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„Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!”

Niniejsza publikacja to finał Konkursu na najlepsze bajki i  legendy obszaru 
LGD, ogłoszonego przez LGD „KORONA SĄDECKA” w  kwietniu 2018 roku. 
Konkurs ten realizowany był w ramach projektu współpracy pn. Nasze Lokalne 
Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj! współfinansowanego ze środków Unii Eu-
ropejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, 
poddziałanie Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania. 

Projekt realizowany był poprzez partnerstwo siedmiu lokalnych grup dzia-
łania, w tym dwóch zagranicznych, tj.: LGD „Korona Sądecka”, Stowarzyszenie 
„Perły Beskidu Sądeckiego”, LGD „Brama Beskidu”, LGD „Beskid Gorlicki”, LGD 
„Stobrawski Zielony Szlak”, oraz ze Słowacji: Obcianske zdruzenie, Miestna akc-
na skupina OKO i Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL.

Cele konkursu zostały określone następująco:
a) pobudzenie wyobraźni młodych mieszkańców obszaru LGD, 
b) poszukiwanie nowych form prezentacji dziedzictwa kulturowego obszaru 

LGD „Korona Sądecka”, 
c) zapoznanie się z zasobami przyrodniczymi, turystycznymi, kulturowymi i hi-

storycznymi obszaru LGD „Korona Sądecka”,
d) zapoznanie się z kulturą oraz tradycją obszarów partnerskich LGD. 

Do Konkursu mogli przystąpić uczniowie szkół podstawowych zarówno z ob-
szaru LGD „Korona Sądecka” jak i  z  partnerskich LGD. W  ramach Konkursu 
klasa miała przygotować opis tekstowy bajki lub legendy oraz pracę plastyczno-
-techniczną w dowolnej technice.

Odzew a także poziom zaprezentowanych prac przewyższył nasze oczekiwa-
nia. Poprzez prezentację ich efektów raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestni-
kom za zaangażowanie w promocję naszych „małych ojczyzn”. 

Przyjemnej lektury.
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Dawno, dawno temu, kiedy jeszcze samochodów nie było, a i o smartfonie 
nikt nie słyszał, w okolicach Podegrodzia zaczął harcować ogromny Ba-
zyliszek. Upodobał sobie Zamczysko, wypędził stamtąd wszystkich ludzi 

i tylko czyhał na nowe ofiary.
Przebiegał wtedy tędy niedaleko Szlak Węgierski – dużo kupców wędrowało 

z wozami pełnymi dóbr różnych. W stronę Węgier sól wożono z kopalni w Boch-
ni i Wieliczce, a warta wtedy była tylko trochę mniej niż złoto. Z powrotem zaś, 

całe bukłaki wina ze słonecznych win-
nic węgierskich dostarczano. No i jak 
by inaczej, złoto też się wiozło i  ka-
mienie drogocenne również.

To te skarby sobie najbardziej 
upodobał Bazyliszek. Napadał na 
kupców, zamieniał ich w kamień swo-
im straszliwym spojrzeniem i  zabie-
rał kosztowności do ciemnego lochu 
w Zamczysku Podegrodzkim. 

Zebrało się ze stu dzielnych mę-
żów z Podegrodzia i stanęli do walki ze 
stworem okropnym. Walczyli dzielnie, 
lecz jeden po drugim padali kamien-
nym trupem pod zimnym spojrze-
niem Bazyliszka. Ostał się jeno Mikołaj 

z Podegrodzia, najmłodszy oraz najbardziej lichego wzrostu ze wszystkich. Schował 
się za wielkim kamieniem i tylko kolana mu się trzęsły, jak widział jak jego koledzy 
padali jeden po drugim. 

– Trzeba by tu cię sprytem załatwić, ty szkaradna bestio! – pomyślał sobie.
Nie minęło wiele czasu, jak wyruszył Mikołaj do Starego Sącza pomocy szu-

kać. Chodził od domu do domu i wołał co odważniejszych mężów by do bitwy 
się szykowali. Wstąpił też do klasztoru Klarysek by opieki Świętej Kingi uprosić. 
Gdy się rzewnie modlił, podeszła doń siostra-starowinka z dzbanem wody. 

– Weź tę wodę, syneczku, ze Źródełka Świętej Kingi ona zaczerpnięta. Tylko 
Ona cud może uczynić. 

Wziął Mikołaj wodę, ukłonił się nisko i poszedł dalej. Wstąpił po drodze po-
wrotnej do grodu Chełmiec, bo słyszał, że ponoć odważni ludzie tam mieszka-
ją i z pomocą, jak trzeba, to nie zwlekają. I znowuż chodził od drzwi do drzwi 

LEGENDA O DZIELNYM MIKOŁAJU Z PODEGRODZIA
Opracowanie: uczniowie klasy IVa Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych
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prosząc o wsparcie. Obszedł wszystkie osady, a przy ostatniej z brzegu spotkał 
starego siwego dziadziunia z długą po pas brodą. 

– Słyszę, mój chłopcze, żeś się odważył z Bazyliszkiem walczyć? Weź że ode 
mnie tę tarczę ze Świętym Krzysztofem, tylko On pomoże ci tego dzieła dokonać.

I podał mu błyszczącą tarczę, na której widniał Święty Krzysztof z Dzieciąt-
kiem Jezus. Podziękował Mikołaj i ruszył do Podegrodzia.

Nazajutrz od samego rana do Zamczyska w  Podegrodziu ściągali dzielni 
mężowie ze Starego Sącza i Chełmca. Ci pierwsi szli pod sztandarem Świętej 
Kingi, następni zaś pod chorągwią Świętego Krzysztofa.

O świcie zaczęła się bitwa. Walczyli dzielnie wojacy mieczem i toporem z Ba-
zyliszkiem, lecz bestia to spojrzy swoim przeszywającym wzrokiem i  człek się 
w kamień obraca, to machnie ogonem ze szponami i kilku chłopa na ziemi bez 
ruchu leży.

Wyszedł wtedy Mikołaj do przodu i przewiązawszy sobie oczy przepaską, za-
czął kropić potwora wodą od Świętej Kingi. Zobaczyli wszyscy wraz że ta woda 
ogromne dziury na nim wypala i wije się stwór z bólu, jak by go wrzątkiem pole-
wano. I dawaj go jeszcze bardziej tłuc mieczami i toporami.

Lecz Bazyliszek pojął, w kim ma największego przeciwnika i ruszył prosto na 
Mikołaja. Ten, słysząc piekielny oddech przerażającego potwora tuż przed sobą, 
zasłonił się tarczą. Spojrzał Bazyliszek na tarczę błyszczącą, ujrzał woje odbicie 
oraz wzrok swój kamienny i w mgnieniu oka sam zamienił się w głaz. 

Ruszyli wszyscy na nieruchomego potwora i potłukli bestię na drobne kamy-
ki, które wrzucili do Dunajca.

Do tej pory, jak się pójdzie nad Dunajec, widać wszędzie wiele kamyków po-
zostałych po straszliwej bestii.

LEGENDA O POWSTANIU KAMIENIOŁOMU  
W KAMIONCE WIELKIEJ

Opracowanie: uczniowie klasy Ia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Tuż za „starym” kościołem w Kamionce Wielkiej, za rzeką, po prawej stro-
nie drogi prowadzącej w kierunku Mystkowa zobaczyć można górę poro-
śniętą drzewami i krzewami od dawien dawna zwaną „Skałką”.

Był tu kiedyś piękny las, skupisko starych dębów, lip, jaworów, w których pniach 
w różnej wielkości dziuplach gnieździły się sowy, dzięcioły, szpaki, sikorki i inne 
ptactwo. Był to przeuroczy strzępek prastarego słowiańskiego boru, którego poszy-
cie stanowił puszysty mech misternie przetykany widłakiem, bluszczem, borowiną, 
kępami paproci i karłowatą dziką różą. Wśród krzaków leszczyny kwitły zawilce 
i pierwiosnki, a na brzegu lasu fioletowo połyskiwały w słońcu przylaszczki.
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Od dawien dawna chodziły po wsi słuchy, że 
gdzieś w tym lesie jest ukryta głęboka jama wy-
kopana w dawnych czasach przez miejscowych 
zbójców, którzy przechowywali tam skarby 
i  cenne przedmioty zrabowane bogatym kup-
com wędrującym Szlakiem Węgierskim. Pew-
nego razu zbóje wyruszyli na nową wyprawę, 
lecz nigdy już z niej nie powrócili. Zbójcy zagi-
nęli, ale skarby pozostały!

W Kamionce wielu było chętnych do przeję-
cia owych kosztowności, wielu chodziło po lesie 

z łopatami i szukało jamy, ale na próżno – jej wejście było dobrze zamaskowane 
przed poszukiwaczami. Z biegiem lat las zgęstniał, wyrosły nowe drzewa, ślady 
po zbójach były coraz mniej widoczne.

Jednakże pewien młody chłopak ze wsi – Antek, wpadł na pomysł, aby nie 
szukać jamy na szczycie góry, a wprost przeciwnie – zacząć kopać u jej podstawy! 
Uważał, że skoro jama miała być ukryta bardzo głęboko, to szybciej dokopie się 
do niej od spodu. Namówił kilku swoich kolegów i rozpoczęli kopanie.

Niestety, pomimo tego, że dobrze przygotowali się do pracy, kopanie szło im 
bardzo ciężko! Pod cienką warstwą ziemi i gliny natrafili na twardą skałę! Pró-
bując ją przebić lub skruszyć tępili ostrza kilofów, łamali trzonki łopat, a nawet 
ranili dłonie o twarde i ostre kawałki skały. Nie poddawali się jednak zwątpieniu. 
Postanowili kopać dalej. Po kilku tygodniach ciężkiej pracy nie mieli nic prócz 
ogromnej sterty głazów, kilku pryzm kamieni i hałdy żwiru.

Kamionka Wielka była wtedy maleńką wioską złożoną z kilku biednych do-
mów, ale ludzie przejeżdżający tamtędy zachwyceni byli jej urokliwym położe-
niem, pięknym krajobrazem i bogactwem przyrody. Wielu z nich miało zamiar 
wybudować tu dom lecz zniechęcał ich brak dobrej drogi i materiałów budow-
lanych. 

Pewnego dnia Antek wraz z przyjaciółmi rozmyślali, co robić dalej. Podko-
pywanie góry nie doprowadziło ich do znalezienia jamy ze skarbami, sił mieli 
już coraz mniej, a i zapał do dalszej pracy nieco w nich opadł… Aż tu nagle… 
w zgromadzonych kamieniach, głazach i żwirze dostrzegli… SKARB!!! którego 
z  takim zaangażowaniem szukali. Zaczęli sprzedawać materiał skalny ludziom, 
którzy chcieli budować tu domy i przekazali część swojego urobku na poprawę 
drogi. W miejscu pierwszego wyrobiska powstał kamieniołom, który zapewnił 
Antkowi i jego przyjaciołom miejsce pracy, dostatnie życie i rozwój wsi Kamion-
ka Wielka. 

A zbójecki skarb, którego tak bardzo poszukiwali dalej spoczywa w głębokiej 
jamie ukrytej wśród leśnej gęstwiny na „Skałce”.
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LEGENDA O POWSTANIU NAZWY MIEJSCOWOŚCI  
KRÓLOWA POLSKA

Opracowanie: uczniowie klasy Ib Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Działo się to dawno temu. W  okolice dzisiejszej miejscowości Ptaszkowa 
przybył na polowanie król Władysław Jagiełło. Towarzyszyli mu rycerze 
i cała świta dworska. Król od wielu dni polował w tutejszych lasach. Na 

dworze w Krakowie została jego żona królowa Jadwiga. Gdy długo mąż nie wracał 
postanowiła zrobić mu niespodziankę i odwiedzić go na polowaniu. Wraz z dwór-
kami i świtą królewską wybrała się w podróż. Była to podróż męcząca. Królowa 
zmęczona podróżą poleciła zatrzymać karetę, gdyż chciała odpocząć. Woźnica za-
trzymał się na drodze biegnącej wśród pól. Przy drodze rosło kilka drzew. 

W ich cieniu postanowiła odpocząć królowa. Usiadła pod drzewami, podzi-
wiała piękne krajobrazy i pracujące kobiety w polu. Po pewnym czasie poczu-
ła pragnienie, a  nie mieli już nic do picia. Poprosiła kobiety pracujące w  polu 
o kubek wody. Te z miłą chęcią dały jej wody. Za udzieloną pomoc dostały od 
królowej Jadwigi kuferek złota. Kobiety były zaskoczone szczodrością królowej. 
Podziękowały jej ,a on udała się w dalszą podróż. W miejscu, gdzie odpoczywała 
królowa Jadwiga postawiono kapliczkę. Stoi ona tam do dzisiaj. A miejscowość 
na cześć królowej Jadwigi nazwano Królowa Polska. Tak oto legend wyjaśnia po-
wstanie nazwy miejscowości Królowa Polska położonej wśród pól, łąk i lasów.
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LEGENDA O POWSTANIU KAMIONKI WIELKIEJ
Opracowanie: uczniowie klasy IIa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Dawno, dawno temu za siedmioma górami, za czterema lasami i  jedną 
rzeką żył dzielny rycerz Ryszard. Miał on pięć córek. Miały na imię: Ma-
rysia, Teresa, Kunegunda, Brunhilda i  Kamionka. Ryszard najbardziej 

kochał cztery najmłodsze córki. Kamionka zawsze stała na boku i przypatrywała 
się im z melancholią w oczach. Rycerz bowiem nie przepadał za Kamionką, po-
nieważ urodziła mu ją zła czarownica. 

Kamionka była miłą i bardzo pracowitą kobietą. Pewnego dnia po kolacji oj-
ciec zaprosił ją na spacer po ich wsi, aż doszli do wielkiej skalistej góry zwanej 
Kamieniołom, w której była jaskinia. Król chcąc się pozbyć córki wepchnął ją do 

jaskini i  zasunął 
głazem. Była po-
grążona w smutku 
i  melancholii. Na 
następny dzień 
rano rycerz Lech 
usłyszał o  tym 
jak postąpił król 
i  podrzucił Ka-
mionce małe ja-
błuszka i podał jej 
trochę wody w bu-
telce przez małą 
szparkę. Dziew-
czynka rzuciła się 

na to z  wielką łapczywością. Po skromnym posiłku usiadła i  zaczęła szlochać. 
Z zapłakanymi oczkami rozglądnęła się w ciemnościach i zauważyła światełko. 
Kiedy podeszła bliżej okazało się ze to była otwór przez który mogła się wydostać. 
Szybko wyszła przez niego i zanim się spostrzegła była już na końcu wsi. Przez 
kolejne dni dziewczyna błąkała się po wsi, aż trafiła do domu pewnej staruszki, 
która w zamian za pomoc w gospodarstwie pozwoliła Kamionce zamieszkać w jej 
domu. Jednak szczęście dobrej dziewczyny nie trwało długo, niestety ciężko za-
chorowała i zmarła.

 Po pewnym czasie król Ryszard zatęsknił za córą Kamionką. Czekał kilka 
lat na jej przybycie, ale się nie doczekał. Po 10 latach ojciec przypadkiem dowie-
dział się o śmierci swojej córki. Ma jej cześć nazwał swoją miejscowość Kamionka 
Wielka.
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„HEJ KAMIONKO”
Opracowanie: uczniowie klasy IIIa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Hej Kamionko, hej wioseczko wysoko,
Hej ludowe nuty płyną daleko.
Hej rozciągasz się doliną szeroko,
Hej najpiękniej na tych górach wysoko.

Ta kamieńska wioska kamieniami słynie,
Tu kamień, tam kamień wszędzie są kamienie.
Tu góra tam góra, a środkiem dolina,
Smutny byłby chłopak, gdyby nie dziewczyna.

Tu są wszędzie dookoła i góry i doły
A z pola trzeba zwozić siano do stodoły.
No i wcale nie jest łatwo jechać takim wozem,
Gdy droga prowadzi miedzą lub wąwozem.

