Poczet Zbójów karpackich

Hej bracia opryszki, dolejcie do czarki!
Do ognia przy rzućcie nam drew;
Nastrójcie mi gardło odgłosem fujarki,
Wesoły zanucę wam śpiew!
Bezpieczniśmy, póki na ziemi zielono
I liściem okrywa się las.
W gęstwinach i krzakach, za kłodą zwaloną
W gałęziach nie znajdzie nikt nas.
Jak ptakom drapieżnym nam skały gospody,
Tam śpimy spokojnie wśród gwiazd,
Gdy noc się nasunie na ludzi, na trzody,
My z naszych spuszczamy się gniazd.
Barany z Połonin dają nam pieczenie,
Jest wódka, gdy przejdzie myśl zła,
Pieniędzy dostarczą bogaczów kieszenie,
Buziaka Hucułka nam da.
Tytonia przyniesieni z węgierskiej granicy,
Strażników powiążem za łby,
Odzieży dostaniem w żydowskiej kramicy,
A Żyda przykujem do drzwi.
Gdzie góry i bory, gdzie jary i jamy,
Tam dla nas forteca i dom,
Nie straszny nam hajduk, gdy głodu nie znamy,
Nie straszna nam słota i grom.
Weselmyż się, bracia, dopóki żyjemy,
Niedługo pozwolą nam żyć,
Gdy nas śniegi zdradzą, na sznurku zaśniemy,
Ni śpiewać nie będziem, ni pić.
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Ależ tego było...
W Puszczy Świętokrzyskiej, w Borach Tucholskich na Pomorzu, w pełnych
zbiegów lasach sandomierskich, nad Dunajcem i Skawą, Prutem i Czeremoszem,
Wisłokiem i Wisłoką, czyhały bandy dzikich opryszków i hajdamaków, zbójników
i rabusiów. Na gościńcach lała sie krew. Nocną ciszę podkarpackich dworów i plebanii
przerywał przedśmiertny krzyk ludzi, którym podrzynano gardła.
Bandy grasantów zaczął tępić już Bolesław Chrobry. Jego następcy we własnym interesie - również dbali o zapewnienie bezpieczeństwa karawanom
kupieckim. Miejskie szubienice skrzypiały od huśtanych wiatrem ciał zbójów. Na
zaostrzonych palach konali schwytani na gościńcach przestępcy. Uczniowie szkoły
katów w podkarpackim Bieczu nigdy nie narzekali na brak materiału do ćwiczeń.
Zdobycie tego materiału nie przychodziło łatwo… Zdrady zdarzały się rzadko, zemsty
bali się wszyscy. Postrach Żywiecczyzny, harnaś Cukrzyk, podejrzanego o zdradę bacę
z Magury osobiście ugotował w żętycy. Zbójeckie nasienie świetnie władało bronią, nie
prosiło o litość, wolało o stokroć śmierć w walce niż na wetkniętym pod siódme żebro
haku. Zdesperowani i zuchwali górale – zbójnicy, potrafili runąć nawet na orszak
wracającego do Polski króla Jana Kazimierza.
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Sienkiewicz opisał to trochę inaczej, no ale pisarze zawsze mieli słabość
nawet do najbardziej okrutnych opryszków. U Mickiewicza "starszy zbójca" potrafi
zrezygnować ze wspaniałych łupów usłyszawszy dziecięcy paciorek. Za sprawą
Tetmajera, Janosik tańczy z cesarzową Marią Teresą. Pieśń ludowa każe
arcyopryszkowi Janikowi wracać - pod wpływem żony - na drogę cnoty, a okrutnemu
zbójowi Madejowi podlewać łzami jabłonkę.
Rzeczywistość była inna, choć - osobliwie w górach - zbójnicka fantazja
i niepozwalający skrzywdzić ubogiego honor był równie wielki jak dzikość "betiarów".
Obdarowani nędzarze nie należeli jedynie do wytworów wyobraźni. A już umierać
potrafiły opryszki tak, że niesposób było nie śpiewać o tym pieśni.
Zbójnik Bajurak, prowadzony na egzekucję w Stanisławowie grał sobie
na fujarce smętne melodie góralskie. Zbójnik Mateja, wisząc na wbitym w ścianę zamku
haku, wypalił przed śmiercią funt tabaki. Hajdamak Rusiniak, wbijany na pal na
podkrakowskich Krzemionkach prosił kata, by pal wbić i w ciało i w ziemię płytko, aby
miasto dłużej i lepiej widziało, kto kona. Tacy byli…
Polskie zbóje miewały wprawdzie słowiańską fantazję i polskie serca, ale
wzrok ich był dziki, suknia plugawa, obyczaj przaśny, a bandy ("bursy", "familie",
"kompanie", "towarzystwa"), zazwyczaj liczebnie niewielkie: herszt plus czterech do
sześciu osmolonych zerwipludrów i wędzikaletów oraz jeden lub dwóch włóczęgów
donoszących z karczmy i gościńca co i jak.
Legenda

co

mogła,

to

dorobiła,

czyniąc

to

jednak

z wyraźną nieśmiałością, proporcjonalną do ambicji chodzących "na zbój" leśnych
zabijaków. Do owej legendy dołóżmy kilka faktów historycznych i wyciągnijmy ze
wspomnianej już talii sześć polskich zbójeckich asów i jednego jokera: kartę
uniwersalną, którą gra historia opryszków po obu stronach Karpat.

