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W tym numerze: 

Legendy naszego regionu 

Mądry naród hołubi własną tradycję i jest ciekaw innych kultur. Ra-
zem składają się one na przejmujące świadectwo ludzkości.  

Wiele zmieniło się od czasów opisywanych legendą, lecz ochota lu-
dzi na niesamowite opowieści pozostała. Zmieniły się tematy, język, 
świat przedstawiony- wciąż jednak podróżujemy do krain niezna-
nych, a tam, gdzie rozum nie sięga rodzi się narracja fantastyczna. 
W dawnych legendach zawiera się przede wszystkim  prawda o 
tym skąd się wywodzimy, w co wierzyli nasi przodkowie, jak żyli, 
jakie były ich aspiracje, motywy działania, skala wartości, wiedza. 
Legenda spokrewniona ze sztuka ludową, pieśnią wprowadza w 
klimat tajemnicy. 

Mieszkańcy naszego regionu przywiązują dużą wagę do kultywo-
wania tradycji. Czytaj na str. 2 

W te piękne święta, gdy Pan zmar-
twychwstanie życzymy Wam  

smacznych jajek na śniadanie, żółtego 
kurczaka, białego zająca  

i oby te święta trwały 

beż końca!   

Życzenia wielkanocne składa  
Redakcja Gazety Razem. 

Wesołego Alleluja! 

Uczniowie SP w Lipniku przesyłają życzenia zawarte  
w animacjach Scratch. Kliknij i zobacz  

https://scratch.mit.edu/projects/502841934/ 

Klasa 4— https://scratch.mit.edu/studios/29158469/ 

Klasa 5— https://scratch.mit.edu/studios/29203775/ 

Klasa 6— https://scratch.mit.edu/studios/29146477/ 

Klasa 8— https://scratch.mit.edu/studios/29216007/ 
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Banda Burek– opowieść z Wiśniowej 

        To było w dawnych czasach, gdy obok starych traktów handlowych, 
budowano liczne karczmy i gospody, by zdrożeni wędrowcy mieli się 
gdzie zatrzymać no popas. Taka karczma przycupnęła również przy szla-
ku wiodącym  z królewskiego Krakowa przez Wieliczkę, Dobczyce i dalej 
na Słowację, Węgry, w bogatej królewszczyźnie Wiśniowa. Nie obyły się 
bez niej żadne chrzciny, wesela, a nawet pogrzeby w okolicy. 

       Dwieście lat temu góry wokół Wiśniowej pokrywały nieprzebyte la-
sy. W tych lasach znajdowały schronienie dzikie zwierzęta, znajdowali 
też zbójcy. A było ich w owych czasach wielu. Grasowali po traktach  
i drogach, bowiem kraj był zniszczony wojnami i nieurodzajem. Do lasu 
szedł każdy, kogo matka ziemia wyżywić nie mogła, a sercem miał nie-
ustraszone i mógł utrzymać pałkę w ręce. Wśród nich najznaczniejszy był 
zbójnik ze słowackiej strony, przezywany Burkiem. Swoje leśne kryjówki 
miał w nieprzebytych, górskich kniejach między Dobczycami a słowac-
kim Podzamkiem. Ni to kupiec, ni to złodziej. W jednej wsi kradł konie, 
w innej sprzedawał je na 
jarmarkach. Napadał na 
wędrownych handlarzy, 
karawany kupieckie i łupił 
je bez litości. A że był to 
człek wesół i z fantazją, 
nieraz hulał i swawolił w 
podhalańskich karczmach, 
s z c z o d r z e  s t a w i a j ą c 
wszystkim gorzałkę. 