Gdzie idę gdzie jadę wszędzie góry doły,
Zajdę do Kamionki tam jest świat wesoły.
Słoneczko wszędzie rano wstaje, i  tak samo wszędzie grzeje, 
Dziecko w Kamionce jest radosne i się głośno śmieje. 
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OD KAMYCZKA I STRUMYCZKA, AŻ PO WIELKĄ WIOSKĘ
Opracowanie: uczniowie klasy IIIb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Dawno, dawno temu, w jednej z małopolskich wiosek, na wzgórzu, w nie-
wielkiej chacie, mieszkał z rodzeństwem i rodzicami młody chłopiec – 
Bartek. Wiedli oni szczęśliwe życie uprawiając niewielki kawałek pola. 

Chłopiec już od najmłodszych lat pomagał w pracy na roli. Lubił także zwierzęta, 
a jego najlepszym przyjacielem był piesek Reks. Razem bawili się i miło spędzali 
czas.

Jednak pewnego lata 
małą wioskę nawiedzi-
ła wielka susza. Kwiaty 
i trawy więdły z powodu 
braku wody, a  drzewa 
smutno zwieszały gałę-
zie. Tego roku na małym 
kawałku uprawianym 
przez Bartka nic nie 
wyrosło. Oznaczało to 
dla niego i  jego bliskich 
biedę oraz głód. Pewnej 
nocy głodny chłopiec nie 
mógł zasnąć, zastanawiał 

się co mógłby zrobić, aby pomóc rodzinie i sprawić by nasiona zaczęły kiełkować. 
Nagle gdy tak rozmyślał zobaczył, że za oknem coś niesamowicie lśni, usłyszał 
również dziwny dźwięk. Nie zastanawiając się, szybko wyszedł z chaty i pobiegł 
w miejsce skąd dochodziły te odgłosy. Ujrzał tam dziwną niebieską żabę, która 
wołała o pomoc ludzkim głosem. Chłopiec nie mógł uwierzyć w to co przed sobą 
widział i przecierając oczy ze zdumienia, zaskoczony patrzył na te dziwa. Żaba, 
gdy tylko go zauważyła, poprosiła o szklankę wody, ponieważ czuła się bardzo 
zmęczona i spragniona. Gdyby chłopiec jej nie usłyszał najpewniej pożegnałaby 
się już ze swym życiem. Dzielny Siemowit pobiegł szybko do chaty i odlał z ostat-
niego wiadra resztkę wody, którą miał. Przyniósł ją czarodziejskiej żabce, a  ta 
kiedy tylko skosztowała od razu odzyskała siły. „Dziękuję” – powiedziała. „Za 
to, że mi nie odmówiłeś otrzymasz wielki skarb. Weź resztkę wody i  chodź za 
mną.” Chłopak już miał ruszać za płazem, lecz szczekanie Reksa kazało mu wziąć 
przyjaciela ze sobą. „Ciekawe co ta dziwna istota nam pokaże?” – pomyślał… 
.W obecności swojego towarzysza Bartek czuł się pewniej dzięki czemu odważnie 
kroczył przez las. W końcu dotarli na miejsce, gdzie wsparte o siebie leżały dwa 
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olbrzymie kamienie. „Wlej wodę w szczelinę między tymi głazami.” – rozkazało 
zwierzę. Młodzieniec postąpił zgodnie z poleceniem. Na początku nie działo się 
nic, ale chwilę później z miejsca, do którego chłopak wlał wodę zaczął z wolna 
płynąć niewielki strumyk. „Oto twój prezent” – powiedziała nieznajoma żaba. 
„Już nigdy nie będziecie musieli martwić się suszą.” 

Od tego momentu przez niedużą wioskę płynęła cudowna rzeczka. Dzięki 
niej w wiosce osiedlali się nowi mieszkańcy. Po kilku latach na miejscu dwóch 
głazów odkryto kamieniołom, a wioskę oraz rzekę przez nią płynącą nazwano 
Kamionką. Nie zapomniano również o dzielnym Bartku i do dziś opowiadana 
jest jego niesamowita historia.

LEGENDA O DIABLEJ DZIURZE
Opracowanie: uczniowie klasy IVa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

W odległości około 300m od centrum Kamionki, gdzie rozwidlają się 
drogi w kierunku Kamionki i Królowej, wznosi się jedna z gór zwana 
Rachelówką. Na jej porosłym lasem szczycie, jak głosi legenda, zosta-

ła wykopana i wykuta w skale przez zbójów dziura, wejście do ich siedziby. Prze-
chowywali tam skarby i  cenne przedmioty zrabowane bogatym kupcom. Pew-
nego razu zbóje wyruszyli na nową wyprawę, lecz nigdy już z niej nie powrócili.

Sto lat później, gdy zbój-
cy zostali wybici przez sądec-
kich hajduków, kamieńskie 
prządki w czasie długich, je-
sienno-zimowych wieczorów 
opowiadały legendę o  jamie 
zbójców, przemianowanej na 
„diabelską dziurę”.

Od chwili kiedy diabeł 
osiadł w zbójeckiej jamie, lu-
dzi ogarnął wielki strach, bo 
z  miejsca tego wydobywały 
się: pisk, wrzask, gwizd i huk. 
Gdy ktoś ośmielił się zbliżyć – zionęło z  niej siarką, smołą i  takim strasznym 
smrodem, że dech zapierało. Z daleka ludzie omijali diabelską siedzibę.

Tylko jeden dzień w roku czart pilnujący skarbów opuszczał swój loch i mógł 
poharcować po świecie. Była to Niedziela Palmowa upamiętniająca moment wy-
bicia zbójców.



10

Dawno temu żył w tych lasach biedny Ignaś – sierota, wychowywany przez 
chrzestnych. Pasał nad rzeką bydło niedaleko dzisiejszej Janówki. W chłodny, je-
sienny dzień rozpalił ognisko, usiadł na kamieniu, a kiedy płomień rozgrzał jego 
zziębnięte ciało – zaczął ogarniać go błogi sen.

Wtedy od drogi zbliżała się 
do niego nieznana, podpierająca 
się laską babuleńka. Pozdrowiła 
chłopca w  imię Chrystusa i  zapy-
tała czy może ogrzać swoje stare 
kości przy ogniu. Ignaś z  ochotą 
ustąpił jej swojego miejsca zdzi-
wiony, że zwróciła się do niego po 
przezwisku. Nieznajoma wyjaśniła, 
że nie siedziałaby obok niego, gdy-
by nie wiedziala, iż nazywają go 

Żaczek. Ignaś przekonany był, że to wróżka, a ona rzekła, że kim jest dowie się 
później. Teraz zaś chce powierzyć mu zadanie. Nachyliwszy się ku niemu długo 
szeptała coś do ucha, a on od czasu do czasu coś potakiwał.

Nagle dał się słyszeć przeraźliwy ryk, aż Żaczek na równe się poderwał. 
Rozgląda się dookoła – krasula pasie się spokojnie, jak się pasła tylko staruszka 
zniknęła, przepadła jak kamień w wodzie. Podrapał się chłopak po zmierzwionej 
czuprynie, głową pokręcił, a ponieważ słońce schowało się za górę, zegnał bydło 
ku chacie.

Żaczek wszedł cicho do izby, usiadł na piecku przy nalepie i nic do nikogo nie 
mówił. Na pytanie odpowiadał krótko, tak, że chrzestna nie mogła pojąć przyczy-
ny nagłej jego zmiany. Przez całą jesień i zimę stale siedział zadumany, rozmyślał 
o spotkaniu z babuleńką – czy snem to było, czy jawą.

Wkrótce nadeszła wiosna, a z nią święta Wielkiej Nocy. W palmowa niedzielę 
po zjedzeniu na śniadanie zacierki, Ignaś złapał się za brzuch i zaczął postękiwać. 
Chrzestna kazała ma położyć się do łóżka, a sama z mężem poszła do kościoła.

Kiedy tylko za nimi drzwi się zamknęły, Ignaś wyskoczył z pościeli, jak z procy. 
Szybko pobiegł do skrzyni, wyciągnął z niej gromnicę, zza okapu hubkę i krzesiwo, 
a wszystko zawinąwszy w zgrzebną płachtę, schował za pazuchę i wyszedł z chałupy. 
Przeskoczył kładkę na rzece, gościniec, a potem zaczął piąć się z wolna na rachelow-
ską górę. Przedzierając się przez krzaki, ciernie i las dobrnął wreszcie na szczyt, gdzie 
na małej polanie było wejście do „diabelskiej dziury”. Zatrzymawszy się chwile na-
słuchiwał, a potem przyklęknął za pniakiem starego świerka i wyjął gromnicę, hubkę 
i krzesiwo. Wzniecił ogień, zapalił świecę, i wszedł do ziejącej smrodem jamy.

Posuwając się wolno w głąb korytarza, dobrnął wreszcie do komnaty, w której 
sypiali zbójcy. Rozglądał się po wszystkich kątach, a  nie znalazłszy tego czego 
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szukał ruszył dalej. Po przejściu wąskiej szczeliny znalazł się w następnej kom-
nacie. Było w niej tyle bogactwa, że nie mógł oderwać oczu. Ignaś nigdy takich 
rzeczy nie widział ani o nich nie słyszał. Stały tam worki pachnących korzeni, 
zamorskich przypraw, jedwabiów przetykanych złotem, srebrem i wiele jeszcze 
innych rzeczy. Podszedł do stojącej w kącie pod ścianą ogromnej, dobrze okutej 
skrzyni. Podniósł wieko, a potem aż oczy zamknąć musiał, bo taki blask uderzył 
od diamentów, złota, srebra, dukatów i innych kosztowności, którymi była wy-
pełniona.

Ocknąwszy się nieco zatknął gromnicę w szczelinie skalnej, rozciągnął na zie-
mi płachtę i zaczął na nią wykładać ze skrzyni najkosztowniejsze rzeczy: kielichy 
kryształowe i złote wysadzane drogimi kamieniami, bransolety, pierścienie, łań-
cuszki i worki dukatów. Kiedy opróżnił skrzynię, zamknął wieko, zawiązał prze-
ścieradło na cztery rogi i przerzuciwszy swój skarb przez prawe ramię, gromnicę 
wziął do lewej ręki, ruszył do wyjścia. Dźwigał wielki ciężar, ale prawie go nie 
czuł, gdyż ogarnęło go szczęście na widok słonecznego blasku. Odetchnął z ulgą, 
zobaczywszy zielone świerki i  jodły. Przeżegnał się raz jeszcze, Panu Bogu za 
opiekę podziękował, zgasił gromnicę i zaczął schodzić z góry.

Gdy wrócił do domu, chrzestnych jeszcze nie było, więc prędko pochował na 
swoje miejsce: gromnicę, hubkę i krzesiwo. Skarby zsypał do wiklinowej kobiałki, 
wsunął w ciemny kąt pod ławę. Wtedy do domu wrócili chrzestni.

Widząc chłopca w  dobrym 
zdrowiu ucieszyli się bardzo 
i  oznajmili, że jutro czeka ich 
ciężka praca-ścinka drzewa na 
budowę nowego kościoła. Wte-
dy Ignaś zapytał czy nie lepszy 
byłby kościół murowany. Oczy-
wiście, że lepszy odpowiedzieli, 
lecz skąd wziąć na ten cel pie-
niędzy. Chłopiec powiedział, że 
on da tyle talarów. Z  początku 
chrzestni myśleli, że żartuje, 
ale gdy się upierał przy swoim 
przestraszyli się, że pomieszało mu się w głowie albo duszę diabłu oddał. On jednak 
niczym się nie przejmował tylko wydobył spod ławy kobiałkę z kosztownościami 
i trudem postawił ją na stole mówiąc, że są to skarby z „diablej dziury”. Zdumieni 
chrzestni nie mogli uwierzyć własnym oczom. W życiu nie widzieli takich ślicznych 
i kosztownych przedmiotów, dlatego zasypali go tysiącem pytań.

On spokojnie opowiedział o babuleńce, która przyszła do jego ogniska i po-
wierzyła jemu to zadanie, nakazała wybudować kościół murowany, żeby już nie 
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spłonął. Potem mówił jakich rad udzieliła mu gdy wybierze się po kosztowności, 
aby pokonał moc czartowską i nie stchórzył. Kiedy się już nagadali do woli i na-
cieszyli oczy widokiem skarbem postanowili przekazać te bogactwa proboszczo-
wi parafii. Pod wieczór gdy chrzestny wrócił do domu zerwała się straszna wichu-
ra. To wściekł się diabeł, kiedy po powrocie do jamy zobaczył, że mu ktoś zabrał 
znaczną część skarbów, które z nakazu Lucyfera miał pilnować. Wpadł do wioski 
z siłą stu diabłów niosąc ze sobą tumany kurzu, łamiąc gałęzie, powalał z korze-
niami potężne drzewa. Zrywał strzechy, by je w strzępach roznieść po okolicy. 
Ludzi strach ogromny ogarnął. Myśleli, że to już koniec świata. Rankiem wichura 
ucichła. Ludziska odetchnęli po nie przespanej nocy, lecz ich oczom ukazał się 
ogrom spustoszenia, które spowodowały diabelskie harce. Ponieważ kamioncza-
nie nie lubią długo po stracie lamentować, żywo zabrali się do naprawy szkód, 
a potem do budowy kościoła. 

 Ktoś mógłby powiedzieć: „Jak to?! Budować kościół za „diabelskie dukaty”? 
Ale byłby w błędzie! Kosztowności i pieniądze nie były bowiem kradzione. Zo-
stały one zrabowane kupcom, niewinnym ludziom, którzy przejeżdżali przez Ka-
mionkę podążając szlakiem bursztynowym na południe.

 Kilka lat po zakończeniu budowy kościoła chrzestni Igasia zmarli. A on do 
gospodarowania nie miał zamiłowania, dziewczynami się nie interesował więc go-
spodarstwo które dostał w spadku sprzedał, pieniądze ze sprzedaży przekazał na 
kościół, a sam wstąpił do klasztoru. Tam po jakimś czasie zakończył życie. Ciekawi 
pewnie jesteście kim była owa babuleńka, która ukazała się Ignasiowi. Otóż, jak 
ludzie wywnioskowali była to królowa Jadwiga – żona Władysława Łokietka gdyż 
po spaleniu się kościółka, którego była fundatorką przyszła z zaświatów z pomocą 
przy budowie nowego kościoła p.w. Św. Bartłomieja. Należy jeszcze dodać, że diabeł 
o zabraych sobie skarbach nie zapomniał. Co kilka lat wpada do Kamionki wyrywa 
wtedy setki drzew, zrywa dachy, a ludzie mówią że „Diabeł się żeni”. Dziś po diablej 
dziurze została tylko legrnda, a wejście do jamy blokuje kamień.

JAK  BLIŹNIACZKI  WIEŚ  URATOWAŁY” 
LEGENDA O WSI KAMIONKA WIELKA

Opracowanie: uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Librantowej

Dawno, dawno temu, w  maleńkiej wsi położonej w  dolinie na pograni-
czu Beskidu Sądeckiego i zachodniej części Beskidu Niskiego, u zbiegu 
trzech potoków: Kamionki, Królówki i Wolanki, w małej chatce pod la-

sem przyszły na świat dwie dziewczynki, bliźniaczki, podobne do siebie jak dwie 
krople wody. Rodzice nadali im imiona Onka i  Kami. Wszyscy je kochali, bo 
nie sposób było ich nie kochać. Dobre to były dzieci; grzeczne, miłe, o czystych 
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sercach. Wystarczyły dwa śliczne uśmiechy, aby rozjaśnić niejedną smutną i spra-
cowaną twarz. 

Dziewczynki rosły jak na 
drożdżach i  gdy już były cał-
kiem duże zobaczyły, że w ich 
wsi źle się dzieje. Na wieś nie-
ustannie napadali rozbójnicy, 
rabując i niszcząc co się tylko 
dało. Bieda i  głód dokuczała 
ciężko pracującym mieszkań-
com wsi. Dzieci często płakały 
i  chodziły smutne. Wszystko 
zabierali źli rozbójnicy: zwie-
rzęta, ziarno i mąkę na chleby 
i kołacze oraz kasze, ziemniaki, mleko, a nawet warzywa i owoce. Ich łupem pa-
dały też tkane przez gospodynie na krosnach kolorowe kilimy, bluzy i sukmany. 
Było coraz gorzej, bo rozbójnicy się rozzuchwalili i  coraz częściej pustoszyli 
wieś.

