
Gorlice to miasto o niezwykle bogatej i starej 
historii, które położone jest w województwie 
małopolskim, w dolinie Ropy i jej dopływó 
Sękówki, na północnej granicy Beskidu Niskie-
go. Spacerując po tym urokliwym miasteczku 
z pewnością natkniecie się na coś, co w jakimś 
stopniu owiane jest legendą. Kilka gorlickich his-
torii przygotowała dla Was Joanna Meus z RMF 
MAXXX.

Trzy panny, które 
przechytrzyły Tatarów...

Zwiedzając Gorlice warto zapoznać się nie tylko  
z miejscami, ale również historiami, które  
w sobie kryje. Zacznijmy od dawnych, dawnych 
czasów...

Plac Dworzysko i tamtejszy pomnik Teresy 
Kosibianki, z którą związana jest legenda. Kiedy 
centrum grodu razem z zamkiem było na górze 
zamkowej w czasie słynnego napadu na polskie 
ziemie, którego mieli dokonać Tatarzy, zamek 
został otoczony przez hordy Batu-chana. Kiedy 
już wydawało się, że nic nie jest w stanie pomóc 
mieszkańcom Gorlic – z podstępnym planem 
zgłosiła się właśnie Teresa Kosibianka i jej dwie 
koleżanki. Trzy panny udały się do obozu wroga 
i miały ze sobą dary przekupne w postaci bardzo 
mocnych trunków.

Kiedy żołnierze Batu-chana zobaczyli piękne 
dziewczyny, które idą do nich z alkoholem, zor-
ganizowali naprędce biesiadę, no i zaczęli spoży-
wać dary. W związku z tym, że Tatarzy nie byli 
przyzwyczajeni do tak mocnych trunków, tylko 
do zwykłego wina, to bardzo szybko wszyscy się 
upili i zasnęli, a dziewczęta tylko na to czekały 
– odcięły głowy śpiącym żołnierzom i wymknęły 
się z powrotem do zamku.

Następnego dnia, gdy Tatarzy zobaczyli, co stało 
się z wodzami tej wyprawy – w popłochu uciek-
li, opuszczając te tereny, a zamek i mieszkańcy 
osady zostali ocaleni.

Gorlicka legenda o kapliczce 
przy ulicy Krętej

Druga legenda wiążę się z kapliczką przy ulicy 
Krętej. Wieść głosi, że pod nią ukryty jest zaklę-
ty dwór z księciem, księżniczką i dwunastoma 
dworzanami, którzy są zaklęci i zamienieni  
w białe myszki. Te gryzonie pod kapliczką ponoć 
strzegą dwunastu beczek złotych dukatów. Kto 
odgadnie i wypowie o północy słowa zaklęcia, 
ten sprawi, że dwór ożyje, a połowa skarbu 
przypadnie wybawcy. Czy to prawda? Nie zasz-
kodzi spróbować odgadnąć i wypowiedzieć zak-
lęcia pod kapliczką, będąc na nocnym spacerze  
w Gorlicach.

Tajemnice Łysej Góry 
i Zamczyska...

Na zachód od Gorlic są dwa wzgórza – Łysa Góra, 
która jest zarośnięta drzewami i krzewami  
i wzgórze zwane Zamczyskiem, które jest 
całkowicie łyse. Zamczysko ma w sobie dziurę 
po kamieniołomie, co czyni je podobnym do 
wulkanu, a legenda głosi, że za czasów Bolesła-
wa Chrobrego na Zamczysku był potężny zamek 
stróżujący, a jego mieszkańcy wiedli bardzo 
szczęśliwe życie. Niestety, do czasu... dopóki nie 
oddali się rozwiązłości i rozpuście. Wtedy dopuś-
cili się też obrazy władzy i bluźnierstwa – niebi-
osa nie mogły znieść tego zachowania i na znak 
Michała Archanioła zatrzęsły się góry i doliny  
i zamczysko razem z mieszkańcami zapadło się 
do środka góry – właśnie w ten krater. Od tego 
czasu pokutujący mieszkańcy zamku wewnątrz 
wzgórza dają o sobie znać każdego roku  
w dzień Wielkiej Nocy, a każdy kto wsłucha się – 
przykładając ucho do zbocza góry – usłyszy jak 
tam w środku ktoś jęczy, śpiewa psalmy i jak biją 
dzwony...
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Klątwa o ogromnej sile 
- zapadnięty kościół 
na skale Kościelisko