       Pewnego razu, jako że 
była sroga, a z łupami nie 
szło tęgo, banda Burka zeszłą z gór i zawitała do Wiśniowej. Pewnie dla-
tego, że była tu największa, murowana karczma, na rozstajach dróg pod 
kościołem. Rozgościli się zbójcy w biesiadnej izbie, zerkając ciekawie do 
komory pełnej wszelakiego dobra. U powały na sosnowych kijach wisia-
ły pęta grubej kiełbasy i połcie słoniny. Na dębowych dechach piętrzyły 
się sterty pachnącego owczego sera, a pod ścianą stały garnce tłustej 
śmietany i smalcu z chrupiącymi skwarkami.  
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  Obok stały opasłe beczki z kiszoną kapustą i gąsiory smakowitego szcze-
drzyckiego piwa, a pod oknem— pękate butelki z anyżówką. 

         Ślina pociekła wygłodniałym zbójcom. Uradzili, że obrabują karczmę, 
ale tak, że nikt się nie spostrzeże. Kilku z nich wyskoczyło na środek izby, 
grając na skrzypkach i piszczałkach od ucha do ucha. Popłynęły skoczne 
melodie. Panny nie dały się długo prosić do tańca, tym bardziej, że Burek 
hojnie obdarowywał je czerwonymi jak wiśnie koralami. Polało się obficie 
mocne piwo, które wszystkich rozweseliło i resztki nieufności poszły w kąt. 

 

          Zbój wyskoczył na ławę i donośnym głosem zaśpiewał: 

          Jedzie Burek jedzie z węgierskiej granicy 

          Napiłby się Burek liter śliwowicy 

          Napiłby się Burek śliwowicy beczkę 

          Żeby se potańczył z waszą karczmareczką. 

          Grajcie muzykanci, bo ja nie żartuje, 

          A wy pijcie, tańczcie, bo Burek funduje. 

 

Pozostali towarzysze podstępnego herszta zabrali się w tym czasie do gra-
bieży. Nic nie uszło ich uwadze. Całe jadło z komory wynieśli. Tańcząc z 
młodą karczmareczką, Burek na wszystko miał baczenie. W tańcu przyśpie-
wywał im rozkazy: 

 

           Idźcie do stajenki, zabierzcie i woły 

           Żeby kto nie widział, tam koło stodoły. 

           W  skrzyni są talary, o nich pamiętajcie, 

           Karczmareczka tańczy, to się jej nie bójcie. 

 

Zbóje kradli, a Burek jeszcze mocniej ściskał dziewczynę i czule spoglądał w 
jej modre oczy. Tańczył, aż z podłogi drzazgi się sypały, ale nie zapominał o 
śpiewaniu: 
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Kare konie wieźcie, siwego zostawcie, 

Ale co we stajni, na pole wywiedźcie 

Nie jedźcie gościńcem, jedźcie manowcami 

A ja wezmę siwego, pojadę za wami. 

 

Karczma była ogołocona, A w karczmie wszyscy bawili się przed-
nio i pokładali ze śmiechu—gorzałka i piwo zrobiły swoje 

Na umówiony znak Burek zaśpiewał: 

 

Karczmareczko tłusta,  pusta, 

Szynki, kiełbasy jechały przez lasy, 

Żegnajcie , żegnajcie wszystkie panny wdowy 

Bo Burek odjeżdża, bo jest chłop morowy 

 

Gdy skończył, pokłonił się w pas karczmareczce, wyskoczył z izby 
jak z procy, a z sieni dało się słyszeć: 

Nasza karczmareczka dobrze sobie żyje 

Trzech złodziei w stajni, czwarty wódkę pije. 

Zbójecka uczta została po dziś dzień w ludzkiej pamięci. Historię o 
niezwykłym herszcie, który tak oczarował karczmareczkę, opowia-
da widowisko Bandaburek oraz taniec o tej samej nazwie. 

                             

Na podstawie Kronik Wiśniowej spisał Marian Cieślik 
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       Od  niepamiętnych czasów  mieszkańców Dobczyc nazywano Kozia-
rzami, a samo miasto Koziarowem. Koza to symbol nędzy. Wprawdzie zje 
nawet miotłę, ale daje mleko, mięso, 
skórę i pozwala przeżyć! 