Dziewczynki z  przerażeniem patrzyły na to co się dzieje, na niedolę ludzi, 
na płacz dzieci. Pewnego dnia poszły na ulubioną małą polankę w lesie, aby się 
naradzić.

– Musimy coś temu zaradzić! – zawołała Kami – serce mnie boli i nie mogę 
już na to patrzeć.

– Ale co możemy zrobić? – zastanawiała się Onka – rozbójników jest bardzo 
dużo i mają pistolety. Chłopi we wsi nie dają rady, to co my dziewczyny możemy?

– Jeszcze nie wiem, ale na pewno coś wymyślimy – przekonywała Kami – tyl-
ko musimy bardzo, bardzo, ale to bardzo chcieć…

Dziewczynki długo zastanawiały się co zrobić i  niespodziewanie zasnęły. 
Przyśnił im się jednakowy sen. „Szły środkiem ciemnego sosnowego lasu, gdy 
nagle usłyszały głos: mieszkam tutaj niedaleczko, mogę pomóc dziewczynecz-
kom… Przestraszyły się trochę, bo już zrobiło się bardzo ciemno, ale dzielnie szły 
dalej, prosto przed siebie. I nagle za zakrętem zobaczyły małą chatkę i niewielką 
staruszkę, a właściwie starowinkę, bo miała chyba ponad sto lat. Głos stawał się 
coraz bardziej wyrazisty. 

– Wejdźcie w moje progi, bo was pewnie bolą nogi – zaprosiła staruszka – 
wiem, że bardzo pomóc chcecie, ale jak – to już nie wiecie. Lecz nie martwcie się 
dzieciny, zjedzcie z woreczka jeżyny. Nie rezygnujcie z marzeń, wszystko wkrótce 
się okaże…

Był już ranek, gdy Onka i Kami się obudziły. Przypomniały sobie sen, który 
śnił im się ubiegłej nocy.
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– Ale dziwny sen; las, starowinka i woreczek z jeżynami… – przeciągnęła się 
Onka.

– Mnie też się śniła starowinka, las i woreczek – zawołała zdumiona Kami.
Jeszcze bardziej się zdziwiły, gdy zobaczyły obok siebie płócienne woreczki 

pełne jeżyn. Ale nie miały czasu dłużej nad tym się zastanawiać, bo nagle usłysza-
ły krzyki i płacz. Słychać je było aż tutaj na polankę. Spojrzały na siebie.

– Rozbójnicy – wyszeptała przestraszona Kami. Onka wzięła woreczek pełen 
jeżyn.

– Jedz szybko – zawołała. Kiedy zjadły jeżyny, nagle zaczęły rosnąć. Rosły, 
rosły i rosły, aż przerosły wszystkie chaty i wszystkie drzewa w lesie. Spojrzały na 
siebie: 

– Ale jesteś wielka! – krzyknęła Onka.
– Ty też jesteś wielka! – zawołała Kami.
Idziemy do wsi – zarządziła. 
Tup, tup, tup – aż się ziemia zatrzęsła jak ruszyły do wsi. Wystarczyły cztery 

kroki, by rozbójnicy je zobaczyli. Wpadli w popłoch:
– Olbrzymki, olbrzymki idą!!! Ratuj się kto może! Uciekajcie! – krzyczeli 

przerażeni. 
Na nic to się jednak zdało. Kami i Onka wyłapały ich wszystkich, co do jedne-

go. W ich olbrzymich dłoniach zmieścili się wszyscy rozbójnicy. Nie zastanawiały 
się długo. Ściskając mocno dłonie, wielkimi krokami ruszyły za góry, za lasy, za 
rzeki. Znalazły tam najciemniejszą i najgłębszą pieczarę i wszystkich zbójców tam 
zostawiły, aby już nigdy nie mogli ich wsi odnaleźć. 

Uradowane wróciły z powrotem. Zmęczone drogą, już niedaleko wsi, posta-
nowiły odpocząć. Przytuliły się do siebie i znów niespodziewanie zasnęły. Teraz 
też przyśnił im się ten sam sen. Staruszka uśmiechała się do nich mówiąc: 

– idźcie tam, gdzie wasza chata, od dziś wieś będzie bogata.
Gdy rano się obudziły, zobaczyły, że wróciły do swoich postaci. Stały się tą 

samą Kami i Onką co dawniej. Mieszkańcy wsi zdziwili się i bardzo, bardzo ucie-
szyli, gdy zobaczyli swoje bliźniaczki z  powrotem. Czekały je podziękowania, 
okrzyki radości i uściski. Wszyscy byli im bardzo wdzięczni i wiwatom nie było 
końca.

 Od tej pory wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Spełniły się słowa staruszki. Wieś 
stawała się coraz większa, piękniejsza i bogatsza. I tak jest do dziś. A mieszkańcy 
nazwali ją na cześć dzielnych bliźniaczek Kami i Onki i ich wielkiego wzrostu – 
Kamionka Wielka.
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LEGENDA O WALENTYM I LIBRANTOWSKIEJ KAPLICZCE
Opracowanie: uczniowie klasy II Szkoły Podstawowej w Librantowej

Dawno temu, nad potokiem Łęgówka żył zamożny Wojskowy, który posia-
dał piękny dwór oraz duże obszary ziemi i lasów. Przy dworze mieszkała 
służba dworska – Walenty, jego rodzice i brat. Działo się to na początku 

XIX wieku, w latach niewoli po rozbiorach Polski. Wojskowy wiedząc, że będzie 
brał udział w różnych bitwach, a Walenty jest bardzo uzdolniony, postanowił wy-
brać go do swojej osobistej ochrony. Wa-
lenty został odpowiednio przeszkolony. 
Brał udział, wraz ze swoim Panem, w wie-
lu bitwach w kraju i poza jego granicami. 
Zawsze był z nimi ich ulubiony i wierny 
koń Hucuł. 

Pewnego dnia, podczas jednej z  bi-
tew, Wojskowy został poważnie raniony. 
Zauważając to Walenty natychmiast pod-
biegł do wrogów i stanął w jego obronie. 
Ten dzielny młodzieniec uratował życie 
swojemu Panu. W  podzięce miał otrzy-
mać dom, ziemię i  las. W  czasie kolej-
nej potyczki z wrogiem napadło na nich 
dwóch Kozaków. Tym razem zdolno-
ści Walentego nie wystarczyłyby, gdyby 
nie pomoc Hucuła. Ten wyjątkowy, koń 
widząc słabnącego Wojskowego i  jego 
towarzysza, osłaniał ich swoim ciałem 
oraz rozpoczął walkę z  wrogami. W  od-
powiednim momencie, kiedy napastnicy 
stracili siły, nachylił się i pomógł w ucieczce swoim Panom. Walenty obiecał, że 
jeśli szczęśliwie wróci z wojny, to wybuduje kapliczkę, w której będzie się modlił 
i dziękował za ocalenie. Po powrocie z wojny, w zamian za ocalenie życia, Pan 
dworu przekazał swojemu wiernemu słudze drewniany budynek mieszkalny ze 
stajnią, ziemią i lasem. Od tego momentu Wojskowy nazwał to miejsce Olchów-
ką. Dotrzymał on obietnicy a  zasługi Walentego zostały wynagrodzone. Wieść 
o tych wydarzeniach rozlegała się wśród Lachów Sądeckich. 

Młodzieniec zamieszkał ze swoją rodziną i koniem Hucułem na Olchówce. 
Tam wybudował młyn, założył pasiekę i sad. Spełniając swe przyrzeczenia zło-
żone po ocaleniu w czasie potyczki z Kozakami, u brzegu góry, obok źródełka 
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wybudował kapliczkę z miejscowego kamienia piaskowca. Pod kapliczką umie-
ścił piwnicę ze sklepieniem zamkniętym. Posiadała ona dwoje drzwi, przedsio-
nek i  drzwi główne zamykane na kłódkę wykonaną z  drewna. Otwarcie drzwi 
było bardzo trudne, jeśli nie znało się tajemnicy tego zamka. Sposób otwierania 
polegał na wkładaniu i wysuwaniu do zamka blaszanego klucza, który podno-
sił klocki, a w efekcie drzwi mogły się otworzyć. Z kolei, gdy klocki te zapadły 
się i wyjęto klucz, drzwi były zamknięte. Podrobienie owego klucza graniczyło 
z cudem. Tajemnica tego zamka tkwiła w długości, jak również odległości pod-
noszenia owych klocków. Pod kapliczką przechowywano ziemniaki i buraki, zaś 
w samej kapliczce zbierano się na modlitwy. W okresie deszczowym lub gdy z in-
nych powodów nie szło się do kościoła to tam odprawiano nabożeństwo nie-
dzielne z książeczek modlitewnych. Lachy Sądeckie to ludzie, którzy wielką wagę 
przywiązywali do obrzędów związanych z uroczystościami kościelnymi, dlatego 
też szybko pokochali to miejsce. Niedługo po wybudowaniu kapliczki Wojsko-
wy sprzedał swój dwór jakiemuś bogaczowi i wyjechał. Rodzice Walentego byli 
bardzo dumni z wszystkich poczynań syna. Matka jednak pragnęła, by miał on 
żonę i dzieci. Postanowiła więc odwiedzać co dzień kapliczkę i modlić się za syna, 
aby wypełniło się to marzenie. Pewnego pięknego dnia kiedy zbierała kwiaty dla 
Matki Boskiej, syn zapytał czy może iść z nią do kapliczki. Matka zgodziła się. 
Młody i przystojny mężczyzna był bardzo dobrze wychowany, stąd zabrał kwia-
ty od matki i krocząc z nią pod rękę doszli na miejsce. Tam zastali klęczącą na 
kolanach przepiękną dziewczynę. Walenty onieśmielony jej urodą zapytał matki 
kto to. Matka odparła że dziewczyny nie zna. Gdy się zbliżali, dziewczyna wstała 
i zaczęła wracać do domu. Młodzieniec pobiegł za nią i zawołał: 

– Poczekaj! Jestem Walenty, a Ty?
– Jestem Libia – odpowiedziała zawstydzona dziewczyna. 
– Libio, czy często tutaj przychodzisz? – zapytał młodzieniec
– Tak, bardzo lubię to miejsce – odparła. 
– Czy jutro też przyjdziesz tutaj? – zapytał Walenty. 
Dziewczyna chętnie zgodziła się na spotkanie. 
Młodzieniec po powrocie z Matką do domu, zastał zmartwionego Ojca przy 

stole. Długo się nie zastanawiając zapytał. Co się Ojcze stało?
 – Moje dziecko chcą nas podzielić i przyłączyć do Koniuszowej albo do Piąt-

kowej. Ja nie mogę się na to zgodzić, nasza Olchówka i pobliskie ziemie nie na-
leżą, ani do jednej, ani do drugiej miejscowości. Mam mapy, które to ilustrują. 
Musimy je odnaleźć.

– Ojcze, ja je znajdę! Gdzie mam ich szukać? –spytał młodzieniec.
– Drogi synu, mapy schowałem w podziemiach kapliczki, którą wybudowa-

łeś, lecz dawno tam nikt nie zaglądał. Weź klucz i spróbuj otworzyć drzwi podzie-
mi, szukaj pod skrzyniami na ziemniaki. 
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Nazajutrz Walenty udał się do kapliczki i próbował przypomnieć sobie spo-
sób otwierania kłódki. Po kilku godzinach udało mu się wejść do jej piwnicy. 
Młodzieniec był tak pochłonięty zadaniem od Ojca, że zapomniał o spotkaniu 
z przepiękną dziewczyną. Libia przyszła do kapliczki, lecz nie widziała Walen-
tego. Długo czekała, aż nastał zmrok i  postanowiła wrócić do domu. Walenty 
nie znalazł map, lecz wrócił do domu, gdyż zrobiło się bardzo późno. Było mu 
przykro, że zapomniał o spotkaniu z piękną dziewczyną. Postanowił więc udać 
się kolejnego dnia do kapliczki o tej samej porze w nadziei, że spotka Libię. Tak 
też się stało. Walenty ucieszył się i podarował jej pachnące kwiaty z ogrodu Mat-
ki oraz zapytał czy zostanie jego żoną. Libia się zgodziła. Pomogła Walentemu 
w odszukaniu map.

– Ojcze, mam mapy. Tak jak mówiłeś, nasza miejscowość nie należy ani do 
Piątkowej ani do Koniuszowej. Jednak nie ma ona nazwy – powiedział młodzie-
niec.

– A zatem musimy ją nazwać! – odparł ojciec.
– Matko, Ojcze najpierw wam kogoś przestawię, to moja przyszła żona Libia, 

a miejscowość na której stoicie to będzie Librantowa! – powiedział Walenty.
– Dobrze synu, niech tak będzie jak mówisz – odparł Ojciec.
Wtedy wzięli się za ogłoszenie tamtejszym mieszkańcom Sądecczyzny miej-

scowości Librantowa i przygotowanie wesela. Dalej ich życie wiodło się spokoj-
nie i szczęśliwie. Mieli jedną córeczkę, która założyła swoją rodzinę i zamieszkała 
w tym samym miejscu. Prawnuk Walentego żyje po dziś dzień w szczęściu i po-
wodzeniu, a Olchówka jest częścią sołectwa Librantowa. Dziś nie ma już śladu po 
dworze, ale kapliczka istnieje i można ją zobaczyć w Librantowej.

JAK POWSTAŁA KORONA SĄDECKA
Opracowanie: uczniowie klasy III Szkoły Podstawowej w Librantowej

Wydarzyło się to bardzo, bardzo dawno temu… wtedy, kiedy jeszcze 
ludzkość nawet nie śniła o posiadaniu elektryczności, a  co dopiero 
komputerów czy telefonów komórkowych. 

Kotlina Sądecka pokryta była ciemnym, gęstym lasem, wśród którego jak 
niebieskie wstęgi wiły się rzeki: Dunajec i Poprad. Mnóstwo w nich było ryb, 
a okolice obfitowaływ zwierzynę łowną jak nigdzie indziej. Mieszkańcom, ży-
cie płynęło w szczęściu, a dni mijały beztrosko. Nowy Sącz i okoliczne tereny 
szybko się rozwijały, a do jego bram chętnie i licznie przybywali ludzie z oko-
licznych wiosek, a nawet zaprzyjaźnionej Słowacji. 

Były to czasy panowania królów. Także Nowy Sącz, co jakiś czas odwiedzał 
miłościwie panujący król Kazimierz Jagiellończyk. Władca ten lubił przebywać 
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na Zamku na brzegu Dunajca. Przyjeżdżał tu z całą rodziną, by rozkoszować się 
pięknem okolicy. Niestety w tych czasach po tutejszych lasach grasowali zbójnicy, 
a dowiedziawszy się, iż na Zamku w Nowym Sączu przebywa król z rodziną, po-
stanowili zakraść się nocą i uprowadzić jego córkę – księżniczkę Elżbietę. Mimo 
licznej straży, zbójcy dostali się do zamku podstępem, uprowadzili piękną dziew-
czynę i uciekli.

Wojska królewskie wszczęły 
pogoń, ale bezskutecznie szukały 
uprowadzonej dziewczyny całymi 
dniami i  nocami. Król ze zgryzoty 
nie mógł spać i  jeść. Posiwiał, rwał 
włosy z głowy i zamartwiał się ponad 
miarę. Tymczasem zbójnicy przysła-
li posłańca z  listem,w którym żądali 
oddania córki za żonę ich przywód-
cy, a w posagu wniesienie przez króla 
sądeckiego zamku siedmiu worków 
złota. W  przypadku niespełnienia 
tych żądań przez króla zagrozili spa-
leniem miasta. Ludzie niewielkimi 
grupami zaczęli już nawet opuszczać 
miasto, bojąc się spełnienia gróźb.

