali na dużym obszarze i napadali na kupców,
handlarzy, na dwory i plebanie. Jednym z ich hersztów był
Drab.”

W Kunowej do naszych czasów zachowały się niedaleko brzegu rzeki Ropy ślady
dawnego kamiennego zamku obronnego zwanego przez społeczność lokalną
również zamczyskiem. Pochodził on z czasów średniowiecza - z XIII lub XIV stulecia.
Według legendy zamek ten należał do ulubionych miejsc pobytu świętej królowej
Jadwigi Andegaweńskiej. Podobno, ilekroć przebywała w Bieczu, odwiedzała
grodzisko w Kunowej.
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Z okolic Samoklęsk pochodzi legenda o tamtejszych drabach, którzy grasowali na
dużym obszarze i napadali na kupców, handlarzy, na dwory i plebanie. Jednym z ich
hersztów był człowiek, którego nazywano nomen omen - Drab. Rabował i mordował,
nie miał litości dla swoich ofiar. Dysponował kilkoma zamaskowanymi kryjówkami,
między innymi w rejonie Folusza.
Zdradziła go przekupiona przez ścigających go żołnierzy zazdrosna kochanka, która
przekazała im, kiedy i gdzie mogą go zaskoczyć w czasie snu. Sama rozsypała na
podłodze groch. Kiedy żołnierze wtargnęli do siedziby zbója, zerwał się on z
legowiska, ale uciekając pośliznął się na grochu i przewrócił. Leżącego na podłodze
wojacy zarąbali szablami. Później równie krwawo policzyli się z resztą bandy.
Ponoć to właśnie od tamtych drabów samoklęskich wzięła się tradycja chodzenia od
Nowego Roku kolędników zwanych drabami. Byli to i są młodzieńcy odwiedzający z
sękatymi kijami domostwa, w których składają życzenia świąteczne. Jak nakazuje
zwyczaj, ich twarze muszą być pomazane sadzą, a na strój składają się włochate
kożuchy, wielkie buty i czapy ze słomy.
W dużej mierze faktem, po części legendą jest też jeszcze jedna historia z Samoklęsk.
W XVII stuleciu o tej wiosce stało się głośno z tego to powodu, że to właśnie do niej
młody miejscowy szlachcic Hermolaus Stanisław Jordan przywiózł porwaną przez
siebie z Dębowca, spod opieki matki, Eufrozynę Mniszchównę. Pochodziła ze
słynnego rodu, była córką nieżyjącego już wówczas wojewody sandomierskiego i
siostrą równie słynnej Maryny, carycy moskiewskiej. Później okazało, że tak
naprawdę było to za jej zgodą i wolą, zgodnie z ustalonym przez zakochanych
scenariuszem. Co prawda, ich plan powiódł się całkowicie, ale po udowodnieniu
prawdy Mniszchowie ciągali Jordana po sądach.
I na koniec jeszcze przytoczmy dwie legendy ze Święcan. Najpierw przypomnijmy tę,
mówiącą o pochodzeniu nazwy tamtejszego przysiółka Kurpiel. W bardzo odległych
czasach w tym miejscu rósł potężny bór. Prowadziła przez niego leśna dróżka.
Największym niebezpieczeństwem dla tych, którzy nią zmierzali, były ataki watah
wilków, głównie porą zimową.
Któregoś dnia na przełomie zimy i przedwiośnia do Święcan przybył pewien Łemko,
który zmierzał do Biecza kupić krowę. Mimo ostrzeżeń gospodarzy, u których
zatrzymał się, postanowił jeszcze przed wieczorem udać się tą drogą do miasteczka.
Niestety, stało się to, czego można było się spodziewać. Nie dość, że nieszczęśnik
pogubił się w gęstych ostępach leśnych, to napadły go wilki. Dopiero po jakimś
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czasie odnaleziono po nim but zwany potocznie kurpielem. I stąd wzięła się nazwa
przysiółka.
Dawno temu pod święcańskim lasem stała karczma prowadzona przez Żyda. W
każdą niedzielę i święto ściągało do niej na tańce i pijatykę wielu ludzi. Spora część z
nich wybierała się do kościoła, ale po drodze skuszeni muzyką wchodzili do tego
miejsca.
Którejś niedzieli obok karczmy przejeżdżał ksiądz ze Świętym Sakramentem. Stojący
przed karczmą podchmieleni ludzie nic sobie z tego widoku nie robili. Tylko jedna
osoba, staruszka wracająca z miejscowej świątyni padła na kolana i zalana łzami
wykrzyknęła: - Panie Boże! Ukróć te bezeceństwa, ukarz bluźnierców i zniszcz to
miejsce Twojej obrazy! Na te słowa kapłan uniósł Najświętszy Sakrament i wykonał
nim znak krzyża w stronę karczmy.
Zabawa trwała dalej, ale o północy zaczęła się burza z piorunami. Jeden z nich
uderzył w budynek pełen bawiących się tam osób. W wyniku gwałtownego pożaru,
obiekt spłonął, a jego resztki zapadły się w powstały wielki dół. Od tego czasu
okoliczni chłopi omijali to miejsce jak ognia.

O Bartłomieju z Jasła - legenda autorstwa
Jakuba Hapa
Wydarzenia, o których będzie mowa, miały miejsce przed przeszło sześciuset laty,
ale jak legenda mówi, nasz bohater nie zapomina o swych rodzinnych stronach i
podobno nieraz ciemną nocą spaceruje po ulicach Jasła.
A rozpoznać mistrza Bartłomieja nie jest zbyt trudno. Idzie zamyślony, ubrany w
brunatną, długą togę, jaką dawniej nosili uczeni. Spaceruje, ogląda dzisiejsze Jasło,
dziwuje się, jak się rozbudowało, wypatruje swoich następców, bo przecież
wiadomo, że ludzi mądrych ciągle potrzeba.