Leszek Mazan
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DOBOSZ - KULAWY KRÓL OPRYSZKÓW
W czasie pijanej awantury w karczmie, kiedy to rodzony brat trzasnął go
toporkiem w nogę, Oleksy Dowbusz - zwany też Doboszem lub Dowboszczukiem wyraźnie kulał. Nigdy jednak nie opóźniał pochodu, nigdy nie rezygnował
z niezbędnego skoku na dach rabowanego dworu i zawsze pierwszy, z nożem
w zębach, pistoletem w ręce - rzucał się na nieprzyjaciela.
O kilkudziesięcioosobowej bandzie Dobosza w starostwie jabłonowskim
głośno było od 1738 roku. Przyszły "król opryszków" urodził się w Peczeniżynie 16 km
od Kołomyi. Napadał na dwory, warzelnie soli, pograniczne zamki; zawsze najzupełniej
niespodziewanie i zawsze z powodzeniem. Pozostawiał puste skarbczyki, trupy
szlachty i służby, wysmarowane ludzką krwią salony i izby czeladne, zgwałcone
kobiety, pogorzeliska. Latem 1741 napadł na karawanę kupców ormiańskich,
popodrzynał gardła, uprowadził juczne konie i wielbłądy.
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Punktem zbornym i letnią siedzibą opryszków był najwyższy szczyt
Bieszczadów - Stoh. Tu chętni do wstąpienia do bandy (a takich z roku na rok
przybywało) przechodzili sprawdziany fizycznej sprawności i odwagi, a potem składali
przysięgę na dowbuszowy topór i rusznicę. Późną jesienią herszt rozpuszczał swą
watahę, sam zaszywając się w huculskim Kosmaczu.
Ekspedycje karne przeciw Doboszowi słali starostowie, a nawet sam
wojewoda. Wskazane przez agentów miejsca pobytu bandy otaczały setki żołnierzy.
Urządzano zasadzki, próbowano zdrady, przekupstwa, trucizny. Wszystko na nic.
Wyłapywano poszczególnych zbójów; Dobosza, który zawsze nocował osobno
w nieznanym towarzyszom miejscu - nigdy.
Trzeba było 2,5 - tysięcznej obławy, by głowy najwierniejszych druhów króla
opryszków: Ławrowa i Pilipiaka, mogły zostać nabite na pal i ustawione przy
stanisławowskim szafocie. Ciała zbójów, poćwiartowane na 10 części, rozwiesił kat
wzdłuż często odwiedzanego przez opryszków Szlaku Halickiego. Podobnie postąpiono
z członkami watahy sądzonymi w Kołomyi, Jabłonowie, Kosowie i Kutach. Żaden ze
schwytanych nie zdradził tajemnic bandy. Dobosz hulał nadal bezkarnie po całym
Pokuciu, mordując w pierwszej kolejności tych, którzy zadeklarowali udział
w schwytaniu watahy.
Oleksy Dobosz zginął we wtorek 24 sierpnia 1745 roku, w czasie napadu na
dwór Stefana Dżwińczuka, którego żona była - jak chce legenda - kochanką słynnego
zbójcy.

Dżwińczuk

trafił

wdzierającego

się

do

sieni

watażkę

w

rękę

z pistoletu; towarzysze wynieśli rannego wodza do zagajnika za wsią, przykryli
gałęziami i uciekli. Gdy rano kryjówkę odkrył pies - Dobosz konał właśnie z upływu krwi.
Przyniesiono mleka, potem wódki. Odzyskał przytomność, ale nie chciał wskazać
miejsc, gdzie ukrył skarby. Gdy wydawał ostatnie tchnienie - nadjechał konno
gubernator jabłonowski Jan Kolendowski. On też polecił porąbać ciało króla opryszków
na 12 części i porozrzucać je po wsiach znanych z sympatii z najsłynniejszą bandą
zbójnicką po południowej stronie Karpat.
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Tekst ze strony www.podkarpaccy.pl
MOMOŃ – ZBÓJ, KTÓRY ZMYSŁY POSTRADAŁ
Nieopodal Beska nad Wisłokiem góruje strome wzgórze Mymoń. Miał tam stać
niegdyś warowny gród, strzegący polsko–rusko–węgierskiego pogranicza, a potem
wybudowano