To nie jest jedyna legenda o zapadającym się 
budynku. Jest też druga o zapadniętym kościele na 
skale Kościelisko. Dawno temu, każdej nocy w tej 
grocie o północy palił się ogień – w dzień mieszkań-
cy chodzili tam, by sprawdzić co się dzieje, ale  
w grocie nie było żadnego śladu po tym ogniu. 
Wtedy starszyzna zaczęła opowiadać, że lata temu 
stał na tej skale kościół i pewnego dnia przecho-
dziła tamtędy kobieta, która niosła na targ do Gor-
lic swojego koguta. Zwierzę wyrwało się z niewoli 
i uciekło w podziemia kościoła i nie można go było 
stamtąd wydostać. Właśnie wtedy zdenerwowana 
kobieta miała przekląć w złości: „Żeby ten kościół 
się zapadł za mego koguta”! A w tamtych czasach 
tego typu życzenia bardzo szybko się spełniały, 
więc ledwo zdołała wypowiedzieć to zdanie, a po 
budynku już nie było śladu. Podobno od tego czasu 
każdy, kto przyłożył ucho do tej groty słyszy dźwięki 
dzwoniących dzwonów... No i stąd też nazwa skały 
– Kościelisko.

Osiedle Magdalena 
i tajemnicza studzienka...

Jest jeszcze legenda związana z osiedlem Magda-
lena.  W dawnych czasach na górze Magdalena 
było miasteczko z zamkiem i kościołem, do którego 
wchodziło się... po schodach. Wozami można było 
dojechać tylko od jednej strony i trzeba było w tym 
celu objechać całe wzgórze. Raz szła do miasteczka 
kobieta, która była w ciąży – zmęczona zaklęła pod 
nosem: „Żeby się to miasteczko zapadło”! Jak już 
się domyślacie z poprzedniej opowieści – jak pow-
iedziała, tak się stało – kościół i zamek zapadły się, 
a na szczycie góry powstała zagadkowa dziura... 
Raz jeden chłopak w żartach zdjął czapkę z głowy 
kolegi i wrzucił do tej dziury, a kiedy pokrzywdzony 
zaczął płakać wtedy „coś” mu tę czapkę z powrotem 
wyrzuciło i była pełna złotych dukatów! Zazdrosny 
kolega wrzucił swoją czapkę do dołu, ale po chwili 
to samo „coś” wyrzuciło czapkę, jednak tym razem 
wypełnioną... końskimi odchodami. Była też na tej 
górze studzienka o trzech otworach, z której trys-
kała krystalicznie czysta woda i była lekarstwem 
na absolutnie wszelkie dolegliwości. Kiedy z góry 
zaczęto korzystać, jako z kamieniołomu robotnicy 
zniszczyli studzienkę. Mimo to, woda nadal się 
sączy...

Diabeł koszący gorlickie łąki...

Na Magdalenie w Gorlicach, na łące powyżej 
cegielni Wrońskich, mieszkańcy często w nocy 
słyszeli jak w nocy diabeł łąkę kosił. Słychać też 
było ostrzenie kosy osełką. Ludzie słysząc te 
odgłosy, żegnali się ze strachu. Bali się tamtędy 
chodzić nocą. Jednak z rana zaciekawieni szli na 
łąkę, by sprawdzić czy nocą rzeczywiście ktoś tam 
pracował. Okazywało się, że trawa nigdy nie była 
skoszona.
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“But pełen złota” 
(Legenda dotycząca bitwy 
pod Gorlicami)

W czasie pierwszej wojny światowej odbyła się 
bitwa pod Gorlicami. Podczas tej bitwy, w chwili, 
gdy ucichły strzały, usiadł w okopie młody żołnierz 
rosyjski. Zastanawiał się nad sensem wojny: - Po 
co mi wojna, gdy nie chcę zabijać? Myślał o swej 
matce i o swojej kobiecie, które z pewnością za nim 
tęskniły. Po wojnie, żołnierz chciałby się ożenić. Tu 
mała chatka chyli się ku ziemi, skąd wziąć  
pieniądze na budowę nowego domu? Nagle doszło 
do potężnego wybuchu, żołnierz stracił przytom-
ność. Po chwili, z obawą zaczął poruszać swoimi 
kończynami, by sprawdzić czy ich nie utracił. 
Wyszedł z okopu, trzymając w ręce karabin. Zo-
baczył złota monetę, a dalej skorupy garnka glin-
ianego, a wokół złote dukaty. Chwilę zastanawiał 
się czy nie śni. Już widział swoją przyszłość. Za-
bitemu koledze ściągnął z nogi saperek i zbierał 
pospiesznie dukaty. Przysypał but ziemią i czekał, 
kiedy mrok nastanie. Wieczorem przyczołgał się 
w to miejsce, zabrał but i zakopał go pod starym 
dębem nad rzeką Ropą. Następnie wyrył koziki-
em na korze imię swojej dziewczyny, by wiedzieć, 
gdzie został skarb zakopany. Jednak na drugi dzień 
opuściło go szczęście. W okolicy Glinika Mariampol-
skiego został zraniony śmiertelnie w brzuch. Żołni-
erz  został zabrany do szpitala. Chciał powiedzieć  
o swej tajemnicy pielęgniarce, czując nadchodzącą 
śmierć, ale ona nie znała rosyjskiego. Zawołała 
lekarza, który znał rosyjski, ale żołnierz nie zdążył 
zdradzić szczegółów. Złoto nadal jest zakopane pod 
drzewem i marnieje.
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Misie w Parku Miejskim

Dawno temu w małym mieście mieszkało zam-
ożne małżeństwo. Mieli wielką posiadłość  
i prawie dwadzieścia hektarów pięknego lasu 
rosnącego na stoku góry, który schodził aż do 
rozwidlenia dwóch rzek. Teren był piękny,  
a gospodarze bardzo o niego dbali. Wszyscy 
mieszkańcy miasteczka zazdrościli im takiego  
życia, a najbardziej stara zła zielarka. Rzuciła 
ona zaklęcie na małżeństwo, by nigdy nie docze-
kali się potomstwa.

Od tego czasu przestało im się wieść tak dobrze, 
miasteczko nawiedziły okropne burze. Pioruny 
strzelały na prawo i lewo. Następnego dnia, gdy 
wyszło słońce, mąż poszedł w las ocenić straty. 
Okazało się, że piorun trafił w największe drzewo, 
które runęło tworząc most na rzece, a w miejscu 
korzeni powstała wielka nora. Drzewa nie dało 
się usunąć, było zbyt wielkie i ciężkie. Po pew-
nym czasie mężczyzna odkrył, że w norze zam-
ieszkały dwa niedźwiedzie. 
Na wiosnę misie powiększyły swą rodzinkę  
i było ich już trzy.

Małżeństwo bardzo się cieszyło, że misie tak się 
dobrze u nich czują, że zdecydowały się założyć 
rodzinę. Aż tu nagle pewnego jesiennego dnia 
misie zniknęły. Mąż przeszukał cały las i nic. 
Okazało się, że rodzina niedźwiedzi wyprow-
adziła się, ale zostawiła im wielkie szczęście.  
Na wiosnę, bowiem sami doczekali się  
upragnionego potomstwa. Żona była przekona-
na, że to one odwróciły złe zaklęcie. Mąż  
z wdzięczności wyrzeźbił kamienny pomnik 
dwóch obejmujących się niedźwiadków. Ustawił 
go w najpiękniejszym miejscu lasu, na polance 
tuż przy powalonym drzewie. Na drzewie zamon-
tował poręcze, dzięki czemu powstał most łączą-
cy las z miastem. Postanowił, że odda te piękne 
tereny na park dla miasta, aby mieszkańcy mogli 
korzystać z uroków tego miejsca. Ten piękny, 
szlachetny gest sprawił, że nikt mu nigdy już źle 
nie życzył, a wraz z żoną doczekali się jeszcze 
czwórki dzieci.

Autorem spisanej opowieści jest Adrian Gąsior.

Znaczenie słowa LEGENDA

legenda

1. «opowieść dotycząca życia świętych  
i bohaterów lub jakichś wydarzeń history-
cznych, nasycona motywami fantastyki  
i cudowności»
2. «o osobie otoczonej niezwykłą sławą»
3. «zmyślone lub przesadzone historie 
dotyczące sławnych ludzi, miejsc albo 
zdarzeń historycznych»
4. «krótki tekst na marginesie mapy, 
objaśniający występujące na niej symbole 
graficzne i barwne»
5. «napis na monecie, medalu  
lub pieczęci»
6. «liryczny utwór instrumentalny»
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