Kim jest ów mistrz Bartłomiej od czasu do czasu odwiedzający Jasło? Otóż, urodził
się tu gdzieś w połowie XIV wieku w rodzinie mieszczańskiej. Jako małego chłopca
nie interesowały go gry i zabawy z rówieśnikami, za to chętnie słuchał opowieści
dziadka, który uchodził za jednego z mądrzejszych ludzi w mieście. Bartłomiej
chętnie też chodził na lekcje do jasielskiej szkółki przyparafialnej. Był najpilniejszym i
zarazem najbardziej pracowitym jej uczniem.
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Kiedy zmarli jego dziadkowie, a później rodzice, musiał szukać zajęcia. Został
pomocnikiem aptekarza i pracował za ciepły kąt oraz trochę strawy. Przez cały czas
marzył o tym, aby móc się uczyć. Wiedział jednak, że nie jest to możliwe, nie było go
na to stać.
Aż tu pewnego dnia przez miasto przejeżdżał sławny rycerz i wójt jasielski Zyndram z
Maszkowic. Jechał konno w towarzystwie swego małego synka. Nagle koń chłopca
stanął dęba i zrzucił ze swojego grzbietu syna rycerza. Chłopiec uderzył głową o bruk
i leżał jak nieżywy.
Wszyscy aż oniemieli z przerażenia. Z tłumu wyskoczył jednak młody Bartłomiej i
zaczął ratować chłopca. Za chwilę zjawił się medyk i orzekł, że chłopiec będzie żył
dzięki szybkiej i fachowej pomocy młodego pomocnika aptekarza.
- Jak mam ci się odwdzięczyć? - zapytał Bartłomieja wielki rycerz Zyndram z
Maszkowic.
- Nie trzeba panie, nie trzeba, chciałem tylko pomóc - odrzekł młodzieniec.
- Jestem ci bardzo wdzięczny i muszę spłacić dług za uratowanie syna.
- Jeżeli to możliwe, panie, to pomóż mi dostać się na słynną Akademię w Pradze, bo
pragnę się w niej uczyć.
- Dobrze, mój chłopcze, będziesz się dalej kształcić!
I tak dzięki pomocy słynnego rycerza utalentowany Bartłomiej z Jasła ukończył
akademię w czeskiej Pradze, a później zasłynął jako jeden z odnowicieli naszej
Akademii Krakowskiej.
Był w niej jednym z najbardziej lubianych profesorów. Często też przybywał do
rodzinnego Jasła i wyszukiwał najzdolniejszych chłopców, którym pomagał podczas
studiów w Krakowie.
Podobno i dziś przechadza się czasami ciemną nocą ulicami Jasła, zagląda do okien,
szukając zdolnych dzieci, które mogą się kształcić dla swojego miasta i na chwałę
ojczyzny.
Legenda ta powstała w ramach konkursu literackiego w jednej z edycji Turnieju
Wiedzy o Jaśle dla uczniów ówczesnych szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych z terenu Miasta Jasła. Została również opublikowana w książce
„Legendy jasielskie” pod redakcją Wiesława Hapa, Felicji Jałosińskiej i Bogusława
Masteja wydanej w 2002 r. Autor tej legendy, Jakub Hap, starszy syn Wiesława Hapa
był wtedy uczniem Szkoły Podstawowej nr 9 im. Olimpijczyków Polskich w Jaśle.
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„Bartłomiej z Jasła ukończył akademię w czeskiej Pradze, a później zasłynął
jako jeden z odnowicieli naszej Akademii Krakowskiej.”
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Zakończenie
Każdy region naszego kraju ma swoje mniej lub bardziej oryginalne własne legendy,
klechdy i podania. Są ważnym elementem dziedzictwa kulturowego. Jak widzimy, po
zapoznaniu się z treścią książki, Jasielszczyzna i część Beskidu Niskiego - ziemie
tworzące powiat jasielski, mogą być dumne z własnego dziedzictwa.
Zaprezentowane w tej publikacji legendy oczywiście nie wyczerpują wszystkich
mniej lub bardziej znanych na naszym terenie podań. Jednakże choćby już te
zmuszają do refleksji nad ich swoistym pięknem oraz do poszukiwań innych,
zapomnianych, a żyjących w pamięci najstarszych mieszkańców regionu.
Z przedstawionych tu legend dowiadujemy się wiele o swoich przodkach,
zwyczajach, folklorze. Przekazują nam one historię, tradycje, wartości i mądrość
życiową wyrosłą na mądrości ludowej. Kształtują i podtrzymują naszą tożsamość,
poczucie wspólnoty z przodkami oraz przywiązanie do ziemi rodzinnej.
Obok źródeł czysto historycznych są źródłem poznania kultury i dziejów rodzimego
społeczeństwa. Dzięki nim możemy odkrywać naszą lokalną kulturę materialną i
duchową. Legendy odgrywają również wielką rolę w poznawaniu tej „małej
ojczyzny”, mogą być barwnym odniesieniem do wędrówek krajoznawczych po
różnych zakątkach powiatu jasielskiego oraz ciekawym uzupełnieniem naszej wiedzy
historycznej.
Kultywowanie i podtrzymywanie w świadomości społeczeństwa lokalnych legend
jest jednym z wielu elementów kontynuacji dzieła naszych przodków. Pamiętajmy o
tym, jak pieczołowicie dbali oni o to, aby przejęty i pomnożony przez nich dorobek
kulturowy przekazywany był z pokolenia na pokolenie. Starajmy się iść ich drogą i
dokładajmy starań, by chronić go przed zapomnieniem, szanujmy swoje „korzenie” i
propagujmy dziedzictwo naszych ojców i dziadów.
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