niewielki

zamek,

którego

mury

rozebrano

w ostatnich dwóch stuleciach.. Dziś pozostały po nim tylko zarośnięte ruiny, liczne
podania i legendy.
Po opustoszeniu zamkowych murów w lochach zadomowili się zbójnicy, dla
których stanowiły one wymarzoną kryjówkę. Ich hetmanem był groźny watażka
o imieniu Mamoń lub Mymoń. Imię, które mu nadano wywodziło się od biblijnego
bożka Mammona, który szczególnie w wiekach średnich przedstawiany był, jako zły
duch, mamiący ludzi wizją łatwych pieniędzy i dobrobytu, zdobytych jednak
nieuczciwie i za cenę ludzkiej krzywdy. Takim był też zbójnik znad Wisłoka, który
zdobywał coraz to większe i większe skarby, gromadząc je i skrywając w zamkowych
podziemiach. Nie był to szlachetny rozbójnik, lecz skąpiec, co zamiast oczu miał
dukaty, a w miejscu serca mieszek. Łupił jednako biednych i bogatych. Napadał na
dwory, nachodził mieszczan, rabował plebanie, cerkwie i kościoły, tak po polskiej jak
i po węgierskiej stronie.
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Kupcy zaczęli coraz większym łukiem omijać trakty wiodące doliną Wisłoka.
Podupadły wsie i miasteczka. Pustoszeć zaczęły karczmy i zajazdy. Musiała
kompania zbójecka coraz dalej zapuszczać się za zdobyczą, ale zawsze powracała
ze skarbami w zamkowe podziemia.
Na nic zadały się obławy smolaków i wojska. Nikomu nie udawało się go
złapać. A w labirynty lochów obawiano się wejść, bo który śmiałek tam zajrzał, to już
nigdy nie wracał. Dziarscy wojacy, co po całym świecie prochu wąchali i nie jedno
widzieli, woleli już pierwej, żeby w dyby ich zakuto czy obito bukami, niż by mieli na
pewną śmierć i potępienie iść w podziemia, które jak mówiono, schodziły aż do
piekła.
Nie podołali Mamoniowi ludzie, podołała natura. Góry, co się na ludzką
krzywdę dość już napatrzyły, zatrzęsły się raz ze złości, że nie masz już na Mamonia
kary, ziemia się obsunęła i zawaliły się ruiny zamku i lochy, grzebiąc w sobie
mamoniowe skarby na zawsze.
Byli jak raz wtedy zbójnicy na węgierskiej stronie. Jak wrócili, zobaczyli, że tu
nie ma zamku tylko kupa gruzu. Mamoń wokół zaczął biegać, sprawdzać, czy może
się jakie wejście do lochów, do jego skarbów zachowało. Biegał, szukał, kamienie
rozgrzebywał, ale wejścia nie znalazł ani piwnic. Przepadły wszystkie skarby, które
zbój przez całe życie zgromadził. Zrozumiał, że to już koniec, że wszystko przepadło.
I pobiegł szalony przed siebie do lasu drąc włosy, brodę i sukmanę. Kamraci postali
popatrzyli po sobie. Co robić jak już nie ma ani złota, ani kryjówki, ani hetmana?
Wzruszyli ramionami, zabrali to, co z sobą mieli i rozeszli się.
Mamonia widywano jeszcze przez jakiś czas jak wychudły, potargany, z tępym
wzrokiem po gościńcach się włóczył, szczury i żaby jadł, wodą z kałuży popijał
i ciągle pod nosem coś mamrotał. Aż pewnego razu znaleziono jego truchło
w pastwiskach, na krzyżówce dróg do Rymanowa, Beska i Puław. Pochowali go tam
ludzie bez krzyża, z litości, bo choć okrutnikiem był, to żal było patrzeć na to, co ze
znamienitego, dumnego watażki zostało. Wiele jeszcze lat ludzie, którzy tamtędy
chodzili żegnali się lękliwie i rzucali jaki bądź patyk lub badyl na jego grób. Ale dziś
już nikt tego miejsca nie pamięta. A może to i nawet lepiej…
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BACZYŃSKI - ZBÓJCA, CO GRAŁ NA LIRZE
Spotkali się w pięciu na jarmarku w Wadowicach, chcieli pić dalej, nie było
za co. Pieniędzy dostarczyła komora mieszkającego pod miastem krawca Sowy. Potem
propozycję nie do odrzucenia złożyli producentowi szkła w Juszczynie: - daj pieniądze
na kierpce. I dał, a resztę wzięli sami: 200 czerwonych złotych, połeć słoniny,
6 oscypków i pas czerwony, węgierski. I zaczęli tak hulać, że szło poszycie z dachów
karczm, a w całej okolicy brakło gorzałki. Tak potrafił się bawić tylko zbój Józef
Baczyński. Tak zaczęła się jego sława i chwała.
Nie był - wbrew legendzie - szlachcicem, lecz - jak zeznał w 1736 roku przed
sądem grodzkim w Krakowie - prostym chłopem ze Skawicy koło Makowa. Band
zbójeckich było w okolicach sporo, gospody pęczniały od opowieści o pełnych
zdobycznych talarów kotlikach i łatwości, z jaką rabuje sie dwory czy młyny. Baczyński nieprzeciętnie inteligentny, wysoki, silny - wziął się za zbójowanie z zapałem, który już
wkrótce okrutnie przeraził starostów w Lanckoronie, Nowym Targu, Nowym Sączu.
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Szlacheckie, beskidzkie dwory zamieniały się na noc w twierdze, bogatsi gospodarze
najmowali stróże, księża barykadowali plebanie. Baczyński - przy wydatnej pomocy
piekieł - szalał, mordował, rabował, podpalał. Oszczędzał tylko rodzinną Skawicę
i