Niedługo potem bezradny Król, 
zwrócił się o pomoc nie tylko do swo-

ich doradców, ale również do rycerzy i mieszkańców ościennych terenów. 
Wiadomość o uprowadzeniu księżniczki Elżbiety – lotem błyskawicy – ro-

zeszła się wśród mieszkańców terenów trzech dzisiejszych podsądeckich gmin: 
Chełmca, Kamionki Wielkiej oraz Grybowa. Wszyscy poddani przejęli się nie-
szczęściem królewskiej rodziny. Ponieważ szanowali i ceni króla Kazimierza Ja-
giellończyka, zastanawiali się, jak mogliby mu pomóc. Chłopi doskonale znali te 
tereny i łatwiej było im prowadzić poszukiwania, więc sami postanowili ruszyć 
z odsieczą, mimo że nie dysponowali bronią ani końmi jak wojska królewskie. 
Zmobilizowali się wszyscy mężczyźni i chłopcy z tych obszarów. Zwołano zebra-
nie i opracowano odpowiednią strategię. Część mężczyzn otoczyła teren – celem 
uniemożliwienia zbójnikom kontynuowania ucieczki, a druga część – przeszuki-
wała go w poszukiwaniu śladu zbójców. 

To masowe ruszenie przyniosło po kilku dniach oczekiwane skutki – podczas 
przeszukiwania terenu mieszkańcom udało się natrafić na ślady zbójców. Męż-
czyźni wiedzieli, że w bezpośredniej walce ze zbójnikami nie mieliby szans, więc 
postanowili pokonać ich podstępem. Miejscowe zielarki przygotowały napar, 
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który został podstępnie dolany do pojemnika z  wodą stojącego w  obozowisku 
zbójników. Po wypiciu wody z ziołami zbójnicy zapadli w głęboki sen. Wówczas 
chłopi pomogli księżniczce wydostać się z  obozu i  bezpiecznie wrócić na za-
mek. Ponadto wojska królewskie zostały powiadomione o miejscu przebywania 
zbójców, aby mogły pojmać ich w niewolę. Miasto zostało więc ocalone, a wśród 
mieszkańców znów zapanował spokój.

Król z wdzięczności za ocalenie dziecka nadał Kubie tytuł książęcy i podaro-
wał rękę królewny, na co młoda Elżbiety przystała z radością. A dla pokreślenia 
odwagi mieszkańców podsądeckich terenów, jak i faktu, że bronili Nowego Sącza 
przed niebezpiecznymi zbójami, nadał tym miejscowościom wspólną nazwę: Ko-
rona Sądecka, która przetrwała po dziś dzień.

Ze wszystkich okolicznych miejscowości Chełmiec najprężniej się rozwijał 
i rósł w siłę. Niebawem i tutaj wybudowano piękny, okazały zamek ze zwodzo-
nym mostem. Został on nie tylko książęcą rezydencją, ale również siedzibą władz 
Korony Sądeckiej. Do Chełmca zjeżdżali się ludzie nie tylko z całej okolicy, ale też 
z zaprzyjaźnionych partnerskich miast Słowacji. W zamku zamieszkała królewna 
Elżbieta z księciem Jakubem. Dwa lata po ślubie Elżbieta urodziła piękną córkę 
Magdalenę. Cała rodzina żyła tu długo i szczęśliwie.

PIĄTKOWY KRÓL
Opracowanie: uczniowie klasy IIIb Szkoły Podstawowej w Piątkowej

Na wsi, która nazywa się Piątkowa żyła sobie pewna rodzina. Była tam 
mama, tata i dwójka dzieci. Starszy chłopiec miał na imię Patryk, a młod-
sza dziewczynka Olga. Pewnego wieczoru Patryk nie mógł zasnąć, a gdy 

już zamknął oczy doświadczył czegoś niezwykłego. Przez sen uśmiechał się, po-
ruszał nogami jakby tańczył i głośno śpiewał. Cała rodzina siedziała zdumiona 
obok łóżka i  przyglądała się chłopcu. Gdy Patryk przebudził się, zdumiony że 
wszyscy są przy jego łóżku zaczął opowiadać im swój sen. 

Dawno temu, gdzieś daleko, 
hen za górą i za rzeką, 
tam gdzie lasy, strumyk ,pola, 
z dala od miast i jeziora, 
mieszkał sobie mały chłopiec, 
który chciał wszystkiego dociec.

Niedaleko tego miejsca mieszkał król na zamkowym wzgórzu w Nowym Są-
czu. Pewnego dnia król postanowił poznać swoje królestwo. Długo jeździł po 
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całej okolicy. Był w Chełmcu, Marcinkowicach, Librantowej, Grybowie, Świniar-
sku, Gorlicach, Starym Sączu i Rytrze.

Następnego dnia wezwał swoją służbę i rzekł: 
– Czuję, że muszę jechać dalej, bo nic jeszcze nie zachwyciło mnie tak, abym 

mógł już spocząć. – Zaprzęgajcie konie, wyruszamy w podróż, chcę wreszcie zo-
baczyć najpiękniejsze miejsce mojego królestwa. 

Tym razem woźnica pojechał ulicą Lwow-
ską. W  pewnej chwili król kazał zatrzymać 
powóz. Zauważył w  polu pracujących ludzi. 
Podszedł do nich i rozpoczął rozmowę. Wszy-
scy opowiadali królowi o swoim codziennym 
życiu, swoich planach i  marzeniach. Na po-
witanie króla wyszły z  lasów zwierzęta, które 
przysłuchiwały się rozmowie. Król był zadzi-
wiony ilością i różnorodnością mieszkających 
tu zwierząt, a one popisywały się przed królem 
różnymi sztuczkami.

Za chwilę przybiegli inni poddani by po-
kłonić się swemu panu. Pani Zofia przyniosła 
królowi obrazek malowany na szkle Ogrodów 
Biblijnych w Muszynie, Mały Kazio podarował 
piękny obraz na płótnie Klasztoru Klarysek 

w Starym Sączu, pan Alfred zachwycił króla swoimi rzeźbami jak np. Kasztelem 
w Szymbarku. Inni zaczęli śpiewać, tańczyć i wymyślać przyśpiewki na cześć króla. 

Jo se jest chłopocek, z sądeckiej doliny 
ciesymy się wszyscy, na te odwiedziny, 
ciesymy się wszyscy, na te odwiedziny. 

Król długo zabawił w tym miejscu, czuł się tu dobrze. Razem z dziećmi zaczął 
śpiewać i tańczyć. Pan Andrzej, który przyglądał się tym zabawom oznajmił: 

– Królu, widzę, że dzieciaki kochają taniec i śpiew, założę na tej ziemi ludowy 
zespół dziecięcy. Po kilku dniach król wrócił w to miejsce i powiedział: 

– Bardzo podoba mi się wasze życie, wasza radość i pracowitość. Cieszę się, 
że jesteście na tej ziemi szczęśliwi. To jest najpiękniejsze miejsce w moim kró-
lestwie. Żyjecie w zgodzie i miłości. Dlatego postanowiłem utworzyć wam wieś 
i oddzielić ją od Nowego Sącza. Wszyscy cieszyli się i podśpiewywali radośnie. 
Król jednak ciągnął dalej. 

 – A jak nazwalibyście to miejsce? Każdy zaczął się zastanawiać, padały różne 
propozycje, aż wreszcie mały chłopiec, Patryk, rzekł:
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 – Królu, dzisiaj jest piątek, ważny dla nas dzień, bo Król znów do nas przy-
jechał, może nazwiemy to miejsce Piątkowa? Zgromadzeni zaczęli bić Patrykowi 
brawa, cieszyć się i śpiewać. 

Piątkowo, Piątkowo, ty mała wiosecko, 
będzies wyglądała, jak piękne miastecko,
będzies wyglądała, jak piękne miastecko. 

Królowi spodobał się ten pomysł. Gospodarze zaczęli tworzyć swoje małe 
królestwa, budować domy i zagrody. Ludzie pomagali sobie nawzajem. Wieś za-
częła się rozbudowywać. Pewnego dnia zdecydowano o budowie szkoły. 

Dzieci z wielką chęcią uczyły się, tym bardziej, że była to wyjątkowa szkoła. 
Uczniowie dostawali w niej same piątki. 

Pracowały w tej szkole dwie panie, które dbały o to, aby dzieci nie zapominały 
o dawnych tradycjach. Pani Beata zbierała różne eksponaty, a pani Ania urządziła 
w szkole muzeum. We wsi zbudowano kościół, a w miejscach w których zatrzy-
mywał się król ludzie budowali piękne kapliczki. Wiele lat później powstał też 
piękny skansen, w którym można zobaczyć jak dawniej ludzie żyli. 

Od tych pamiętnych czasów istnieje wieś Piątkowa, w której jest bardzo dużo 
kapliczek, szkoła na piątkę, wielu utalentowanych artystów i Zespół Ludowy Piąt-
kowioki, a ludzie żyją tutaj w szczęściu i zgodzie. 

Król natomiast zażyczył sobie, aby w każdy piątek dzieci przyjeżdżały na za-
mek królewski ze swoimi występami. 

Do dzisiejszego dnia Piątkowa tętni radością i szczęściem, a ludzie powiadają: 
– Że tam gdzie zgoda i miłość gości jest wiele radości.
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NAWIEDZONY ZAMEK W RDZIOSTOWIE
Opracowanie: uczniowie klasy IV Szkoły Podstawowej w Rdziostowie

Dawno, dawno temu w  okolicach miasta Nowego Sącza powstała prze-
piękna wioska. Od ziela, które obficie porastały jej łąki, nazwana została 
Rdziostowem. W miejscowości tej, w przysiółku zwanym przez miesz-

kańców Wierzchowiną, stał ogromny zamek. Miał dwie wysokie wieże i grube 
mury obronne. Wokół niego rozciągała się głęboka fosa, w której płynęła zimna 

jak lód woda. Do zamku pro-
wadził most zwodzony i  cięż-
ka, żelazna brama starannie 
zamykana tuż przed zmierz-
chem, bo król obawiał się wro-
gów, którzy chcieliby zrabować 
jego pełen po brzegi skarbiec. 
W  środku zamku znajdowa-
ło się wiele bogato wyposa-
żonych komnat, sala balowa, 
w  której często odbywały się 
huczne przyjęcia, skarbiec, 
a w podziemiach ciemne i nie-

przyjemne lochy. Trafiali do nich wszyscy okoliczni złoczyńcy. Na dziedzińcu 
znajdowały się stajnie, w których hodowano różne zwierzęta. Spotkać tam można 
było pulchniutkie baranki, uparte osły, mleczne krowy, a także kury. Pomiędzy 
nimi swoje „pościgi” urządzały sobie myszy i koty. 

Mieszkańcami zamku była rodzina królewska, czyli król, królowa oraz dwie 
księżniczki: Zosia i Karolina. Wszyscy żyli szczęśliwie. Dziewczynki bardzo się 
kochały i uwielbiały spędzać czas na zabawie w zamkowym ogrodzie. Rodzice 
cieszyli się, że mają zdrowe i mądre dzieci. Pałac wyglądał przyjaźnie, chociaż był 
nawiedzany przez ducha skarbnika, który kilkadziesiąt lat temu poniósł śmierć, 
podczas ataku na zamek wojsk tatarskich. Od tego czasu każdego trzynastego 
dnia miesiąca duch nawiedza wszystkich w zamku i dręczy ich koszmarnymi sna-
mi. Takich nieprzyjemności oszczędza jedynie dziewczynkom. Szeptano sobie do 
uszu, że są one lubiane przez tego ducha. 

Król bardzo kochał swoje córki i spełniał wszystkie ich zachcianki, ale zabra-
niał im wchodzić do skarbca. Z pomocą przychodził im wtedy skarbnik, który 
pojawiał się nie wiadomo skąd, usypiał wszystkich w zamku, natomiast księżnicz-
kom otwierał skarbiec, aby mogły się bawić klejnotami i przymierzać wszystkie 
korony. 
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Pewnej nocy król się obudził, ponieważ duch zapomniał go uspać. Usłyszał 
dziwne odgłosy. Wstał i  udał się w  stronę, z  której dochodził hałas. Zauważył 
uchylone drzwi skarbca, wszedł tam, popatrzył na lewo i prawo, i ujrzał dziew-
czynki. Zapytał:

– Co wy tu robicie? Przecież nie wolno wam wchodzić do tego pomieszczenia?
– Tatko, tatusiu… Przepraszamy, ale skarbnik nas tutaj przyprowadza i po-

zwala nam spędzić tutaj trochę czasu, nie gniewaj się…
Skarbnik potwierdził słowa dziewczynek:
– Królu wybacz mi, że złamałem twój zakaz, ale dziewczynkom tyle radości 

sprawia zabawa tutaj. 
Po tym wydarzeniu król pozwalał córkom przebywać w tym najpilniej strze-

żonym miejscu. Ich życie toczyło się spokojnym rytmem. Dwa lata później zamek 
zaatakowały nieznane nikomu, bardzo wrogie wojska. Na szczęście wystarczająco 
wcześnie o zbliżającym się niebezpieczeństwie króla uprzedził skarbnik. Władca 
mógł przygotować się do obrony i odeprzeć atak wroga. Dzięki duchowi rodzina 
królewska nadal żyła długo i szczęśliwie.

ŹRÓDEŁKO W WIELKIM LESIE
Opracowanie: uczniowie klasy I Szkoły Podstawowej w Wyskitnej

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie,
A ja przecież wam powiadam,
Krasnoludki są na świecie.

Tak mawiała dawno temu,
Każdy o niej pewno wie,
To poetka Konopnicka,
Tak nazywa się.

Czy to bajka, czy nie bajka,
Myślcie sobie, jak tam chcecie,
A ja szczerze wam powiadam,
Że Wyskitna jest na świecie.

W tej Wyskitnej Wielki Las,
Dęby, buki, cisów wiele,
Stare drzewa rosną tam,
Z nimi roślin wiele.

Dawno temu, w lesie żył,
Pośród zwierząt tam przebywał
Człowiek, który pustelnikiem był,
Legenda mówi, że Jan się nazywał.

W środku lasu, w szumie drzew,
Gdzie rósł stary, suchy krzew,
Nie miał kwiatów, nie miał liści,
Omijali go turyści.

Zauważył to pustelnik,
Chodził tam każdego dnia,
I pomyślał, co by zrobić,
By ten suchy krzew ozdobić.

Pewnej nocy w ciszy lasu,
Kiedy wszyscy poszli spać,
Jan, zmartwiony bardzo był,
Odwiedził go duch, co w lesie żył.
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Był to duch, co w lesie mieszkał,
Bardzo mądry i szlachetny,
Mówi: „szukaj wody wśród drzew,
Ona do życia podniesie ten krzew”.

Pustelnik wyruszył w drogę,
Myśląc, gdzie go zaprowadzi,
Nagle słyszy śpiew skowronka,
Co do źródła go prowadzi.

Gdy źródło piękne zauważył,
Patrzył długo, ze zdziwieniem,
Schylił głowę, przemył oczy,
I spróbował czystej wody.

Od tej pory wodą czystą,
Nieustannie krzew podlewał,
Kiedy świat już wiosnę witał,
Wtem uschnięty krzew rozkwitał.

Kwitnął on przez długie lata,
Kwitnie, aż do teraz,
Kto nie wierzy niechaj zaraz,
Do Wyskitnej się wybiera.

To źródełko z cudów słynie,
W naszej pięknej tej krainie,
Nosi imię Jana świętego,
W legendzie poznanego.

Kto tej wody skosztuje,
Z pewnością nie pożałuje,
Długo i szczęśliwie żyje,
Kto wody Jana się napije.
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BICZYCKA LEGENDA
Opracowanie: uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Biczycach Dolnych

W  1257 roku król Bolesław Wstydliwy podarował swojej ukochanej 
żonie Kindze wieś, znajdującą się w  Kotlinie Sądeckiej, u  podnóża 
Beskidu Sądeckiego. Tereny te były piękne. Wiosną tamtejsze łąki zie-

leniły się, a drzewa pachniały bzem. Latem łąki mieniły się w różnych odcieniach 
tęczy. Jesienią w sadach drzewa uginały się od jabłek, gruszek, śliw, z pól dobiegał 
gwar ludzi pracujących przy wykopkach i żniwach, a zimą, słychać było wszędzie 
śmiech dzieci zjeżdżających z górek na workach z sianem. Ludzie tam mieszka-
jący byli życzliwi, a drzwi ich domów były zawsze otwarte dla gości. Tamtejszy 
teren nazwać można by było arkadią, gdyby nie jeden poważny problem, który 
nad tymi terenami zawisnął.