Określenie Koziarz zwykle wypo-
wiadane  z drwiną. Natomiast w 
Dobczycach ma walor szlacheckie-
go klejnotu. Tylko ten bowiem ma 
prawo nazywać się Koziarzem, czy-
ja rodzina od przynajmniej trzech 
pokoleń związana jest z tym mia-
stem.  

Dlaczego Koziarze? Różni różnie 
powiadają: 

Jedni mówią że na stokach Góry 
Zamkowej pasły się dzikie kozy, 
czyli kozice. W czasie jednego z 
licznych najazdów tatarskich obroń-
com zaczynało brakować żywości i 
amunicji. Obóz najeźdźców  był w dolinie Raby. Zdesperowana obrona 
Warowni, nie miał żadnej nadziei na przybycie odsieczy. Przebrała się 
więc w kozie skóry i udając pasące się stada zeszła po stokach i rozbiła 
hordy tatarskie. Ponoć po tym zdarzeniu w niektórych rodach dobczyc-
kich mieszczan wciąż jeszcze płyną resztki tatarskiej krwi. 

 Inni głoszą, że zaciężne oddziały na zamku rekrutowane były rów-
nież ze Szkotów. A Szkot wiadomo  nosi spódniczkę, czyli kilt i gra na 
kobzie. Miech kobzy wykonywany był z koziej skóry, bardzo elastycznej i 
wytrzymałej. Miejscowa ludność, widząc najemników, używała określeń: 
kobziarz i koziarz. Szkotów już dawno nie ma w Dobczycach, ale przydo-
mek pozostał. 

 Opowiada się również, o wiecznym problemie stacjonującej na Zam-
ku konnicy: spodnie bardzo szybko niszczyły się od siodła, od prowadze-
nia lejc konia lub  broni. Zapobiec temu można było  na spodnie skórzane 
fartuszki. Oczywiście z najlepszej , koziej skóry. 

Koziarze czyli Dobczycanie 
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Tajemnicza dłoń– opowieść z Wiśniowej 

Zaledwie sto lat  temu w Wiśniowej  było wiele  więcej bagien i mokradeł, a  na nich roiło się od 
zjaw i potworów. Gdzie podziały się one, gdy bagna zostały osuszone?  

Zniknęły. Tylko pozornie! 

 Wciąż opowiada się o tym, jak pewnego pięknego wieczoru dwie kobiety– matka i cór-
ka—wybrały się do rodziny mieszkającej na sąsiednim osiedlu. Po drodze musiały przejść przez 
potok. Gdy się do niego zbliżały, tuż przed sobą zauważył chmarę robaczków świętojańskich. 
Nie byłoby to nic dziwnego, gdyby nie fakt, że świetliki ułożyły się w kształt dłoni, na której 
spoczywała świeca. 

 Kobiety trochę się przestraszyły, ale przemogły strach i zaczęły się cichutko modlić, wie-
działy bowiem , że spotkały duszę człowieka, który za życia n ie przyjął sakramentu bierzmo-
wania. Po śmierci tuła się po świecie jako duch i prosi o modlitwę. Gdy osiągnie swój cel, od-
chodzi spokojnie nie czyniąc napotkanym krzywdy. Gdy jednak ujrzawszy dłoń ze świecą, za-
cznie ją odpędzać i przeklinać, to ona mści się zawzięcie i karze bluźniercę.  

 Przekonał się o tym pewien starzec, który  z przyjaciółmi, suto zakrapianym alkoholem, 
wracał polami do domu.  

Wtem, jakby z podziemi, wyłoniła 
się tajemnicza dłoń ze świecą. Męż-
czyzna przestraszył się,  ję odpędzać 
i rzucił się do ucieczki. Lecz nim zdo-
łał zrobić krok, dłoń uderzyła go w 
twarz tak  mocno, że przez miesiąc 
nie mógł wymówić nawet słowa. A 
na dodatek gdy ochłonął z szoku, 
dłoń znów go zaatakował. Mężczy-
zna porwał się na równe nogi i co sił 
znów ruszył  do ucieczki. Strach po-
mógł mu chyba wytrze przez ostępy 
leśne. 