wioski,

z

których

wiedli

się

jego

dzicy

kompanioni,

w

tym

sławna

z okrucieństwa czwórka braci Giertugów. Bojąc się zemsty władz, wywiózł żonę na
Spisz i ukrył w Białej Wodzie pod Lubownią. Odwiedzał często, łup przynosił, ale
wszystkiego nie mówił: jakże mógł opowiadać o pląsach bosych dziewek w karczmie
w Ochotnicy, o bachanaliach w podkrakowskich Dobczycach, o tańcu na złocie
rozrzuconym na podłodze karczmy w Starym Sączu?
Jednak żadna z dziewcząt przynoszących jego bandzie do lasu pożywienie i
gorzałkę, nie podbiła serca harnasia. W karczmach (uwielbiał muzykę, sam grał na
lirze), wciskał za dekolty czerwone złote, rozdawał zrabowane pierścionki, kochał się po
stodołach, szałasach myśliwskich, ściskał córki bogatych gospodarzy - ale na żywsze
uczucia był odporny niczym na zastawiane pułapki. Od Czorsztyna do Myślenic, od
Żywca do obu Sączów miał swe stałe meliny, ale i swych wrogów."Hetman" i jego
ludzie bywali bowiem okrutni, nawet wobec kobiet, które potrafili przymuszać do zeznań
płomieniem świecy i razami postronka. Nigdy nie wpadła im jednak w ręce zdobycz
warta zakopania pod buczkiem i przejścia do legendy. Z plebanii, dworów, z domów
bogatych Żydów zabierali zazwyczaj odzież, wódkę, instrumenty muzyczne, garść
pieniędzy.
Pierwszy raz wpadł Baczyński po dwu latach zbójowania, ale przekabacił
wartowników i uciekł. Drugi raz wpadł w ręce hajduków w karczmie w Dobrej pod
Limanową, gdzie wraz z całą czteroosobową bandą oblewał kolejną udaną wyprawę.
Trzech uciekło, Baczyński i niejaki Śpiewak zostali związani powrozami, wrzuceni na
wozy i zawiezieni do zamku w Suchej. - No, Baczyński, zagraj nam coś jeszcze
- naigrawała sie ze zbója i jego muzycznych ciągotek starościna Wielopolska. Ludziska
tłumnie wybiegli na gościniec, którym miejskie draby wiozły harnasia do Krakowa na
sąd i kaźń. Dokumenty mówią jedynie o "skazaniu na śmierć", podania - o "porąbaniu
na ćwierci". Echo egzekucji szybko ucichło; do pieśni gminnej Baczyński trafiał
z oporami, z uwagi na nieporęczne nazwisko.
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MADEJ - BRODATY MISTRZ MACZUGI
Do zbója Madeja (Amadeusza) przyznają się Anglicy i Francuzi, Niemcy,
Białorusini i Czesi. Jego życiorys ma 245 wersji. W każdej jednak występują elementy
wskazujące, że najbardziej znany zbój Europy miał polski charakter, a już na pewno
domieszkę polskiej krwi. Wacław Babiński - opryszek, którego biografia jest prawie
identyczna z biografią legendarnego Madeja - uwielbiał wypady do Częstochowy. Nie,
nie na skruszające modlitwy ani - Bóg zapłać! - po skarby jasnogórskie. Po prostu
mieszkała tam czas jakiś jego polska żona.
Sam Babiński był Czechem. Urodził się 20 sierpnia 1792 r. w Pokraticach.
Nauka w gimnazjum nie szła, z wojska zdezerterował zabierając z sobą na pamiątkę
kasę

pułkową.