Pewnego dnia w jaskini na Paściej Gó-
rze zamieszkał smok. Był on olbrzymi, mie-
rzył kilka metrów wysokości. Pokryty był 
mieniącymi się w  słońcu zielonymi łuska-
mi. Na grzbiecie miał ostre kolce ciągnące 
się od głowy po sam koniec długiego ogona, 
którym agresywnie wywijał. Miał skrzydła, 
których rozpiętość sięgała kilkanaście me-
trów. Ponadto bestia ziała ogniem. Niestety 
smok nie należał do przyjaznych. Niszczył 
tamtejsze tereny, palił domy i całe sady, po-
rywał też ludzi i pożerał ich.

Wielu rycerzy próbowało zmierzyć się 
z bestią. Z pobliskich wsi tj.: Chełmiec, Pa-
szyn, Ptaszkowa, Marcinowice, Klęczany 
Kamionka Wielka przybywali śmiałkowie, 
którzy próbowali zabić smoka. Ponadto 
król, na prośbę swojej małżonki, rozesłał do możnych książąt i panów z sąsied-
nich terenów listy ze swoją pieczęcią z  prośbą o  pomoc. I  tak z  terenów: Be-
skidu Gorlickiego, Stobrawskiego Zielonego Szlaku, a nawet Słowacji przybywali 
Szlakiem Węgierskim na swoich pięknych wierzchowcach uzbrojeni śmiałkowie, 
władający świetnie mieczem, celnie strzelający z łuku. Niestety nikomu nie udało 
się pokonać smoka. Także znany wszystkim ze swojej waleczności przodek Zyg-
munta Gryfita Bobowskiego z Grybowa nie był na tyle sprytny i silny, aby bestię 
pokonać. Władca oraz uczeni szukali informacji o smoku i sposobie zgładzenia 
go w różnych księgach. Nawet odnieśli się do Mitologii, ale i to zawiodło.
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Pewnego dnia smok porwał Jagnę, ukochaną niejakiego Antoniego Biczyc-
kiego. Zaniósł ją do swojej jamy i pożarł tam. Gdy Antoni dowiedział się o tym, 
załamał się. Jego rozpacz trwała kilkanaście dni. W tym czasie nie jadł, nie roz-
mawiał z nikim, mimo iż znany był jako człowiek bardzo rozmowny i otwarty na 
wszystkich, tylko stał na górze znajdującej się naprzeciwko smoczej jamy i pa-
trzył w kierunku legowiska bestii. Z jego oczu płynęły cały czas łzy rozgoryczenia, 
z których powstała niewielka rzeczka, obecnie nazywana Biczycanką. Możliwe, 
że rozpacz mężczyzny trwałaby dłużej, gdyby nie przechodzący tamtędy Jędrzej 
z biało-brązową Krasulą. 

– A czemu ty tak beczysz? – zapytał mężczyzna, widząc Antoniego. – A cze-
mu ty nie gadasz? – mówił dalej, mimo iż Biczycki nie reagował. – Przecież ty 
zawsze mówisz z nami. 

Zrozpaczony mężczyzna nie odpowiedział nic, popatrzył na niemile widzia-
nego przechodnia i zwiesił głowę, licząc na to, że chłop odejdzie. Niestety tak się 
nie stało. Mężczyzna przywiązał łańcuch do drzewa, tak aby krowa nie uciekła, 
wziął źdźbło trawy do ust i usiadł koło Antoniego.

– Ty wiesz, że ten smok zabił już dużo ludzi, tak? Że móją córkę też zjadł, 
ze Kazika też, a Jędrka syna. Nie jesteś sam. Ale tak nie można, wiesz? Musisz 
pamiętać o niej i w sercu zawsze ją mieć, ale nie można tak rozpaczać – Antoni 
uniósł głowę i popatrzył na kompana jego niedoli, który mówił dalej. – Ty żyjesz 
i ja też i inni ze wsi też. I coś trzeba zrobić, wiesz? Bo ta bestia tak nie może. Twoja 
Jagna, po łbie zdzieliłaby cię, że ty nic nie robisz.

Wypowiedzenie imienia ukochanej Antoniego, poruszyło go. To co powie-
dział Jędrzej zmieniło postawę Biczyckiego, bo mężczyzna otarł łzy, wstał i zaczął 
schodzić z górki.

– A gdzie ty tak lecisz? – krzyknął za odchodzącym szybko kompanem.
– Zobaczysz, nasze problemy skończą się niedługo – rzekł Antoni i przyspie-

szył kroku. 
Przez kilka dni nie było widać nigdzie Antoniego. Ludzie mówili, że zamknął 

się w stodole koło swojego domu i coś tam robił. Że do późna dobiegały stamtąd 
różne odgłosy. Każdy był ciekaw, co takiego robi Antoni, ale nikt nie miał odwagi 
zbliżyć się do budynku. W końcu mężczyzna skończył. Z samego rana otworzyły się 
drewniane wrota, a w nich ukazał się Antoni Biczycki z lśniącym sztyletem w ręku. 

– Pokonam bestię dla mojej Jagny i wszystkich zabitych przez smoka – rzekł 
stanowczo i ruszył w kierunku smoczej jamy.

Walka bestii i Antoniego trwała krótko. Biczycki bowiem wiedział, że tylko 
sposobem, a nie w otwartej walce może zabić smoka. Analizując dokładnie bu-
dowę ciała wroga centymetr po centymetrze, zauważył jeden słaby punkt. A mia-
nowicie zaraz pod lewą pachą znajdowała się kilkucentymetrowa powierzchnia 
ciała, która nie była pokryta twardymi łuskami. To była pięta achillesowa smoka 
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i ten słaby punkt postanowił wykorzystać mężczyzna. Najpierw podkradł się jak 
najbliżej bestii, aby następnie wczołgać się pod nią. Nagle rozległ się przeraźliwy 
ryk. Smok miotał się chaotycznie koło swojej jamy, wydając przeraźliwe dźwięki, 
po czym padł na ziemię bez ruchu. Antoni niepewnym krokiem podszedł do 
wroga, aby sprawdzić, czy potwór nie żyje. Ludzie ukrywający się za kamieniami, 
drzewami czekali z niecierpliwością na dalszy przebieg wydarzeń.

– Bestia z Paściej Góry nie żyje – wykrzyknął Antoni Biczycki, po czym osu-
nął się na ziemię. Mężczyźni, ukrywający się najbliżej, rzucili się w kierunku ich 
bohatera. Nieprzytomnego Antoniego zanieśli do tamtejszej znachorki, która rze-
komo ludzi z najcięższych chorób wyprowadzała. Kobieta nad ciałem mężczyzny 
wypowiadała różne słowa, modliła się, poranione miejsca smarowała maścią zro-
bioną z ziół, robiła zimne okłady. Niestety stan poszkodowanego nie poprawiał 
się. Nawet modlitwy ludzi zgromadzonych cały czas wokół niego nie przyniosły 
żadnego efektu.

Kilka dni po walce Antoni przebudził się na chwilę. Był bardzo słaby. Nie 
miał siły nawet podnieść się, aby zmienić pozycję z  leżącej na siedzącą. Cicho 
poprosił o łyk wody, który z trudem przełknął, po czym powiedział: „Mój czas już 
nadszedł. Opuszczę was, by spotkać się z moją Jagną. Jednak pamiętajcie, że gdy 
nadejdą gorsze czasy dla tej ziemi, powstanę z grobu i pomogę.” Po tych słowach 
zamknął oczy i z uśmiechem na twarzy zmarł. 

Ciało Antoniego Biczyckiego pochowano w jamie zabitego smoka. Na szczy-
cie Paściej Góry mieszkańcy wsi postawili duży, żelazny krzyż upamiętniający 
osobę zmarłego śmiałka, który pokonał bestię zaś wieś, w  której mieszkał ów 
mężczyzna nazwano od jego nazwiska Biczyce. Obecnie pod krzyż prowadzi 
ścieżka, wiodąca przez niewielki zagajnik, którędy nie tylko mieszkańcy Biczyc, 
ale i turyści z innych terenów udają się, aby podziwiać krzyż oraz piękny widok 
stamtąd ukazujący się.

BAJKA O BABCI Z KAMIONKI
Opracowanie: uczniowie klasy Va Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Dawno, dawno temu, w pewnej pięknej miejscowości żył chłopiec o imie-
niu Patryk. Mieszkał on ze swoją mamą, tatą i bardzo starą babcią. Nikt 
w domu nigdy z nią nie rozmawiał. Twierdzili, że jest dziwna. Wszyscy 

się jej wstydzili i nikomu o niej nie mówili. Babcia mieszkała w najmniejszym 
i najbrzydszym pokoju w domu. Ściany były szare i pokój wydawał się bardzo 
smutny. Miała tam tylko łóżko i  bardzo skromne meble, w  których trzymała 
wszystkie swoje rzeczy. 
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Okazało się, że Babcia ukradkiem rozmawiała tylko z córką sąsiada – Anią. 
Patryk słyszał, jak babcia opowiadała małej dziewczynce różne i bardzo ciekawe 
historie swojego dzieciństwa. Mówiła, że mieszkała w miejscowości o nazwie Ka-
mionka Wielka. W 1336 roku nazywała się ona Czarną Kępnicą. Babcia wyjaśniła 
Ani skąd ta nazwa pochodzi: Kępa oznaczała kupę kamieni a czarna, ponieważ 
otoczona była mrocznymi lasami i wydawała się bardzo ciemna. W późniejszym 
czasie dopiero nazwano ją Kamionką, a że była największą z wszystkich sąsiadu-
jących wsi dodano w nazwie „Wielka”. Opowiedziała Ani również, jak piękna była 
i jest ta wieś. Znajduję się w niej rzeka o nazwie „Kamionka” nad którą Babcia 
spędzała przyjemnie czas ze swoimi przyjaciółmi swojego dzieciństwa. W  Ka-
mionce istnieje zespół o nazwie „Kamionczanki”.

Ten zespół rozsławił wieś reperezentując ją na wielu konkursach, zajmując pierw-
sze miejsca. Jest tam też Koło Pszczelarza, z którego pracy mogą korzystać mieszkań-
cy. Rodzice Babci na każdą zimę zaopatrywali spiżarnię w smaczne i zdrowe miody. 
Chleb z tym smakołykiem był ulubionym śniadaniem Babci w mroźne dni.

Następnym razem, gdy Patryk został sam w domu, podsłuchał kolejną opo-
wieść babci.

– Słuchaj – powiedziała – gdy byłam w  twoim wieku, często z koleżankami 
wychodziłyśmy do różnych miejsc. Spacerowałyśmy po łąkach, paliłyśmy ogniska. 
Podziwiałyśmy piękną przyrodę. Zapewne do dzisiaj w mojej ukochanej wsi moż-
na podziwiać takie rośliny, jak: babkę zwyczajną, pięciornik czy perz. Wieczorami 
chadzałyśmy się kąpać w naszej „Kamionce”, a gdy robiło się ciemno, wracałyśmy 
do naszych domów. Do szkoły chodziłyśmy ścieżką pod lasem. Podczas tych wę-
drówek zachwycałyśmy się wieloma gatunkami ptaków np. drozdami, kowalikami 
czy wilgą. Pewnego razu przeżyłyśmy przygodę, którą pamiętam do dzisiaj. Chcąc 
skrócić sobie drogę do szkoły przechodziłyśmy przez las. Było to dosyć wcześnie, 
bo chciałyśmy zdążyć jeszcze na poranne roraty. W pewnej chwili zza drzew wy-
skoczył wilk. Byłyśmy przerażone! A on, majestatyczny – spojrzał na nas, odwrócił 
się i uciekł. Do dzisiaj pamiętam kolor jego pięknych oczu oraz swój strach.

Tak wyglądało moje dzieciństwo – babcia dodała z łezką w oku i zakończyła 
swoją historię. 

Patrykowi zrobiło się przykro i smutno, że babcia nie opowiada jemu takich 
historii, tylko sąsiadce. Zastanawiał się, dlaczego tak jest… Czuł też żal, chyba 
sam do siebie, że nie potrafi tak kochać babci jak ta mała obca dziewczynka. 

Mijały lata, biedna babcia nigdy nie wychodząc na zewnątrz, jedząc tylko raz 
dziennie w końcu umarła i została pochowana na cmentarzu I wojny światowej. 
Rodzice nawet się ucieszyli bo uważali, że jest ona utrapieniem.

Pewnego dnia kiedy Patryk oglądał bajkę z rodzicami, mama zaproponowała, 
że w następnym tygodniu wyrzuci wszystkie rzeczy po babci i wyremontują po-
kój. Na te słowa chłopiec odpowiedział:
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– Nie maluj mamo pokoju i nie wyrzucaj rzeczy, bo ja chciałbym zostawić 
je dla ciebie jak będziesz stara. Będę przynosił Ci jedzenie na tym talerzu i od-
wiedzał raz dziennie w tym szarym pokoju. Przecież będziesz tak samo brzydka 
i stara jak babcia i pewnie będę się ciebie wstydził jak ty swojej mamy. Dużo się 
od ciebie nauczyłem, więc tak będę postępował.

Mama zapłakała. Zrozumiała jaką przykrość wyrządzała swojej mamie i jaki 
zły przykład dała synowi.

Należy tak traktować ludzi, jak chciałoby się być traktowanym.

LEGENDA O RZECE KAMIONKA
Opracowanie: uczniowie klasy Vb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Przed założeniem gminy Kamionka Wielka, żyła pewna dziewczynka o imie-
niu Joasia. Była ona bardzo samotna. Pewnego razu w piękną gwieździstą 
noc wybrała się nad brzeg rzeki, aby oglądać gwiazdy. Nie wiedziała, że 

w tę noc wypada czerwona pełnia. Położywszy się na ziemi zobaczyła, że księżyc 
zmienia barwę na czerwoną. W pewnym momencie kątem oka zauważyła mgłę, 
która snuje się z rzeki. Wystraszyła się i wstała na równe nogi. Po chwili z mgły 
wyszła długowłosa kobieta, ubrana w śnieżnobiałą suknię. Przedstawiła się Joasi 
jako Izabela. Izabela powiedziała, że w każdą pełnie czerwonego księżyca woda 
będzie stawała się zaczarowana i gdy się w niej wykąpie będzie piękna i młoda 
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ale... Joasia nie wysłu-
chawszy jej do końca 
wbiegła do rzeki i  za-
częła się obmywać. Nie 
zauważyła, że Izabela 
weszła w mgłę i zniknę-
ła. Joasia wróciwszy do 
domu położyła się spać. 
Po kilku dniach za-
uważyła, że zaczęła się 
szybciej starzeć. Dzień 
przed pełnią czerwo-
nego księżyca była już 

staruszką. W noc pełni nie mgła zasnąć. Rozpaczała, że miała być piękna i młoda 
a  jest brzydka i  stara. Spojrzawszy w niebo, zobaczyła jak księżyc barwi się na 
czerwono. W tym momencie ile sił w nogach podreptała nad rzekę. Tam zoba-
czyła jak z mgły wynurza się postać Izabeli. Joasia z wielkim żalem zaczęła krzy-
czeć na Izabelę dlaczego jest stara i pomarszczona, a miała być piękna i młoda. 
Przerwawszy jej Izabela powiedziała, że nie wysłuchała jej do końca i spotkała ją 
za to kara. Joasia z tej rozpaczy rzuciła się w nurt rzeki i utonęła. Od tamtej pory 
w noc czerwonego księżyca można zobaczyć Joasię kąpiącą się w tutejszej rzece.