 Jakimś cudem zdołał w końcu 
dotrzeć do swego domu i zatrzasnął 
drzwi, nim dłoń  jak coś z hukiem uderzyło w drzwi. Gdy rano wyszedł a domu, zobaczył na  
wypaloną czarną dłoń ze świecą. Wtem uświadomił sobie, że to co przeżył w nocy, wcale  nie 
było snem, lecz najprawdziwszą jawą. 

 Wielu jeszcze  Wiśniowej spotkało się ze świetlikową dłonią i świecą. Obecnie już się ich 
nie widuje, lecz człowiek idący brzegiem potoku czasami zobaczy coś, niby senny majak, niby 
cień między krzewami. 

    Na podstawie opowieści Heleny Jamróz spisała Paulina Jamróz 
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Akcja charytatywna „Pudełko po butach” 

Po raz pierwszy nasza szkoła 
przyłączyła się do akcji charyta-
tywnej „ Pudełko po butach” or-
ganizowanej przez Gminny Klub 
Wolontariatu w Myślenicach. 

Celem akcji było zebranie żyw-
ności dla ludzi bezdomnych, 
podopiecznych Fundacji Ojca Pio 
w Krakowie. 

 

Uczniowie klasy IV aktyw-
nie  uczestniczyli w obchodach 
Miesiąca Języka Ojczystego. 

W lutym na lekcji języka polskie-
go obchodzili Dzień Języka Oj-
czystego – przygotowali intere-
sujące plakaty reklamujące po-
prawną polszczyznę, prezento-
wali swoje ulubione wiersze o 
Ojczyźnie oraz zasadach ortogra-
fii, układali wiersze o języku pol-
skim, wybierali najbardziej bli-
skie ich sercu polskie słowa. 

Miesiąc Języka Ojczystego 
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Dzień liczby Pi   

W dniu 15 marca 2021r. w naszej szkole świętowaliśmy Dzień 

Liczby Pi. W tym roku ten dzień obchodziliśmy w trochę inny spo-

sób, ale również wyjątkowo. Uczniowie klas I – III kodowali liczbę 

Pi tworząc kolorowe miasteczko liczby Pi. Malowali kolorowanki 

z Pi. Uczniowie klasy IV doświadczalnie wyznaczali liczbę Pi, 

dzieląc długość okręgu przez jego średnicę. Uczniowie klas star-

szych do obchodów tego dnia przygotowywali się dużo wcześniej. 

Mogli wybrać sobie jeden z czterech szkolnych konkursów: napi-

sać wiersz o liczbie Pi, przygotować plakat, wykonać przestrzenny 

model liczby Pi lub upiec ciasto w kształcie liczby Pi. Powstało 

wiele bardzo ciekawych prac. Uczniowie mogli również przesłać 

zdjęcia cyfr napotkanych w ich otoczeniu, z których utworzone zo-

stało szkolne rozwinięcie liczby Pi z dokładnością do 143 miejsca 

po przecinku.  
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Humor szkolny 

Nauczyciel historii wpada zdenerwowany do pokoju na-
uczycielskiego i mówi do dyrektora: 
- Ech, ta 2A! Nie wytrzymam z tymi baranami! Pytam 
ich, kto wziął Bastylię, a oni krzyczą, że to żaden z nich! 
- Niech się Pan nie denerwuje - uspokaja dyrektor - może 
to rzeczywiście ktoś z innej klasy?  

Sprawdzian: 
♦ Uczysz się na 5 
♦ Umiesz na 4 
♦ Piszesz na 3 
♦ Spodziewasz się 2 
♦ Dostajesz 1 
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