Zaszył

się

następnie

w

czeskich

Czerwonych

Górach

i z 12-osobową bandą spełniał uczciwie zbójeckie obowiązki, dochodząc do perfekcji
zwłaszcza w rozbijaniu ludzkich czerepów swą ulubioną bronią - maczugą. Ci, którym
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darował życie albo zamknął w lochu dla okupu z najwyższym przerażeniem opowiadali,
że herszt opryszków ma ponad 2 metry wzrostu, czarne jak węgiel oczy i takąż, długą
do pasa brodę. Babiński rzeczywiście hipnotyzował samym swoim wyglądem;
ogromna, niepożyta i wciąż niewyżyta siła sprawiała, że był niezwykle, bezustannie łasy
na babską słabiznę. Kiedy banda napadała na dwór - Babiński pędził najpierw do
sypialni, wlokąc za ręce wszystkie napotkane kobiety: od pani domu do prostej
podkuchennej. Potem po dworach zaczerwienione damy opowiadały sobie na ucho, że
u Babińskiego "straszna nie tylko maczuga".
Pojmano go na skutek zdrady w 1841 roku. Stojąc na szafocie w Pradze
usłyszał, że karę śmierci zmieniono mu - do dziś nie wiadomo dlaczego - na 20 lat
ciężkiego więzienia. Babińskiego przewieziono do twierdzy Szpilberg, gdzie szczury
obgryzały więźniom nogi i skąd jeszcze nikt nigdy nie uciekł. Nasz Madej był
pierwszym. Niestety, po kilku miesiącach wpadł znowu. Teraz nie targał już z
nadludzką, rozpaczliwą siłą krat, nie planował podkopu. Szpilberg go złamał. Nasz zbój
nad zbóje skurczył się, zgarbił, liczył siwe włosy we wspaniałej brodzie. Od 1855 roku
pracował "na półwolnościówce" w ogrodzie zakonnym, a pod odbyciu resztki kary wraz
z zakonnicami powędrował pod Pragę. Tam, jako ogrodnik podlewał jabłonki - bywało własnymi łzami, a w podmiejskiej piwiarni opowiadał co niedziela, jak to przed laty
napotkał w swych Czerwonych Górach jakoweś ubogie pacholę, spieszące do zakonnej
szkoły. Owo pacholę ("dziś wiem, że był to anioł"), opowiadało mu o łożu, jakie na niego
w

piekle

rychtują:

podgrzewane

płonącą

siarką,

o

materacach

z ostrych noży i z baldachimem, z którego kapie na leżącego płynny, żrący ołów. - Na
mnie to szykują od lat te męki, moja wina, moja wina - szlochał i bił się w piersi
Babiński, a łzy płynęły mu ciurkiem do kufla piwa. A gdy sie juz wypłakał - szedł
niańczyć w czynie społecznym dzieci okolicznej biedoty albo haftować ornaty.

Zmarł

1 sierpnia 1879 roku. Pochowano go w Rzepach, na klasztornym cmentarzyku,
nieopodal podlewanej własnymi łzami jabłonki.
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JURAJ JANOSIK - TATRZAŃSKI RAMBO
Do dziś na Słowacji mówią o nim "tatrzański Rambo" i skrupulatnie nicują
życiorys. Przesławny zbójnik był bowiem z pochodzenia Węgrem i najprawdopodobniej
agentem

przygotowującego

antyhabsburskie

powstanie

Rakoczego.

W Polsce nie zawracamy sobie głowy takimi drobnostkami, traktując Janosika
nieomalże, jako urodzonego na Krupówkach honorowego obywatela Zakopanego.
Tymczasem Juraj Janosik urodził się w 1688 r. w Terchowej na słowackim
Podtatrzu. Niedawna analiza psychotroniczna wykazała, że "miał stan zapalny
w okolicach śledziony, co odbijało się na całym układzie nerwowym i sprawiało, że
reagował w sposób nietypowy, z ograniczoną zdolnością odpowiedzialności za swe
czyny. Nieprzeciętnie inteligentny i odważny, które to cechy zaczął objawiać od
trzynastego roku życia”.
W 1708 r. spotykamy Janosika wśród hajduków pilnujących złapanych
zbójników w lochach zamku w Bytczy. Ułatwia ucieczkę niejakiemu Tomaszowi
Uhorczikowi, a w trzy lata później, 29 września 1711 r. zostaje zaprzysiężony, jako
nowy - po Uhorcziku - "kapitan" bandy rabusiów, albo, jak kto woli, oddziału zbójników.
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Nie nazbójował się zbyt długo: niecałe półtora roku. Na Orawie i Spiszu,
Morawie i Śląsku obrobił ze swymi ludźmi kilka dworów, kilka plebanii, oskubał paru
kupców, wiozących głównie sukno. Brał zresztą, co los zesłał: w szałasach góralskich
rekwirował owce, ser i żentycę, na orawskich gościńcach kilkanaście razy "obrał z juk"
orszaki magnackie. Co zdobył to i z kamratami przehulał, albo - również zbójnicką
modą - zakopał. Na mękach w Liptowskim Mikulaszu puścił nieco farbę: "schowałem
w Cesarskich Górach, po prawej ręce, na grani, w wykrocie, naprzeciw którego stoi buk
z wyrzezanym znakiem dłoni".
Złapany