SEKRET KAMIONKI
Opracowanie: uczniowie klasy VIIa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Dawno, dawno temu, za Górami Rachelowskimi, żyły dwie znienawidzone 
przez siebie rodziny. Dwójka młodzieńców z tych rodzin skrywała słod-
ką tajemnicę. Para nastolatków już od dzieciństwa bardzo lubiła ze sobą 

przebywać. Od pewnego czasu pomiędzy nimi zaczęło coś iskrzyć. Gdy rodziny 
dowiedziały się o ich miłości, radykalnie zabroniły im spotykać się ze względu na 
różnicę majątkową. Dziewczyna bowiem pochodziła z zamożnej rodziny, a chło-
pak z ubogiej. Z powodu decyzji rodziców para zakochanych postanowiła uciec. 
Nie chciała jednak zniknąć bez śladu, więc postanowiła pozostawić po sobie 
wspomnienie nieskazitelnej miłości. Dziewczyna w  spadku po ukochanej bab-
ci otrzymała niezwykły kryształ, który od tej chwili stał się symbolem trwałości 
uczucia tych dwojga. Młodzi postanowili ukryć go na starym szkolnym strychu. 

 Kilkadziesiąt lat później dzieci nowego pokolenia – paczka przyjaciół z siód-
mej klasy, po rozmowie z  woźnym zainteresowała się jego tajemniczymi opo-
wieściami. Wzbudziły one w dzieciach ciekawość i chęć odnalezienia ukrytego 
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skarbu. Za zgodą woź-
nego przyjaciele z  siód-
mej klasy zaczęli po-
szukiwania wskazówek 
w  szkole. Podpowiedzi 
doprowadziły ich do re-
gionalnego zespołu Ka-
mionczanki, od którego 
dowiedzieli się o  istnie-
niu pokłóconych rodzin 
i  ich historii. Najstarszy 
z paczki przyjaciół – Se-
bastian postanowił, że 
pójdą do jego babci zapytać, czy wie coś na ten temat. Staruszka powiedziała, aby 
wrócili do szkoły, gdyż tam najwięcej się dowiedzą.

 Po powrocie do szkoły cała piątka zaczęła przeszukiwać najdalsze zakątki bu-
dynku. Nie mogła dostać się jedynie na strych, gdyż drzwi były zabite deskami. Za 
wszelką cenę postanowiła je sforsować. Daniel, największy łobuz z siódmej klasy, 
pobiegł po łom do piwnicy. Chłopcy zaczęli wchodzić do środka, a dziewczyny – 
Weronika, Klaudia i Alicja pilnowały, by nikt tego nie zobaczył. Strych przypomi-
nał lochy. Było tu wiele tajemniczych przedmiotów, a w powietrzu unosił się zapach 
staroci. Sumiennie zaczęli przeszukiwać pomieszczenie. Natknęli się na zakurzony 
karton, w którym znajdowały się zdjęcia z okresu wojennego. Zorientowali się, że 
to zdjęcia rodzin, których historię opowiedział pan woźny. Byli zaskoczeni. Nagle 
pomiędzy fotografiami zabłysnął fioletowy kryształ. Jednogłośnie stwierdzili, że to 
kryształ z opowieści Kamionczanek. Szczerze mówiąc nie wiedzieli co z nim dalej 
zrobić.

– Może oddamy go pani dyrektor? – zaproponowała Alicja. 
– I co ona z nim zrobi?! – warknął Daniel. 
– Uspokój się, tylko daję propozycję. 
– Masz jakiś lepszy pomysł ? – zapytała Weronika. 
– Nie kłóćmy się – rzekł spokojnie Sebastian. 
Dzieci zastanawiały się co począć, aż tu nagle usłyszały trzaśnięcie drzwiami 

i przekręcanie klucza. Przyjaciele w mgnieniu oka podbiegli do drzwi, ale było za 
późno. Zostali zamknięci. – O nie! – krzyknęli. 

Pukali i kopali w drzwi, lecz na nic się to zdało. Pozostało im tylko czekać do 
jutra. 

– Przynajmniej mamy czas, żeby zdecydować, co zrobimy z kryształem?! – 
zażartował Daniel. 

– Jak możesz żartować w takiej sytuacji! – rzuciła Klaudia. 
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– No weź, histeryczko – przewrócił oczami Daniel. 
– Rozdzielmy się i poszukajmy czegoś do okrycia, będziemy musieli tu spać. 

Wszyscy zgodzili się i poszli przeszukać strych. 
– Mam koce! – rzekła Weronika zmęczona całym dniem. 
Dzieci zasnęły w mgnieniu oka. Nazajutrz paczkę przyjaciół obudziły promie-

nie słońca.
– Dzień dobry – powiedziała Klaudia – Chcecie kanapki ? Znalazłam w moim 

plecaku. Wczoraj zapomniałam je zjeść. 
Wszyscy rzucili się na kanapki Klaudii jak wygłodniałe wilki. Po zjedzeniu 

śniadania ustalili, że stary kryształ ma sporą wartość i oddadzą go wójtowi gminy. 
Dzieci postanowiły, że nie zrobią tego bezinteresownie i poproszą wójta o wybu-
dowanie hali sportowej dla mieszkańców. Nagle usłyszały dźwięk otwieranych 
drzwi i zobaczyły pana woźnego. Nie miały czasu na wyjaśnienia, więc szybko 
wybiegły ze szkoły i udały się do gminy. 

Dzieci pokrótce opowiedziały wójtowi historię skarbu i powierzyły kryształ 
w jego ręce. Stwierdziły, że jak przed laty ten szlachetny kamień połączył dwoje 
młodych ludzi, tak i  teraz niech łączy młodzież całej gminy. Ich zdaniem hala 
sportowa to świetne miejsce wspólnych spotkań i integracji wielu pokoleń. Wójt 
przystał na prośbę siódmoklasistów. Jakże dumni byli z siebie, gdy w pewną sobo-
tę wójt zaprosił piątkę przyjaciół na uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego 
pod budowę obiektu sportowego. Przyjaciele jeszcze długo po zakończeniu uro-
czystości wpatrywali się w pamiątkową tablicę, a w ich oczach odbijał się blask 
fioletowego kryształu. 

– To była fajna przygoda! – podsumowała Alicja.
– Jak dobrze móc się przyczynić do rozwoju Kamionki – naszej małej ojczy-

zny! – wypalił Daniel. 
– No proszę! Usłyszeć to z twoich ust – Bezcenne!
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LEGENDA O ZŁOTEJ GÓRZE ZWANEJ CZARNĄ KĘPNICĄ
Opracowanie: uczniowie klasy VIIb Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamionce Wielkiej

Za wieloma górami, za wieloma lasami znajdowała się mała wieś Kamionka 
Wielka. Nie była to jednak zwyczajna miejscowość, bo miała ona ogromne 
zasoby złota. Odkrył to zupełnie przypadkiem pewny okoliczny złodzieja-

szek. Od dawna planował wielki rabunek. Nikt oprócz niego nie wiedział o tym, 
że coś takiego jak złoto może w ogóle znajdować się na terenie wioski. Jednak 
przestępca miał dobry nos do wywęszania wartościowych łupów. 

Było gorące i słonecz-
ne lato. Wielu ludzi znaj-
dowało się nad pobliską 
rzeką, bowiem była ona 
jedynym miejscem gdzie 
można było się ochło-
dzić. Temperatura potra-
fiła wynosić nawet 40°C! 
Dla pobliskich ludzi było 
to najpiękniejsze lato od 
50 lat! Mimo ogromnego 
upału wieczorami poja-
wiał się miły wiatr, który 
potrafił koić pragnienie 
i ukołysać do snu. Piękna pogoda wzbudzała w głowie wójta wioski wiele cieka-
wych pomysłów. Ludzie w Kamionce byli bardzo ze sobą zżyci. Każdy wspierał każ-
dego, dlatego wójt postanowił zorganizować festyn, na którym spotkają się ze sobą 
wszyscy mieszkańcy. Zaplanował atrakcje dla dzieci i dorosłych, między innymi 
ognisko, dla dorosłych – występy naszych Kamionczańskich artystów, natomiast 
dla dzieci zorganizowane były różne pląsy, kąciki zabawy i nauki. Wszystko byłoby 
w jak najlepszym porządku, gdyby nie nasz sprytny rabuś.

Miał on plan doskonały, a  mianowicie chciał wywołać zamieszanie wśród 
ludu podpalając pobliski las. Podczas zawirowania postanowił wykraść bogac-
two Małopolski. Przystąpił do działania. Na początku ogniem zajęło się niedaleko 
wyrośnięte drzewo. Kolejne poleciały jak domino w stronę bawiących się niewin-
nie mieszkańców. Próby ugaszenia ognia skutecznie odwróciły uwagę dorosłych. 
Złodziej spoglądając na mapę dostrzegł iż złoto znajduje sie centralnie pod nie-
daleko położonym, lecz nietkniętym złośliwym żywiołem placem zabaw. Podbie-
gając do miejsca planowanej zbrodni, zauważył nieświadome niebezpieczeństwa 
dzieci. Nie biorąc ich na poważnie, jak gdyby nigdy nic zaczął kopać. Młodzi oby-
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watele Kamionki jednak zauważyli niestosowność w zachowaniu czarno ubrane-
go mężczyzny, więc spytały:

– Przepraszamy bardzo, co pan tu robi?
– Odczepcie się nie wasza sprawa – odburknął nieznajomy
– Ale proszę pana, pan niszczy nasze zamki z piasku.
– To zbudujecie nowe. 
Zmieszane dzieci odeszły bez słowa, lecz po chwili pobiegły po rodziców.
– Mamooo!!! Ten pan niszczy nam nasze zamki!
– Ale jaki pan?
– Ten w piaskownicy.
– Skąd on się tu wziął?
Pani Anna – mama jednego z chłopców – zaniepokojona, poszła po swojego 

męża – policjanta. Gdy złodziej zauważył gliniarzy zaczął uciekać, lecz w poło-
wie drogi upadła mu pewna kartka, a następnie rabuś rozpłynął się w powietrzu 
zostawiając po sobie tylko proch. Po ugaszeniu ognia dzieci wzięły znalezioną 
mapę skarbów, którą zgubił barbarzyńca i zaczęły kopać w wyznaczonym miej-
scu. Docierając do skrzyni zawołały resztę dorosłych, którzy pomogli wyciągnąć 
drewniane pudło z ziemi. Otworzyli je. Blask oślepił chwilowo zgromadzonych, 
a  wszyscy westchnęli z  zachwytu Znalezione złoto przeznaczyli na rozbudowę 
kościoła pod wezwaniem Matki Bożej nieustającej pomocy, a na cześć czarnej, 
zwęglonej trawy, Górę Złota nazwano Czarną Kępnicą.

LEGENDA O KARCZMIE MICHAELA
Opracowanie: uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Librantowej

Tam gdzie się lasy z niebem stykają, tam gdzie ptaki śpiewają, 
Tam gdzie powietrze czyste, tam gdzie rzeki przejrzyste 
Gdzie smog z Sącza nie dociera, była karczma  Michaela.
W Librantowej, dawno temu, jadło tam się serwowało, 
I napoić  można było winem, piwem całe ciało.

Każdy człowiek – Lach sądecki w karczmie za dnia i w noc bywał.
A pod karczmą piękne dziołchy ciągle ktoś  podrywał.
No a  karczma  była wielka, z drewna zbudowana, 
A słomiany dach się sypał na głowę kucharza. 
Co w tej karczmie serwowali? Mięso, chleb i wino, 
Zaś to wszystko podawali w glinianych naczyniach.

Sam Michael w okolicy był już bardzo znany, 
Z dnia na dzień kokosy zbijał, nie bił nigdy piany.
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W karczmy drzwi zaganiał gości, chciał skusić każdego,
Więc na piciu czas upływał za namową jego.

Każdy człowiek – młody, stary już nie chciał pracować,
Kiedy poznał smak wolności, wolał imprezować.
Karczma sławę miała wielką, lecz niepożądaną.
Plotkowano, że i diabła często tam widziano.

Siadał sobie na kominie, trzymał w szponach fajkę,
Dziką karczemną rozpustę uważał za bajkę.
Z rozkoszą oglądał wszystko, co się wewnątrz działo,
Karmił niegodziwościami duszę swą i ciało.

Aż zatęsknił dnia pewnego za piekielnym żarem, 
Lecz go myśl utraty karczmy napełniła żalem. 
Nic nie myśląc głaz pochwycił ciężki i niemały-
Rzucił w karczmę, ta po chwili zniknęła w otchłani.

Do tej pory, kiedy burza nad wsią ciska gromy,
Co wrażliwsze ucho słyszy jęki uwięzionych .
Od tych czasów powtarzają ludzie w Librantowej, 
że to pracą, nie zabawą, żyje mądry człowiek. 

Karczma dawna Michaela do dziś jest przestrogą. 
A diablisko w Librantowej już nie tupie nogą.
Siedzi sobie na kominie pogrzebanej karczmy-
Kto nie wierzy, niech te wersy włoży między bajki.
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WĘDRÓWKA W CZASIE
Opracowanie: uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Librantowej

Pewnego dnia razem z całą klasą poszliśmy na próbę tańców regionalnych 
zespołu „Librantowianie”. Tańczyliśmy układ na występ w  Rabce Zdrój. 
Podczas ciętej polki przeteleporto – waliśmy się do XIX w.

– Gdzie my jesteśmy?! – spytała Angelika.
– Nie mam pojęcia – odpowiedział Paweł. 
– Wszystko wygląda inaczej – dodała Daria.
Odważni chłopcy poprowadzili nas w stronę naszej szkoły. Zobaczyliśmy sta-

ry, mały, skromnie urządzony dom, który zupełnie nie przypominał szkoły.
– Od strony, gdzie powinien stać kościół, słychać jakieś śpiewy-powiedział 

Damian.
– Faktycznie, chodźmy tam! – odpowiedziała Daria.
Poszliśmy w  tamtą stronę i  zobaczyliśmy karczmę. Weszliśmy do środka, 

a tam pełno ludzi, tańce, hulanki, swawole!
– Dzień dobry! – powiedzieliśmy chórem.
– Kim wy jesteście? – zapytała starsza pani.
– Jesteśmy ze szkoły w Librantowej.
– Aaa… To wy. Chodźcie za mną.
Staruszka zaprowadziła nas do pokoju i  opowiedziała historię Librantowej. 

Wcześniej miejscowość nazywała się Poręba Elbrandowa, później przybrała na-
zwę Hildbrandowa. Przy końcu XIVw. Nosiła nazwę Hildbrantowa.

– Jak tu się dostal…?
– Kuba, co to za kula? – krzyknął Dawid przerywając kobiecie.
– To jest kula do zaklęć, mój drogi chłopcze.
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Nagle do karczmy przybyli zbóje – Wacek, Jacek i Gacek. Zaczęli wywracać 
karczmę do góry nogami i mordować ludzi. Starsza pani zaczęła się z nimi awan-
turować i użyła swojej mocy, aby ich pokonać. Udało się jej.

Poszliśmy w stronę dzisiejszej szkoły, ale się okazało, że ona jest inna i nie ma 
sali gimnastycznej. Próbowaliśmy wrócić do naszych czasów tańcząc ciętą polkę, 
lecz się nam nie udawało. Musieliśmy poczekać, aż szkoła zostanie wyremonto-
wana w 2011 roku.

Czas mijał nam bardzo szybko. Zobaczyliśmy, jak powstawał kościół, szkoła 
i jak zaludniała się miejscowość. Jeden z przysiółków w Librantowej nosi nazwę 
Zakarczmie. To pewnie na pamiątkę karczmy, w której starsza pani opowiadała 
nam o przeszłości naszej miejscowości. Wróciliśmy do teraźniejszości i wszystko 
dobrze się skończyło.

NIEZWYKŁA KAPLICZKA
Opracowanie: uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej w Librantowej

Czasy były trudne. Nie było wsi ani miasta, w  którym by nie doświad-
czono… dżumy – choroby, którą przenosiły zainfekowane zwierzęta. 
U dzieci, dorosłych i starców zaczęła się pojawiać wysoka gorączka, poty, 

dreszcze, ból głowy i znaczne osłabienie, potem powiększenie węzłów chłonnych, 
dymienic oraz zgorzel. Wszystko to zapowiadało czarną śmierć. 
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Ludzie zaczęli umierać. Głód, zimno dokuczały mieszkańcom Librantowej 
,a do tego zaraza morowa. Wielki strach ogarnął ludzi, wielka bezradność. Trupy 
zalegały wokół. Chorzy pozbawieni opieki, nie otrzymując nawet kubka wody, po-
dawanego w takich przypadkach na kiju, umierali po kątach, w atmosferze chaosu, 
trwogi i  rozboju. Jakby świat naprawdę pogrążał się w oparach Apokalipsy. Biły 
dzwony, stukały młotki, którymi zabijano drzwi i bramy. 