przez

hajduków

liptowskich

stanął

Janosik

w marcu 1713 r. przed sądem w Liptowskim Mikulaszu. O jego zachowaniu się na
torturach wiemy sporo, ale wersje są różne. Pierwsza mówi, że ryczał ze strachu i sypał
wszystkich. Druga - że młody harnaś wymienił tylko nazwiska osób nieżyjących,
a "w temacie skarby" nie zdradził żadnych istotnych szczegółów. Wersja trzecia
twierdzi, że sławny hetman zbójnicki nie powiedział ni słowa, jeno smętnym, łzą
zaszklonym okiem spozierał ku Tatrom.
Zgodnie z wyrokiem z 14 marca 1713 Juraj Janosik "za te tak bardzo złe
uczynki i przekroczenie przykazań ma być na hak w lewym boku wbity i tak dla
przykładu innych takich złoczyńców powieszony". Wiemy gdzie wykonano wyrok (nad
brzegiem Wagu, w Liptowskim Mikulaszu, gdzie dziś stoi hotel "Janosik"). Historycy
twierdzą jednak, że przesławny zbójnik zawisł nie na haku, lecz na konwencjonalnej
szubienicy.
Najnowsze badania mówią również, że Juraj do zbyt odważnych nie należał,
nikogo nie zabił i wyraźnie nadużywał alkoholu. Wielkość jego legendy jest jedną
z większych zagadek tatrzańskich, tak pięknej, że dla wspólnego polsko - słowackiego
dobra nie trzeba jej do końca rozwiązywać. Obyśmy nie dożyli dnia, w którym okaże
się, że znalezione w latach dwudziestych XIX w. w polskich Tatrach w południowej
ścianie Upłazu kości ludzkie, nie należały nigdy do Janosika.
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Leszek Mazan
ONDRASZEK - DZIECIĘ SZATANA
Miał ciupagę, która sama fruwała nad jego prawym ramieniem, w każdej
chwili gotowa do roztrzaskania czaszki nieprzyjaciela. Humor psuła Ondraszkowi
jedynie świadomość, że identycznym sprzętem dysponuje młodszy o osiem lat Janosik.
Okrutnie zazdrosny o sławę i chwałę Ondraszek (Andrzej) Szebesta urodził
się w 1680 roku w Janowicach (dziś czeskie Zaolzie) pod Frydkiem. Ojciec, wolny
chłopi dziedziczny wójt, posyłał go do szkoły w morawskim Przyborzu. Później
Ondraszek uwiódł małżonkę hrabiego z Frydka, uciekł w góry, przystał do
przemytników, założył bandę rozbójników i grasował z ogromnym szczęściem
i powodzeniem po całym Śląsku Cieszyńskim, Żywiecczyźnie i części Ziemi
Krakowskiej, po wschodnich Morawach i zachodniej Słowacji. Jego największym
wrogiem był frydecki hrabia Franciszek Prażma, który nijak nie mógł Ondraszkowi
darować ani rogów ani ciągłych napadów na jego włości.
Zbójnik mówił po polsku, niemiecku i łacinie; równie dobrze czuł się
w towarzystwie uwielbiających go chłopów, jaki okradanych, lecz zmuszanych do
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wspólnych ze zbójnikami biesiad śląskich wielmożów. Ondraszek - choć uchodził za
dziecko szatana - jak mógł unikał ofiar śmiertelnych; obrabowane ofiary puszczał
wolno, rezygnował z okupu. Jednym słowem, w sposób umiarkowany "dążył do
spowodowania zasadniczych zmian w ekonomiczno o socjalnej strukturze wsi
podkarpackiej" - jak twierdziła przedmowa do pana Morcinkowego "Ondraszka" z roku
1954.
Z wszystkich podkarpackich zbójów żaden - nawet Janosik - nie miał tej, co
Ondraszek fantazji. Chłopisko urządzało po karczmach już nie popijawy, ale uczty i nie
dla kilkudziesięciu kamratów, ale dla całej wioski. Hulał do upadłego, do pełnego
zapamiętania, do ostatniego dukata. Rękę miał lekką, rozdawał chętnie, prosząc
w zamian jedynie o modlitwę. Sam - wg legendy - po wejściu w pacht z szatanem nie
miał prawa się modlić.
Podobno mógł - siłą swych wpływów lub zbrojną ręką - wyciągnąć Janosika
z liptowskiego kryminału. Nie zrobił tego: "niech wieszają prostaka, który potrafi tylko
babom płótna kraść".
W dwa lata później w 1715 roku zginął sam. Honornie, bo w karczmie,
w trakcie "zbójnickiego", niehonornie - bo nie na haku i z ręki własnego kamrata. Zatłukł
go obuszkiem niejaki Juraszek z Malenic na Słowacji, skuszony 100 talarami cesarskiej
nagrody. Zwłoki Ondraszka zostały na rozkaz władz poćwiartowane i rozwieszone na
przydrożnych topolach.
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Paweł Rachwalski
OSKAR POMPA – PODKARPACKI ROBIN HOOD
Miała też Ziemia Pilźnieńska swego zbója. Jego prawdziwie romantyczna
historia, nigdy nie została spisana, funkcjonując jedynie w ustnych przekazach.
Po całych tygodniach wnikliwych badań, wydobywamy tą zapomnianą nieco legendę
z mroków dziejów i niepamięci.
Był początek XVI wieku. Kolejni starostowie pilźnieńscy, których siedzibą był
majątek w Strzegocicach, wiedli ciągłe spory z miastem, starając się ograniczać prawa
i przywileje mieszczan oraz wykorzystywali chłopów pańszczyźnianych ponad wszelką
miarę. Wszystko to, by wycisnąć jak największe zyski z królewszczyzny. Szczególnie
Jan Tarło był niezwykle gorliwy w swych poczynaniach. Nie wystarczyły mu
zwyczajowe opłaty związane z dzierżawą młynów, karczm. Nasz lokalny szeryf
z Nottingham, postanowił opodatkować picie okowity, czy jedzenie chleba i zamierzał
ciężką ręką opłaty te egzekwować! O ile z podatkiem od jedzenia chleba, męska część
mieszkańców starostwa byłaby się w ostateczności skłonna pogodzić, o tyle z gorzałką
imć starosta stanowczo przesadził… Nadszedł czas, by tupnąć nogą!
Wtedy to właśnie, na scenie pojawia się tajemniczy nieznajomy. Skąd
przybywał? Jak zwał się naprawdę? Nie wiemy. Możemy jedynie domniemywać, iż rodu
był zacnego, szlachcic lub arystokrata nawet, na co wskazywać mogły jego język,
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maniery i szata. Zjawił się w Karczmie na Wygodzie i szybko zyskał stronników,
przedstawiając plan pognębienia

starosty.

Swym

kamratom,

których

szybko

zrekrutował w okolicy, kazał nazywać się Oskarem. Nic więcej o sobie nie chciał
powiedzieć… Przydomek Pompa zyskał z czasem, bo umiał zapamiętać się w piciu
gorzałki i mógł ją pić wiaderkami. W czasie jednej z takich suto zakrapianych uczt,
wyznał swym najbardziej zaufanym kamratom, Adalbertowi zwanemu Chłopkiem
i Michałowi z Magi, że to nieszczęśliwa, wielka miłość sprawiła, że stał się tym, kim jest
dzisiaj. Oj, a do płci pięknej Pompa słabość miał wielką. Ta słabość właśnie przywiodła
go na stryczek.
. Grasował Oskar po całej okolicy, z cichym przyzwoleniem mieszczan,
osobliwie łupiąc transporty idące z Węgier, Krakowa i Lwowa na dwór starosty. Nie
oszczędził też samego folwarku, za każdym razem żądając, by Tarło od swych żądań
odstąpił i przestał nękać mieszczan i chłopów, bo któregoś dnia dwór z dymem puści.
Ponieważ sam, prócz okowity i jadła nie potrzebował niczego, a schronieniem dla jego
bandy były słotowskie lasy, wynagradzał jeno swych zakapiorów, a resztę oddawał
potrzebującym.
Pewnego

dnia

napadł

na

orszak

starosty.

Jednak

w powozie zamiast onego, zastał piękną starościankę. Zakochał się od pierwszego
wejrzenia i orszaku nie złupił, puszczając wszystkich wolno. Jednak nie mógł
zapomnieć o pięknej pannie, zwłaszcza, że ta, spotkana na wielkim, tradycyjnym
jarmarku z okazji św. Andrzeja, zarumieniła się jak piwonia, co w jego przekonaniu
oznaczało, że on też nie jest jej obojętny.
Zakradł

się

Pompa

sam

do

dworu.

Ominął

straże

i zapukał do okna starościanki. Ta, widać rzeczywiście nie był jej obojętny, natychmiast
otworzyła. Tak zapamiętali się w miłosnym uniesieniu, że nie dostrzegli stojącego
w progu starosty, a za jego plecami, małej armii przybocznej warty. Walczył Pompa
dzielnie, ale siła złego na jednego…
Tarło wezwał kata z Biecza i na pilźnieńskim Rynku postawił szubienicę.
Gdy kat zawiesił go hakiem za siódme żebro, Oskar Pompa popatrzył w oczy pięknej
starościance (ojciec kazał patrzeć jej na cierpienia gacha, a wkrótce wysłał do
klasztoru), a po jego policzku spłynęła łza… Tylko jedna…
17

Witajcie w Gospodzie U 7 Zbójów!
Przystanek w podróży lub cel sam w sobie. Jeśli odwiedzicie Zbójów raz, będziecie tu wracać, bo nasi
Goście są dla nas najważniejsi i dlatego staramy się dbać o Was najlepiej, jak potrafimy.
Chcemy, byście w ciepłych wnętrzach Gospody, poczuli się jak w prawdziwym, staropolskim domu,
który zawsze słynął ze swej gościnności. Smaczne, swojskie, proste jedzenie, wyjątkowe piwa
i doskonałe węgierskie wina - wszak Gospoda znajduje się przy historycznym szlaku handlowym,
zwanym Węgierskim. Co ważne, wiemy o tych alkoholach naprawdę dużo…
Dlaczego Gospoda?
Dlatego, że jeśli do wszystkiego, co przeczytaliście powyżej, dodamy uśmiechniętą, kompetentną
i dyskretną obsługę, przytulne pokoje w niezwykle atrakcyjnej cenie, magię i legendę tego
wyjątkowego miejsca, to już wiecie, że musicie nas odwiedzić.
Gospoda w starej gorzelni
Budynek gorzelni powstał w XIX wieku , gdy właścicielem majątku i dworu w Strzegocicach, został
Ludwik Komornicki. Najprawdopodobniej właśnie on, wybudował murowany budynek dworu
i zabudowania gospodarcze w tym oficynę i gorzelnię. Cały kompleks pałacowo – parkowy, wpisany
jest do rejestru obiektów zabytkowych.
Historia i pierwotne przeznaczenie budynku, zobowiązują nas do serwowania najprzedniejszych
trunków. Menu alkoholi nawiązuje do klimatu i charakteru miejsca i wyraźnie podąża w stronę
produktów niszowych, regionalnych i niebanalnych, choć spróbujecie tu także klasyki gatunku.
Nasza Oferta
Restauracja z wyraźnym akcentem na specjały kuchni regionalnej, choć nie ograniczamy się li tylko
do potraw charakterystycznych dla Podkarpacia.
Pijalnia Na Piętrze. Nawiązanie do nomenklatury uzdrowiskowej nie jest bynajmniej nadużyciem.
Dobre, niepasteryzowane piwo, zacne wino, czy whisky, w rozsądnych ilościach, raczej pomagają
naszym narażonym na codzienny stres organizmom, niż im szkodzą. Oczywiście bywa, że
zapamiętamy się w tej terapii i przedawkujemy lekarstwo, ale wtedy zawsze służymy pysznym żurem
na domowym zakwasie…
Noclegi. Dziesięć przytulnych pokoi, każdy z nich w trochę innym klimacie, każdy z łazienką,
wyposażone w TV, bezpłatne WI-FI i inne niezbędne udogodnienia. Dyskretna obsługa jest do Waszej
dyspozycji przez całą dobę. Łącznie możemy zapewnić nocleg 25 osobom. Wszystkie pokoje będą do
Waszej dyspozycji od września 2014.
Dysponujemy ogromnym, wieloletnim doświadczeniem w organizowaniu imprez wszelakich.
Gwarantujemy prawie nieograniczoną kreatywność i to, że naprawdę zorganizowaliśmy setki różnych
wydarzeń. Od dużych koncertów, przez gale, prezentacje, integracje, eventy ekstremalne i sportowe,
na kameralnych konferencjach i szkoleniach skończywszy. Możemy także poprowadzić Wasze
szkolenie. Oddajemy do Waszej dyspozycji wszystkie nasze umiejętności.
Strzegocice
Gospoda znajduje się tuż przy DK 73 w miejscowości Strzegocice, 4 km od Pilzna w kierunku na
Jasło.
Strzegocice mają doskonałe warunki do rozwijania turystyki i rekreacji, bowiem nieopodal znajduje się
sztuczny zalew na Wisłoce (wędkowanie, kajakarstwo), hektary lasów (grzyby, owoce leśne,
polowania), trasy piesze i rowerowe, sanktuaria i muzea. To także doskonała baza do uprawiania
sportów ekstremalnych (offroad, paintball, sporty motorowodne) .
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