Uciekając przed zarazą, zostawiano chorych w  odosobnieniu, bez żadnej 
opieki. Tylko bracia norbertanie – zakonnicy z Nowego Sącza, nie pozostali obo-
jętni na cierpienie chorych i umierających. To właśnie oni podjęli się opieki nad 
zadżumionymi. Systematycznie opiekowali się chorymi, pielęgnowali ich, po-
magali szczęściarzom wrócić do zdrowia, a ciała umarłych grzebali w mogiłach 
na terenie Librantowej. Choć wiedzieli, że mogą się zarazić, nigdy nie odwrócili 
się od potrzebujących obywateli Sądecczyzny i co najważniejsze od Stworzyciela 
Nieba i Ziemi. 

Nadszedł dzień, w którym norbertan dosięgła zaraza i służbę chorym zaczęli 
przypłacać życiem. Postanowili oddać siebie w ofierze, aby ludzi z niewoli cho-
roby wyzwolić. Nie mogli też dłużej patrzeć na cierpienie bliźnich. Choroba nie 
ustępowała, a oni byli bezradni. Boga poprosili, aby ich w cegły zamienił, z któ-
rych ma powstać kapliczka, gdzie będą modlić się chorzy oraz matki, ojcowie 
i dzieci chorych. 

Śmierć dla norbertan była lekka. Po tym, gdy ich przepełnione dobrocią ser-
ca przestały bić, przeistoczyli się w czerwone cegły. Maryja zesłała zastępy anio-
łów i kazała zbudować z tych cegieł kapliczkę. Wznosili ją dzień i noc, opłakując 
ofiarnych zakonników, aż powstała. 

Ludzie zaczęli tam z czasem przychodzić i modlić się do Boga o zdrowie dla 
siebie i innych:

– Boże proszę Cię o zdrowie dla mej córki, która leży w gorączce.
– Panie Nieba i Ziemi, uratuj mnie!
– O bracia norbertanie, którzy ofiarowaliście się za nami, wyproście u Boga, 

aby mojej rodziny nie dotknęła zaraza.
– Aniele Boży, Stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, we dnie, w nocy 

bądź mi zawsze ku pomocy...
– W imię Ojca, Syna i Ducha świętego.
– Amen.
Niedługo potem zaraza opuściła Sądecczyznę, a chorzy zaczęli powracać do 

zdrowia. Została jednak pamięć o norbertanach, o ich ofierze i cudownym prze-
mienieniu w cegiełki.

Do dzisiaj koło szkoły stoi kapliczka i krąży legenda o tym, że kto chory uda 
się do niej, norbertanie i Matka Boża za nim do Boga się wstawi.
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LEGENDA O DZIELNYM BARTKU I SĄDECKIEJ KORONIE,  
CO GO ZAWIODŁA DO ZWYCIĘSTWA

Opracowanie: uczniowie klasy VIIa Szkoły Podstawowej w Łużnej

Dawno, dawno temu, gdy nie było jeszcze komputerów, a  dzieci za-
miast wpatrywać się w  ekran komórki, pomagały rodzicom w  go-
spodarstwie, pomiędzy Dunajcem a  Białą, przez ścieżki, łąki i  lasy, 

podążał dzielnie młody chłopiec. Jego ubranie było zniszczone, włosy po-
targane przez wiatr, a  policzki wychudzone i  opalone. Twarz miał smut-
ną. Wyglądało na to, że pogrążony jest w  niewesołych rozmyślaniach. 
 – Co ja teraz zrobię? Jak odnajdę szlak? Wróg może uderzyć w każdej chwili... 
Zaraz zapadnie zmrok, a wtedy już na pewno nie odnajdę drogi na wzgórze – 
mamrotał do siebie pod nosem. 

Dokąd zmierzał, nie 
trudno się było domyślić. 
Wszędzie grzmiało i  hucza-
ło, a  odgłosy bitewne uno-
siły się w powietrzu i echem 
docierały do dalekich stron 
ziemi sądeckiej. 

Kiedy zrobiło się już 
ciemno, postanowił odpo-
cząć pod wielkim starym dę-
bem. Patrząc w niebo, zaczął 
rozmyślać o swojej rodzinie. 
Urodził się w Chełmcu jako 
jedyne dziecko. Ojciec zginął 
na wojnie, a  matka wkrótce 
potem umarła. Był jeszcze 
małym dzieckiem. Wspominał czasy dzieciństwa, kiedy matka przyrządzała mu 
pyszną jarzębinę w miodzie i boczek łopaprany. Przypominając sobie dawne sma-
ki, zapadł w głęboki sen, w którym zobaczył rój pszczół zmierzających w jego kie-
runku. Pomny słów matki, żeby nie być wrogiem dla przyrody, a przyroda odpłaci 
tym samym, złożył niski ukłon tej, która miała piękną koronę. Pszczoły zastygły 
w bezruchu. Bartek pomyślał sobie, że to działa, a po chwili powiedział do nich, 
nie oczekując odpowiedzi.

– Nie róbcie mi krzywdy! Idę walczyć za ojczyznę. Zgubiłem drogę, ale kiedy 
wstanie słońce, na pewno ją odnajdę.



40

Pszczoły nic na to nie odpowiedziały i  w  pięknym pląsie odleciały. Bartek 
znów się położył i zapadł teraz w głęboki sen. We śnie znów przyszły do niego 
pszczoły, lecz tym razem przemówiły ludzkim głosem. 

– Kieruj się w stronę miasta Grybowa, a stamtąd już blisko tam, dokąd zmie-
rzasz. Po drodze zatrzymaj się w  drewnianych kościołach, złóż pokłon i  proś 
o bożą opatrzność. My będziemy zawsze blisko ciebie –powiedziały.

Kiedy chłopiec poczuł na sobie pierwsze słoneczne promienie, obudził się. 
Poczuł w sobie tyle siły i odwagi, że nie straszną mu już była droga. Wśród drzew 
w  lesie zauważył ścieżkę. Pomyślał, że gdzieś go zaprowadzi. Nagle usłyszał 
dźwięki, które pojawiły się w jego śnie. To brzęczały pszczoły. Zawsze były o krok 
przed nim. Po kilku godzinach marszu wyszedł z lasu, a przed nim rozciągał się 
wielki pagórek. 

– Stamtąd coś nareszcie zobaczę – pomyślał. 
Kiedy znalazł się na jego szczycie, ogarnął go jakiś dziwny spokój. Ciszę zakłó-

cały piękne trele ptaków. W dole zobaczył zabudowania i wysoką wieżę. Ptactwo 
coraz głośniej wydawało dźwięki. Wyglądało, jakby chciały do niego przemówić. 
Pomyślał sobie, że to miejsce, skąd widok rozciąga się daleko, można by nazwać 
na cześć tych ptaków.

– Ptaszkowa! Tak, to byłaby najodpowiedniejsza nazwa.
Nie zastanawiał się długo nad tym, bo w oddali dostrzegł górę, która przy-

pominała mu kształtem hełm, który niósł w swoim tobołku. Tyle zostało mu po 
ojcu. Zrobiło mu się jakoś dziwnie na sercu. Przypomniał sobie wieś, z  której 
pochodził. 

– Długa droga jeszcze przede mną! – pomyślał – Trzeba iść dalej! 
Kierując się w stronę wysokiej wieży, dotarł do miejsca, gdzie spotkał ludzi 

zajętych swoimi obowiązkami.
– Gdzie jestem? – zapytał spotkanej dziewczyny niosącej suszki na plecach.
– Jesteś w Grybowie! – odrzekła. – Widać, że przeszedłeś długą drogę. Zajdź 

do mojego domu, tam znajdzie się coś do jedzenia. Chata nasza jest biedna, ale 
gość w dom, Bóg w dom.

Bartek zauroczony urodą dziewczyny bez namysłu poszedł za nią. Przed domem 
stał gospodarz już dość sędziwego wieku i z daleka zapraszał przybysza do domu. 

– Czasy są niespokojne. Młodych mężczyzn w okolicy prawie nie ma. Wszy-
scy na wojnie, a my modlimy się o jej rychłe zakończenie – snuł swoje rozważania 
ojciec dziewczyny.

Bartek dowiedział się, że musi iść polnymi drogami i za kilka godzin dotrze 
na miejsce. Na pożegnanie dziewczyna zdradziła mu swoje imię, a wtedy nagle 
pojawiły się przyjazne mu pszczoły, które zatoczyły wokół nich krąg. Co to miało 
znaczyć? Bartek nie wiedział tego jeszcze, ale owady już wiedziały…

Niebo zaczęło się chmurzyć, wzmagał się wiatr, gdzieniegdzie słychać było 
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pojedyncze wystrzały karabinów. Chłopiec prowadzony przez pszczoły, co chwi-
lę chronił się przed niebezpieczeństwem. Zatrzymał się w pięknym drewnianym 
kościółku przy polnej drodze. Przypomniał sobie o swoim śnie. Wszedł do środ-
ka i prosił Boga, żeby mógł dojść do celu i podjąć walkę za ojczyznę. Znów ruszył 
w drogę wraz z szalejącym wiatrem, który z minuty na minutę wzmagał się coraz 
bardziej. Pośrodku pól, w samym centrum huraganu, stała drewniana budowla. 
To kolejny kościółek na jego szlaku. Wielkie stare dęby w jego otoczeniu zdawały 
się jakby mówić ludzkim głosem, szumem liści dawały znak, że to miejsce jest 
bezpieczne. Tam trzeba się zatrzymać.

– Coś mi mówi, że jakieś cuda i dziwy się dzieją – pomyślał. 
Spostrzegł, że jest sam. Mnóstwo starszych ludzi gromadziło się w kościele, 

odmawiając modły i śpiewając pieśni. Dał się słyszeć głos ,, Boże coś Polskę…”. 
Zrozumiał, że ta chwila, na którą czekał i której wyszedł naprzeciw, niedługo na-
dejdzie.

– Idziesz walczyć? – odezwał się jeden z mieszkańców
– Tak! Wiem, że to już blisko – odpowiedział Bartek.
– Od kilku dni sytuacja staje się coraz bardziej napięta. Szalowianie modlą 

się o szczęśliwy koniec wojny. Tak jak Michał Archanioł niegdyś pokonał diabła 
– rzekł, wskazując na kościół – tak wy, dzielni chłopcy, rozprawcie się z zaborcą. 
Kiedyś będziemy w pieśniach wysławiać wasze bohaterskie czyny, a historia o was 
napisze – wypowiedział te słowa, po czym odszedł. 

Został sam Bartek i nad jego głową pszczoły. Tak jak kiedyś w jego śnie, tak 
teraz jedna przemówiła.

– Weź moją koronę. Otrzymałam ją dawno temu na ziemiach świętej Kingi, 
na Sądecczyźnie. Kiedy odnajdziesz swoich współtowarzyszy, zanieś ją na szczyt 
wzgórza i zostaw –powiedziała bardzo tajemniczo. 

Chłopiec nic nie odrzekł. Zrobił jak kazały pszczoły. Po drodze podśpiewywał 
sobie patriotyczne piosenki. Dotarł wreszcie do miejsca, gdzie rozciągały się łąki, 
a nad nimi górowało wzgórze. Pomyślał, że straszne pustkowie. Armaty grzmiały, 
huczały, wyły. Przedzierał się między okopami coraz wyżej i wyżej. 

– Tak to jest to miejsce! – Położył koronę i szybko schował się w okopie. Ra-
zem z nim było tam wielu żołnierzy. Kilka dni dzielnie odpierali ataki wroga. Pola 
poniszczone od wybuchów już nie wyglądały na dzikie pustkowie, ale pobojowi-
sko. Ranni ludzie jęczeli z bólu, a ciała zmarłych rozrzucone były wszędzie. Nie-
możliwe było ich pochowanie. Doczekali się wreszcie słowa, które uszczęśliwiło 
wszystkich. 

– Zwycięstwo!
– Zwycięstwo! – powtarzali żołnierze jeden po drugim. 
Nikt nie widział, tylko jeden Bartek ujrzał cudny blask bijący w miejscu, gdzie 

zostawił koronę. Tam też słychać było już nie huk armat, ale brzęczenie pszczół. 
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Kto wytężył swój wzrok, mógł też zobaczyć te maleńkie owady. Domyślał się, że 
korona była potrzebna po to, żeby odnieść zwycięstwo. Długie godziny spędził 
jeszcze na grzebaniu zmarłych towarzyszy. Jedno zbocze góry było usłane groba-
mi, a na szczycie wciąż bił blask zwycięstwa. 

Szczęśliwy Bartek wraca teraz do domu. O krok przed nim przyjazne mu 
pszczoły. Idą tym razem inną drogą. Na spoczynek chłopiec obrał miejsce, gdzie 
rosły miododajne kwiaty. Pszczoły odnalazły swój raj na ziemi. Chłopiec przyglą-
dał się ich szczęściu. Postanowił po cichu opuścić to miejsce, ale mu się nie udało.

– Więc chcesz nas opuścić? – zapytały zmieszanego całą sytuacją chłopca – 
Twoja misja jest wypełniona. Idź zatem po swoje szczęście. Wskazałeś nam to 
miejsce, gdzie czujemy się wspaniale. Żeby o tobie nie zapomniano w tych okoli-
cach, to miejsce nazwiemy – Bartnik! 

Po tych słowach zwycięzcą spod Pustek pożegnał się z przyjaciółkami i ruszył 
w drogą. Ale co to było za pożegnanie… 

Doliną rzeki Białej dotarł do Grybowa, a tam do domu dziewczyny, którą kie-
dyś spotkał. Poprosił o jej rękę i wrócił z nią do rodzinnego Chełmca.

Sława chłopca, który przyniósł cudowną koronę tam, gdzie rozegrała się de-
cydująca walka w Bitwie pod Gorlicami na Wzgórzu Pustki – pamiętnego roku 
1918, do dziś roznosi się echem po całej Ziemi Sądeckiej. Sam Bartek i jego żona 
Kinga doczekali się licznego potomstwa. I żyli razem długo i szczęśliwie.

LEGENDA O ZAWILCACH
Opracowanie: uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Polnej

Dawno, dawno temu we wsi Polna żyła piękna, młoda dziewczyna Zosia. 
Pewnej wiosny, gdy śnieg już zniknął z pól dziewczyna wybrała się do 
lasu, aby nazbierać chrustu. W  pewnej chwili zauważyła wśród drzew 

rycerza na gniadym koniu. Przestraszyła się bardzo i poczęła biec jak najszyb-
ciej umiała. Zdyszana dobiegła do domu zielarki, zwanej przez wszystkich Pa-
nią Górą. Mieszkała ona w  lesie i znana była mieszkańcom, z  tego że potrafiła 
wyleczyć z  każdej choroby, czy to człowieka, czy to zwierzę. Wszyscy ją znali 
i szanowali, bo wiedzieli, że nie odmówi nikomu w potrzebie. Dniem i nocą przy-
chodzili do niej ludzie, a i zwierzęta ufnie podchodziły pod chatkę zielarki czując, 
że przyniesie im ulgę w cierpieniu; opatrzy nogę sarny, złoży skrzydło kruka lub 
skaleczoną łapkę lisa. Bo wiedzieć wam trzeba, że las pełen był zwierza wszelakie-
go, ziół, jagód i grzybów w nim było bez liku. Okoliczni mieszkańcy wiedzieli, że 
w trudnych czasach nieurodzaju lub na przednówku Pania Góra nie pozwoli im 
zginąć z głodu i uratuje w niebezpieczeństwie. 
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Tak też się stało i tym razem, przestraszona Zofia dotarła do domu Pani Góry 
i poprosiła o pomoc, gdyż serce podpowiadało jej, że rycerz nie ma dobrych za-
miarów. Zielarka potrafiła leczyć choroby, ale niestety na złych ludzi lekarstwa nie 
znała. Nie minęło kilka chwil, a przed chatą słychać było rżenie konia i pokrzy-
kiwania rycerza. Szybko skoczył on z konia, przywiązał lejce do drzewa i zawołał 
na całe gardło.

– Jest tutaj ktoś, wychodź jeśli czy życie miłe!
Drżąca ze strachu dziewczyna zapytała z  trwogą w głosie – co teraz będzie 

z nami?
– Nie bój się – odpowiedziała zielarka – ja wyjdę przed chatę, ty tutaj pozo-

stań.
Pania Góra wyszła 

przed chatę i dumna, wy-
prostowana stanęła przed 
rycerzem. Gdy zobaczył 
ją rycerz ich spojrzenia 
spotkały się i stało się coś 
dziwnego, rycerz stracił 
swoją butę i złość i ze spo-
kojem opowiedział zie-
larce, że zobaczył w  lesie 
piękną dziewczynę w bia-
łej narzutce na włosach. 
Kobieta wysłuchała jego 
opowieści, ale wiedziała, że ta dobroć to tylko zasługa jej czarów, ale gdy zniknie 
z jej oczu znów zapragnie poszukać wśród drzew pięknej dziewczyny. Tak więc 
rzekła do niego. 

– Wierz mi młodzieńcze, że nikogo tutaj nie było, bo po co wiosną przyszłaby 
dziewczyna do lasu. Latem też rzadko zapuszczają się tutaj ludzie, a ty zobaczyłeś 
na strumykiem kwiaty o  białych płatkach i  wydawało ci się, że to dziewczyna 
w jasnej chusteczce. 

Rycerz pomyślał przez chwilę, ale nie chciał dać wiary w  opowieść babki 
zielarki, ta zaś widząc w jego oczach niedowierzanie kazała mu zjechać poniżej 
chatki ku strumykowi, aby zobaczył, że nad jego brzegiem rosną białe kwiaty, 
które tak go zmyliły. Powoli odwiązał konia i poszedł w dół do strumyka, jakież 
było jego zdziwienie, gdy zobaczył piękne białe kobierce zawilcy, które wychylały 
swe białe płatki wśród brązowych sczerniałych liści. Wtedy uwierzył, że to co 
zobaczył to nie była dziewczyna z biała narzutką na głowie lecz tysiące kwitną-
cych kwiatów. Zasmucony odjechał z  lasu i  nigdy już do niego nie zapuszczał 
się podczas konnych przejażdżek. Nigdy też nie dowiedział się, że Pania Góra 
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sprawiła że zakochał się w pięknej dziewczynie, która wkrótce została jego żoną 
i żyli długo i szczęśliwie. O tamtej przygodzie przypominał sobie zawsze wiosną, 
kiedy na strumykami widział kwitnące zawilce, a tych w Polnej po dziś dzień nie 
brakuje. Nie przypuszczał też, że szczęśliwe życie zawdzięczał zielarce, która sobie 
znanymi sposobami sprawiła, że znalazł szczęście i miłość. Była to jej nagroda za 
to, że tego dnia nie był dociekliwy i zły, nie chciał szukać w jej chacie ukrytej Zosi. 

I  tu drogi czytelniku należy ci się wyjaśnienie, co stało się z  dziewczyną 
ukrytą w chacie Pani Góry? Otóż późnym wieczorem, gdy już zmierzchało uda-
ła się do swego domu, ale do lasu przychodziła już tylko w towarzystwie swej 
matki lub przyjaciółki. Z czasem zapomniała o zdarzeniu i samotnie dożyła sta-
rości. Tylko niekiedy wiosną spoglądała z tęsknotą na kwitnące zawilce, może 
myślała jak wyglądałoby jej życie gdyby wtedy nie uciekła do chatki zielarki. 
Jak szybko przekwitały zawilce tak szybko Zofia zapominała o swej przygodzie. 
Wszystko przeminęło tylko do dziś wiosną zawsze zobaczyć można w Polnej 
przepiękne białe zawilce, być może na pamiątkę tej pięknej historii jaka przy-
darzyła się rycerzowi.

SKĄD SIĘ WZIĘŁA NAZWA WSI POLNA
Opracowanie: uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Polnej

Polna to niewielka wieś leżąca wśród pól, łąk i lasów. Przez wieś przepływa 
rzeka Polnianka, która wije się wśród pól i przecina wieś na pół. Jej nazwa 
jak głosi nasza legenda pochodzi od pól A było to tak…

W 1340 roku król Kazimierz Wielki nadał za zasługi w wyprawach wojen-
nych swojemu rycerzowi Hanko z Czarnkowa miasto Grybów wraz z przyległymi 
wsiami. Kiedy Hanko osiadł w Grybowie pewnego razu postanowił konno zwie-
dzić okolice. Jechał wzdłuż szerokim brzegiem rzeki Biała aż dotarł do Polnej. 
Piękna to była okolica, po gwarnym i  ludnym Grybowie wydała mu się cicha 
i spokojna. W dolinie płynęła spokojna i czysta rzeka, a po dwóch jej stronach 
wznosiły się łagodne zbocza pól uprawnych, łąk i pastwisk. A że był to sierpień 
ludzie pracowali w polu przy żniwach i słychać było brzęczenie sierpów którymi 
pracujący w pocie czoła chłopi zbierali swe plony. Lekki wietrzyk kołysał wysokie 
łany srebrnego żyta, każdy snop ściętego zboża miał być dla pracujących przy-
szłym i chlebem i pokryciem dachu, bo wszystkie chaty były pod strzechą. Cho-
ciaż skromne i ubogie były domostwa Polnej, to czyste i zadbane, w otoczeniu 
kwiatów sprawiły, że rycerz zatrzymał się przy jednej z nich. Nieznanego gościa 
wypatrzyła staruszka, która nie mogła już pracować więc pilnowała domostwa.

– Gdzie gospodarz – zapytał rycerz Hanko.
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–  A  dyć w  polu panie, w  polu 
pracują, bo to żniwny czas – odpo-
wiedziała kobiecina.

– Czy dostanę coś do picia, bo 
strudzony jestem wielce – poprosił 
rycerz.

Kobieta nic nie odpowiedziała, 
ale weszła do chaty i po chwili wyszła 
niosąc gliniany dzbanek zsiadłego, 
zimnego mleka. Rycerz zsiadł z  ko-
nia i usłyszał takie słowa od kobiety:

– Na paniczu, na zdrowie naści! 
Ugoszczony podziękował za go-

ścinę, gdyż spodziewał się raczej 
zimnej wody na pragnienie, a  nie 
pysznego mleka. Ukłonił się nie-
znacznie kobiecie i  powoli pojechał 
dalej. Gdy wrócił do swej posiadło-
ści postanowił, że ta niezwykłą wieś 
wśród pól, gdzie spotkał życzliwych 
i pracowitych ludzi będzie się odtąd 
zwała Polna od pól i ,,na” radosnej zachęty kobiety, która tak życzliwie przyjęła 
go w swym obejściu.

LEGENDA O POLNIANCE
Opracowanie: uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Polnej

Przez wieś Polną od jej granicy z Szalową z podnóża Wielkiego Lasu wypły-
wa rzeka Polnianka. Płynie przez całą wieś, aż zniknie w rzece Białej Tar-
nowskiej. Swą nazwę zawdzięcza młodej mieszkance Polnej, która uciekała 

przed swym prześladowcą i zgubiła niebieską wstążkę z warkocza. 
 Mieszkała w Polnej dziewczyna Hanka, miała piękne jasne włosy, zawsze za-

plecione w dwa grube warkocze i niebieskie miała oczy jak bławat w zbożu. Nic 
więc dziwnego, że miała wielu adoratorów, ale jeden z nich Zych –wierny druh 
rycerza Hanko – postanowił, że właśnie Hanka musi zostać jego żoną. Niestety 
dziewczyna nie chciała go za męża, gdyż kochała skromnego i miłego syna mły-
narza, który także kochał Hankę i obiecał, że poprosi jej ojca o jej rękę. Dziew-
czyna nie chciała za męża rycerza, bo wiedziała, że jego los w rękach króla, że na 
wojnę musi iść i zostawi ją pewnie w domu, a wiedziała, że u młynarza nigdy nie 
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zajrzy jej głód w oczy, a i ludzie młynarza zawsze szanują i roboty ma pełne ręce, 
a Hanka pracy się nie bała. Niestety rycerz nie odpuszczał i ciągle nachodził ojca 
dziewczyny. Ten odmawiał, bo obiecał córce, że nie będzie przeciwny jej woli i nie 
odda jej ręki komuś kogo ona nie chce. A trzeba wiedzieć, że w tamtych czasach 
rodzice często nie pytali dziewczyny za kogo pójdzie za mąż tylko sami wybierali 
odpowiedniego wg nich kandydata na męża. Rodzice Hanki byli mądrzy i dobrzy 
i pozwolili córce, aby sama zdecydowała o swoim losie. Niestety rycerz był coraz 
bardziej natarczywy i coraz częściej przyjeżdżał do domu dziewczyny. Pewnego 
dnia przyjechał bardzo zły i powiedział, że dziś zabierze ją siłą i poślubi wbrew 
woli jej i jej rodziców.

Był wczesny letni poranek dziewczyna siedziała przed domem i zaplatała swe 
warkocze, gdy zawiązywała niebieską wstążkę na włosach na dziedzińcu pojawił 
się na swym czarnym rumaku rycerz Zych. Upuściła grzebień i  szybko zbiegła 
w dół, rycerz był jednak konno, nie mogła mu uciec, długo udawało jej się znikać 
z oczu rycerza biegnąc wśród zbóż, ale rycerz znów odnajdywał jej ślad. W pew-
nej chwili spostrzegła, że wstążki z jej warkoczy rozplotły się i powiewają na wie-
trze pokazując tym sposobem rycerzowi, gdzie chowa się przed nim dziewczyna. 
Złość ją ogarnęła na zdradzieckie wstążki, zerwała je i krzyknęła: Niech was woda 
zabierze, to wy zdradziłyście mnie! – i ze złością wyrzuciła wstążki.

Porwał je wiatr i poniósł w dolinę, a po chwili stało się coś niezwykłego, przez 
dolinę popłynęła rzeka tak kręta jak wstążki, które unosił wiatr. Zdumiony rycerz 
przystanął nad brzegiem rzeki i uznał, że to chyba jakaś czarownica, a nie piękna 
córka gospodarza, którą tak pokochał. Nigdy więcej nie pojawił się we wsi. Jak 
mawiali najstarsi zaciągnął się do wojska na Węgrzech, aby być jak najdalej od 
niegodziwej Hanki. A  Hanka wkrótce wyszła za mąż za młynarza i  żyli długo 
i szczęśliwie wiodąc pracowite życie. Warkocze obcięła zaraz po ślubie, bo nie ku-
siły już nigdy nikogo. A w rzece, którą nazwano Polnianka od wstążek polnianki 
Hanki, która była tak dzielna, że nie bała się odmówić swej ręki dumnemu ryce-
rzowi Zychowi. 

PANIA GÓRA
Opracowanie: uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Polnej

Wśród pól i łąk naszej wsi Polna góruje wzgórze porośnięte gęstym la-
sem jodłowym. Ludzie zwą je Pania Góra. To niezwykły las, bo o każ-
dej porze roku przybiera piękne barwy i cieszy oko mieszkańców i ro-

werzystów, którzy niebieskim szlakiem podążają do źródełka Jana, którego woda 
wg legendy i wierzeń miejscowej ludności leczy choroby oczu. W Paniej Górze 
podczas II wojny światowej mieli swoje kryjówki partyzanci, a dzisiaj to raj dla 
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zbieraczy grzybów i jagód. Miłośnicy przyrody spotkają tu stada zwinnych sare-
nek i lisa, i dzika, a w ciepłe dni na skraju lasu można spotkać i żmije i zaskrońca. 
I  chyba zawsze tak było 
bo wg legendy mieszkała 
tu samotna kobieta, która 
leczyła ziołami wszystkich 
potrzebujących. Nikt nie 
wiedział ani jak się na-
zywa, ani jakie ma imię. 
Wszyscy chodzili do do-
brej pani mieszkającej na 
górze lasu w ubogiej chat-
ce w towarzystwie lasu i jej 
mieszkańców. Z  czasem 
ludzie przychodzili do niej 
nie tylko w chorobie ale i wtedy gdy trapiły ich zmartwienia. Niestety jak to mię-
dzy ludźmi bywa znaleźli się i tacy, którym nie podobała się dobra pani. Zebra-
li się więc pewnego dnia i z kijami i widłami przyszli do zielarki, oskarżając ją 
o czary. Przestraszona kobieta uciekła przed złymi ludźmi ze swej chaty na górze 
i wszelki słuch o niej zaginął. Ludzie jednak nie zapomnieli o jej dobrym sercu 
i na jej cześć las nazwano Panią Górą, który po ucieczce kobiety niczym nie różnił 
się od czasu kiedy ona tam żyła. Wciąż rosły w nim zioła, żyły zwierzęta i ludzie 
mogli korzystać z całego bogactwa lasu i tak jest po dziś dzień.

O PRZYSIÓŁKACH POLNEJ
Opracowanie: uczniowie klasy V Szkoły Podstawowej w Polnej

Całą wieś Polna podzielona jest na przysiółki, każdy z nich ma swoją nazwę, 
są więc Wygony, Przyczki, Zadziele, Spisak. Skąd wzięły się ich nazwy, tego dzisiaj 
nikt nie wie, może więc było tak. … 

Pewnego dnia do wsi przybyli nowi mieszkańcy, uznali że to dobre miejsce, 
aby osiąść i pobudować domostwa. W  lasach nie brakowało drewna na budo-
wę domów, pola dawały dobre plony i w lesie było mnóstwo owoców i grzybów. 
Zimą polowano i dobrze im się żyło. Ale że wszystko co dobre kiedyś się kończy 
tak i w spokojne życie mieszkańców wdarły się kłótnie, spory i swary. Świadkiem 
tych awantur był sam król Kazimierz Wielki, kiedy był w gościnie w Grybowie. 

– Cóż to za sprzeczki – zakrzyknął oburzony, bo z kart historii wiadomo, że 
lubił kiedy Polska się rozwijała, a nie kiedy ludzie toczyli między sobą swary. Za 
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karę kazał nazwać tę część wsi Sprzyczki od sprzeczek jakie prowadzili jej miesz-
kańcy. 

Wygony to przysiółek, który graniczy ze Sprzyczkami, ale ciągnie się w dół 
polami do rzeki Polnianki. Na tych polach wypasano bydło i gdy w okresach su-
szy brakowało wody w studniach goniono bydło na brzeg rzeki, aby je napoić. 
Stąd tez postała nazwa Wygony.

Najciekawszą nazwę nosi przysiółek Spisak. Gdy rycerz Hanko osiadł w Gry-
bowie to swoich wiernych giermków osadził w Polnej. Dał im najlepsze ziemie, 
drewno na budowę domów i nawet ofiarował bydło do hodowli. Tylko czy wier-
ność giermków była stała? Okazało się, że nie. Pewnego dnia doszło do uszu ryce-
rza, że giermkowie spiskują przeciwko niemu. Rozgniewał się na nich i rozkazał 
opuścić ziemie im darowaną i poszukać sobie innego miejsca dla siebie i swoich 
rodzin. Giermkowie zabrali co mieli i  udali się podobno dalej na południe aż 
do Czech. Ziemię, która pozostała po spiskowcach podzielił sprawiedliwie wśród 
mieszkańców Polnej, a przysiółek został nazwany Spisak, aby już nigdy nikomu 
nie przyszło do głowy spiskować przeciwko swemu dobrodziejowi. Dzisiaj na 
Spisaku nikt już nie spiskuje, ludzie żyją tu spokojnie, a że ta część wsi znajduje 
się na wzniesieniu, mają wspaniały widok na całą okolicę.





Stowarzyszenie ,,Perły Beskidu Sądeckiego” 
Rytro 380, 33-343 Rytro

LGD „Korona Sądecka”
ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec 

Stowarzyszenie LGD ,,Brama Beskidu”
Mostki 86,  33-340 Stary Sącz

Stowarzyszenie LGD ,,Beskid Gorlicki”
ul. 11 Listopada 37, 38-300 Gorlice

Stowarzyszenie LGD ,,Stobrawski Zielony Szlak”
ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój

Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO

Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL


