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Już przeminął czas choinki, czas wysyłać  

 walentynki!! 

Pamiętajcie!  
W tym dniu nie róbcie 
nikomu złośliwych lub 
głupich dowcipów. Jest 

to dzień dobrych 
uczuć ! 

Pamiętajcie o wysłaniu walentynkowych kartek. 
Życzymy wszystkim wielu walentynek od tajemni-

czych wielbicieli. 

W numerze: 

*  Klub  Bajkopisarzy 

* Góra Grosza 

* Bookcrossing 

* Wycieczka na Lubomir 

* Kolęda szkolna 

* Nasze osiągnięcia 

* Sukcesy uczniów 

* Kiermasz świąteczny 

* Wycieczka do Krakowa 

* Wigilia klasowa 

* Przedstawienie jasełkowe 

* Wigilia Zuchowej Gromady 

* Strony uczniów 

 

            RAZEM       numer 2 rok 2014 
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Klub Bajkopisarzy 
Młodzi, aktywni czytelnicy , działający w „Klubie Bajkopisa-

rzy”Szkolnej Biblioteki w Lipniku napisali kolejną już bajkę. Pisali ją: Agniesz-

ka Majka, Dorotka Majka, Gabrysia Mochel, Ania Ciślik, Justynka Irzyk, Ania 

Dziadkowiec, Sylwia Marcisz, Julka Moryc, Oliwka Lenart, Marcelinka Niec-

kula, Joasia Jasek, Zuzia Lenart i Dawid Bała. Tytuł bajki: „O gołębiu przyja-
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 „O gołębiu przyjacielu” 

 

Pewnego dnia biały gołąb  Alan siedział na drzewie w pobliżu rzeki. Wnet 

przyfrunęła do niego piękna gołębica machając kolorowymi skrzydłami. Alan 

zakochał się w niej od pierwszego spojrzenia. Trzepotał i on swoimi ślicznymi 

piórami i gruchał doniośle. Nie zauważyli oboje, kiedy na niebie pokazały się 

ciemne chmury. Alan poważnie zadrżał  nie o siebie, lecz o gołębicę. 
- Zmokną jej skrzydełka, jak ja mam ją ochronić? – pomyślał. 
Widząc potężne, stare drzewo, wnet wpadł na pomysł. 
- Przecież od czego są rozłożyste, potężne gałęzie tego mocnego buka? Już nie-

jednego uratowały przed deszczem, a nawet nawałnicą! 
Sfrunął pod gałąź, lecz zaraz  zauważył brak gołębicy. Zmartwiony szukał jej 

pod wielkim bukiem, pod starym dębem, pytał jaskółki i kukułki, pytał napo-

tkanego zajączka, lecz nikt i nigdzie jej niestety nie widział. Po jakimś czasie, 

przelatując na potokiem w Niedźwiedzim Gaju coś mignęło, jakaś skrzydlata 

postać. Od razu gołąb pomyślał, że to ona – jego gołębica. I tak właśnie było. 

Po krótkim spojrzeniu wyjaśniła mu, że ważniejsza od zmokniętych piórek była 

troska o jej rodziców, o których właśnie wtedy pomyślała. 
         W małym domku gołębim z małymi okienkami i skrzypiącymi drzwiczka-

mi, ze stale dymiącym kominkiem mieszkali rodzice gołębicy. Były to nade 

wszystko spokojne i śliczne ptaki. Któregoś dnia  tata gołąb zachorował, a ma-

ma gołębica, która od świtu do nocy doglądała gospodarstwa z trudem wiązała 

koniec z końcem, by wystarczyło pożywienia dla niej i całego gołębiego, małe-

go rodzeństwa. Fruwała tu i tam, przynosiła w dziobku zdobyte ziarenka, pozo-

stawione gdzieś na parapetach okiennych z myślą o głodnych ptaszkach. Ale  

z pomocą najstarszej córki „gołębiczki” wkrótce tata gołąb wyzdrowiał. To  

o nim w chwili ulewy pomyślała, gdy obok roztaczał skrzydła piękny, silny  

i zdrowy gołąb. 
       Po tych krótkich odwiedzinach gołębica powróciła do gołębia, pofrunęli 

razem na niewielką polanę pełną wielobarwnych kwiatów. W jej środku mar-

murkową konstrukcję stworzyły wróżki, a przedstawiała ona postać króla  
i królowej wioski wróżek. Mateusz –  inny gołąb postać tę pokazywał innym 
zwierzętom, które także tu przychodziły. Nie był on samolubem i w dniu świę-
ta wróżek zaprosił je na przyjęcie, a zaproszenia zawierały magiczne płatki.       

Zaproszenie otrzymała także gołębica. Długo zastanawiała się, jak 

wykorzystać magiczny płatek. Wiele myśli przychodziło jej do głowy, 

ale najważniejsi byli jednak jej rodzice. To im podarowała płatek, 

który wiele lat potem pomagał rodzicom w każdym mozolnym dniu 

ich życia, bo  „Naprawdę istnieje tylko jedna radość: prawdziwa 

przyjaźń między ludźmi”.                           
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To już tradycja, że uczniowie  Zespołu Placówek Oświatowych  

w Lipniku  włączyli się w akcję „Góra Grosza”, która przebiegała  

w dniach od 25 listopada – 6 grudnia 2013 r. Do akcji, jak co roku przystąpiło 

także i przedszkole. W pełni zaangażowani uczniowie oraz nauczyciele na 

szkolnym korytarzu przed lekcjami i na przerwach stukali puszkami, własno-

ręcznie przygotowanymi zachęcając do wrzucenia każdego grosika do skarbo-

nek. Ci, którzy gdzieś tam w zakamarku swojego mundurka wyszperali jakiegoś 

pieniążka, chętnie oddali go na pomoc dzieciom wychowującym się poza wła-

sną rodziną. Pomagali w dofinansowaniu domów dla dzieci, rodzinnych domów 

dziecka, pogotowi rodzinnych i domów dziecka.  

Fundacja Nasz Dom utworzyła już kilkanaście domów dla dzieci, pomogła 

w utworzeniu kilkunastu kolejnych. W tych domach dzieci mają realną szansę 

wrócić do swojego domu i znajdują uczucie, zrozumienie i efektywną pomoc 

dla siebie i własnych rodzin. Po raz czternasty patronat nad akcją objęło Mini-

sterstwo Edukacji Narodowej.                                                                       AS 

„Wiele nie mamy – ale wiemy, że są inni, którzy 

naszej pomocy potrzebują…” 

Znajdź nas na stronie www.zpolipnik.szkolnastrona.pl 

http://www.google.pl/url?q=http://www.ug-wisniowa.pl/herb.php&sa=U&ei=7QLpUqb8LsfNhAeIpICwBA&ved=0CCUQ9QEwAQ&usg=AFQjCNHXqFmnB5WBKKhTADTONd4gWqvIsQ
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         Od dnia 01. czerwca 2012 r. w naszej szkole trwa akcja  

„ Bookcrossing” rozpoczęta przez Bibliotekę Szkolną. Założ eniem akcji w Pol-

sce i na całym ś wiecie jest pozostawianie przeczytanych książ ek w miejscach publicznych: 

w parku, pociągu, sklepie, kawiarni, galerii, jak ró wnież  w miejscach do tego przygotowa-

nych tak, by mó gł ją przeczytać  nowy czytelnik.  Celowo zostawiano książ ki w miejscu do 

tego przeznaczonym w Szkolnej Bibliotece. Wszyscy podeszli do akcji z duż ym zaangaż o-

waniem i zrozumieniem. W organizację włączyły się uczennice Gimnazjum. Darowali książ ki 

uczniowie wszystkich szczebli nauczania  oraz nauczycie. Do tej pory Bibliotece podarowa-

nych zostało 305 książ ek. Znalazły się wś ró d nich książ eczki dla najmłodszego czytelnika, 

tego starszego i całkiem już  poważ ne tytuły. Częś ć  z nich została oddana do Biblioteki Gro-

madzkiej w naszej miejscowoś ci. Każ da książ ka pozostawiona w  Bibliotece została oznaczo-

na odpowiednim napisem i wprowadzona do księgozbioru. Woluminy  są już  wypoż yczane, 

a akcja trwa nadal.   

AS 

Wycieczka na Lubomir 
11 stycznia 2014 roku odbyła się wyciecz-
ka zorganizowana przez panie: Zofię Ha-
łas i Teofilę Górka na Lubomir. Kilkuna-
stoosobową grupą wyruszyliśmy od szkoły 
w kierunku Suchej Polany. Po paru kilome-
trach drogi był krótki odpoczynek na Su-
chej Polanie. W dalszą drogę na Lubomir 
prowadził nas żółto-czerwony szlak. Po 
dotarciu do obserwatorium zobaczyliśmy 
bardzo ciekawą prezentację o historii Góry 
Lubomir. Przez teleskop oglądaliśmy słoń-
ce. W drodze powrotnej z obserwatorium 
na Polanie odbyło się ognisko. Były gry, 
zabawy i pyszne kiełbaski. 
Zakończyliśmy wycieczkę o godzinie 1600  
i rozeszliśmy się do domu. 
                                                                   MD 
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„Nasze kolędowanie z harmonią, trąbką, saksofonem, 

bębnem, a nade wszystko z życzliwym przesłaniem” 

Lipnik, to już nie taka mała wioska, położona wśród lasów i pól, cechująca 

się przede wszystkim malowniczą okolicą, wspaniałym mikroklimatem, zapew-

nionym przez okoliczne wzniesienia i cudowne lasy oraz otwartością i życzli-

wością mieszkańców. 

 Pierwsze kolędowania pochodzą z dawnych czasów. Już w starożytnym 

Rzymie w pierwszych dniach Nowego Roku odwiedzali swoich sąsiadów 

mieszkańcy, śpiewając pieśni i składając życzenia. W czasie tych wizyt Rzymia-

nie obdarowywali się także prezentami, spędzali wspólnie wolny czas przy dłu-

gich rozmowach i oczywiście smacznym jedzeniu. W Europie zwyczaj kolędo-

wania zaczął być popularny najprawdopodobniej w Średniowieczu, w Polsce 

natomiast dopiero około XI wieku.  

 Okres bożonarodzeniowy to czas, w którym polscy kolędnicy chodzą po 

domostwach niosąc świąteczne życzenia ich domownikom.  Kolęda w języku 

polskim ma dwa znaczenia: przede wszystkim jest to noworoczna pieśń powital-

na i pochwalna na cześć gospodarzy, ale  również zwyczaj chodzenia po domach 

z życzeniami  świąteczno – noworocznymi. Tak też przebiegała nasza kolęda.  

Choć to już tradycja z dawien dawna jednak kolędowanie kierownictwa naszej 

szkoły, nauczycieli, rodziców i uczniów zrodziło się w naszym zamiarze po raz 

pierwszy. Pomysłodawcą był  Dyrektor szkoły mgr inż. Arkadiusz Skiba, a speł-

nieniem jego oczekiwań – rzesza ludzi, którzy zebrali się pod szkołą tuż po go-

dzinie 14.00.  Było nas tak wielu, że podzieliliśmy się  na trzy grupy, każda 

otrzymała wsparcie solidnych instrumentów muzycznych z Orkiestry Dętej  

z Lipnika oraz pokaźną gromadę silnych, męskich głosów.  

 Dziś większość nas kojarzy kolędników z dziećmi biegającymi od miesz-

kania do mieszkania, zbierającymi „drobne” lub smakołyki, śpiewającymi za-

zwyczaj proste kolędy.  

Powstań Dawidzie czym prędzej z 

lutnią przy żłobie. 

Niech się cieszą wszystkie panny 

wesoło w Tobie! 

Niech każda po wieńcu, swemu ob-

lubieńcu 

ofiaruje, podaruje Niebios Dziecię-

ciu 
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brzmiało tak donośnie, że z jednego końca wsi na drugi  echo niosło nasze śpiewy. Z dala  

słyszeliśmy głosy  instrumentów muzycznych  innej grupy kolędniczej, a z ust niejedne-

go wydarło się: „O nasi tam są!”.  

 Z reguły  już na samo hasło „Kolędnicy” ludzie w panice gaszą światła i udają, że 

ich nie ma w domu  lub szybko dają dzieciakom monety, by już dłużej nie męczyły 

mieszkańców swoim kolędowaniem. Lecz w Lipniku nie było domu, w którym  gospoda-

rze nie otwarli drzwi na oścież i nie powitali serdecznym uśmiechem, a głos  

p. Roberta Bydłonia : 

 

           Przyszliśmy tu po kolędzie, niech Wam za przykre nie będzie, 

a czy będzie, czy nie będzie, kolędować zwyczaj wszędzie. 

Z cicha bracia przystępujcie i wesoło kolędujcie. 

Hej! Nam kolęda  
 

sprawiał, że w oknach domów rozbłyskały światła, a na schodach pokazywali się gospo-

darze z dziećmi przyklejonymi do kolan.  

I tak wędrowaliśmy  wiejskimi dróżkami, przez uprawne pola, potykając się  

o świeżo usypane kretowiska (tylko dlaczego o tej porze roku krety postanowiły sypać 

kopczyki, czyżby to jeszcze nie zima?). Koleżanki szarpały rajstopy i nowe spodnie prze-

mykając pomiędzy krzakami dzikiej róży i ostrokrzewu. I znów pytanie: Dlaczego nikt 

nie zabrał latarki? Błyskały zatem  światełka telefonów komórkowych rzucając pod nogi 

promyki nadziei, że ominiemy kolejny kamień i równo postawimy nogę tam, gdzie bie-

gły role zaoranego zagonu. W tym kolędowaniu, pełnym śmiechu i radości odwiedzili-

śmy prawie wszystkie domy naszego Lipnika.  

 Już po ciemku, ale z niebem pełnym roziskrzonych gwiazd, na które spoglądali-

śmy w czeluści nocy dotarliśmy pod dom Sołtysa wsi p. Stanisława Bogacza, który też  

z nami kolędował. Tutaj trzy grupy kolędnicze spotkały się, przekazaliśmy sobie  szybkie 

sprawozdania z odbytej  kolędy, sprawdzając, czy kogoś nie brakuje. Zadowoleni, choć 

troszeczkę zmęczeni, podjęliśmy kroki ku naszym domom.                                         AS 
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Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w kon-

kursach organizowanych przez Gimnazjum w  

Lipniku. 

        Nasze osiągnięcia  

13 grudnia 2013r. w Zespole Szkół   

w Dobczycach odbył się VI Memoriał 

im. Gabriela Syrka w tenisie stoło-

wym. Agata Urbaniak zajęła II miejsce  

a Mateusz Nieckula III. Gratulujemy:) 

MB 

Biblioteka Szkolna ogła-

sza  konkurs na   

  „Logo  Naszej Szkoły” 

Konkurs przeznaczony jest dla 

uczniów naszej szkoły, celem 

konkursu szerzenie kultury i hi-

storii  naszego regionu, wzmoc-

nienie więzi  z małą ojczyzną, 

uaktywnienie twórcze. 

Ogłoszony zostaje konkurs na 

pracę  

„MOJA RODZINA TRZYMA 

FORMĘ” 

Konkurs polega na wykonaniu pracy 

projektu tematycznie związanego z ak-

tywnością fizyczną i prawidłowym od-

żywianiem. Praca  może być wykonana 

dowolną techniką, może być to prezen-

tacja multimedialna, plakat, folder  itp.. 
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19 grudnia 2013 r .  w Sali konferencyjnej „Puławy” Hotelu Polskiego 

Pod Białym Orłem, w Krakowie na ulicy Pijarskiej odbyło się podsumo-

wanie VI edycji kampanii społecznej „No promil. No problem”, której 

inicjatorem jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Solny Gwarek”  

z Wieliczki. Gmina Wiśniowa uczestniczyła w tej kampanii po raz trze-

ci. Kampania realizowana była pod honorowym patronatem: P. Aleksan-

dra Palczewskiego – Małopolskiego Kuratora Oświaty, P. Marka Sowy - 

Marszałka Województwa Małopolskiego, Nadinspektora Mariusza Dąb-

ka – Małopolskiego komendanta Wojewódzkiego Policji. Patronami me-

dialnymi były: TVP Kraków i Radio Kraków. 
 TB 

Częścią kampanii był organizowa-

ny na etapie szkolnym, gminnym  

i małopolskim konkurs plastyczny. 

Laureatką III miejsca etapu wo-

jewódzkiego konkursu została 

ALICJA DUDA - ucz.kl.II SP. 

19.12.2013 r. z rąk Mało-

polskiego Kuratora Oświaty 

otrzymała pamiątkowy dy-

plom i nagrodę. Serdecznie 

gratulujemy! 



 10 

 

    Julia Jasek ucz. kl.III SP zajęła  

I miejsce w Wojewódzkim Konkursie 

Plastycznym pt."Pozdrowienia z Unij-

nej Małopolski" .W nagrodę otrzyma-

ła m.in. tablet, a  klasa wygrała cało-

dniową  wycieczkę do Kopalni  

w Bochni. Oprócz zwiedzania kopalni 

uczniowie spotkali się z Mikołajem, 

który wręczył im drobne upominki, 

obejrzeli przedstawienie teatralne, ba-

wili się w dyskotece. Na koniec zjedli 

wspólnie obiad. Pełni wrażeń wieczo-

rem wrócili do domu. W konkursie 

wzięli udział również uczniowie Nata-

lia Kirzeniewska i Grzegorz Twar-

dosz, którzy otrzymali pamiątkowe 

dyplomy. Gratulacje dla Julii ! 

BK 

 

Nasze sukcesy 

      W grudniu odbył się XII Konkurs 

Szopek Bożonarodzeniowych Siepraw 

2013 organizowany m.in. przez Staro-

stwo Powiatowe i Turystyczną Podko-

wę. Zasięgiem obejmował powiat my-

ślenicki i krakowski. Na konkurs spły-

nęło 250  szopek z siedmiu gmin. Wy-

różnienie zdobył Adam Dudzik uczeń  

kl.III G, a nagrodę specjalną Posła RP 

p. Marka Łatasa zdobył Olaf Bogacz 

uczeń kl.III S.P. Gratulacje !  

BK 
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Grudzień to okres poprzedzający Święta Bożego Narodzenia i w związku z tym 

w naszej szkole po raz kolejny odbył się kiermasz świąteczny. Prace na kier-

masz takie jak: kartki świąteczne, ozdoby choinkowe i stroiki zostały przygoto-

wane przez dzieci i młodzież z naszej szkoły na zajęciach technicznych wraz z 

panią Krystyną Dominik. Do pomocy dołączyli się również rodzice. Dzięki 

możliwości pokazania tych prac ciągle pragniemy rozwijać nasze umiejętności 

techniczne i plastyczne. Z roku na rok prace są coraz ładniejsze i niczym nie od-

biegające od tych zakupionych w sklepach. Z niecierpliwością czekamy na ko-

lejne zbliżające się święta bo  będziemy mieć znów okazję pokazania naszych 

wytworów plastycznych. Z tegorocznej sprzedaży prac uczniów na kiermaszu 

otrzymaliśmy kwotę ok. 250 zł i te pieniążki przeznaczyliśmy na zakup nowych 

materiałów potrzebnych do dalszego rozwoju umiejętności plastycznych. Ser-

decznie dziękujemy za okazane wsparcie kupując nasze prace. 

OI 

Kiermasz świąteczny  
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Wycieczka do Krakowa 

W listopadzie uczniowie kl. II, III i V wzięli udział w wycieczce do 

Krakowa. Zwiedzili Fabrykę Ozdób Choinkowych, gdzie samodzielnie 

malowali bombki. Następnie  odwiedzili Muzeum Inżynierii Miejskiej, 

gdzie znajdują się najstarsze samochody i tramwaje. Uczestniczyli  

w lekcji o energii i świetle. Spacerowali uliczkami Kazimierza mijając 

zabytkowe budowle i Synagogę. Pełni wrażeń wrócili do do-

mu .Wycieczka okazała się bardzo atrakcyjna.  

BK 

Wigilia klasowa 

Wigilia klasy II Gimnazjum, przebiegała w uroczystym nastroju. Ucznio-

wie pięknie przygotowali wigilijny stół  kładąc na nim sianko, opłatek, 

zapalili na stroiku bożonarodzeniową świeczkę. Z kąta sali błyskały świa-

tełka i bombki zawieszone przez naszych uczniów na pachnącym świer-

ku. Składając  sobie życzenia, pomyśleliśmy o wszystkich nauczycielach, 

uczniach i rodzicach. Radosny nastrój potęgowały kolędy 

płynące z dźwięcznego akordeonu na którym przygrywał nam P. Janusz 

Paszcz.  

MB 
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Dnia 22.01.2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury  w Wiśniowej zuchy i harcerze  

z 11 MGZ „Radosne Ogniki” i 21 MDH „Śmiały” działających przy ZPO  

w Lipniku zaprezentowali na scenie współczesną wersję jasełek. Wcielili się oni 

w postacie: Narratora (Oliwia Irzyk), Józefa (Wacław Bobowski), Maryi ( Ola 

Kukla), koszykarzy (Paweł Urbaniak i Bartek Habieda), dziewczyn ( Dominika 

Małecka i Zuzanna Maniecka ) , hotelarza ( Michał Jamróz) i portiera (Dawid 

Krzan), handlarza (Wiktor Murzyn), bezdomnych  oraz aniołów w postaci: straży 

miejskiej (Zuzanna Lenart) , policjantów (Patrycja Bajer i  Mateusz Pieprzyk)  i 

lekarki (Alicja Lenart) strzegących porządku , a także niosących pomoc ludziom 

w tę Świętą Noc. 

 Myślą przewodnią jasełek był cytat: „Tam, gdzie dobro wygrywa w ludz-

kim sercu, tam znowu rodzi się Bóg. Ciągle na nowo szuka swojego Betle-

jem ,szuka często długo i wytrwale, ale w końcu się rodzi. Czasem w najbar-

dziej nieoczekiwanych miejscach”. Występ młodych aktorów nagrodzono 

gromkimi brawami. Dyr. GOKiS p. K. Polak w podziękowaniu podkreśliła wagę 

i potrzebę również takiej interpretacji jasełek, w których przedstawione są sceny 

wzięte ze współczesnego życia młodzieży i społeczeństwa, a także  codzien-

ność, w której od wieków toczy się walka dobra ze złem. 

TB 

Przedstawienie jasełkowe  

„Noc, jakich wiele” 
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    Dnia 21.12.2013r. w świetlicy szkolnej odbyła się uro-

czysta Wigilia zuchów i harcerzy z udziałem Dyrekto-

ra  mgr inż. Arkadiusza Skiby oraz rodziców połączona z 

obchodami drugiej rocznicy powstania 11 Myślenic-

kiej  Gromady  Zuchowej „Radosne Ogniki”  i 21 My-

ślenickiej Drużyny Harcerskiej „Śmiały”, działających 

przy ZPO w Lipniku. Po złożeniu tradycyjnych życzeń 

odśpiewano wspólnie kolędy, a spotkanie zwyczajowo za-

kończono „iskierką”  Czuwaj!  

TB 

Wigilia i obchody drugiej rocznicy powstania  

11 Myślenickiej  Gromady  Zuchowej 

„Radosne Ogniki”  i 21 Myślenickiej Drużyny 

Harcerskiej  „Śmiały”, działających przy ZPO 

w Lipniku.  
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    Pozdrowienia dla rówieśników i  nie  tylko .. 
Pozdrowienia od cichego wielbiciela dla 

Moniki Irzyk za najpiękniejszy uśmiech :-) 

Dla Krzyśka i Konrada 

od nieznajomej :* 
Dla Szymka Bogacza 

od  Mateusza Jaska.  

Od II gimnazjum dla wy-

chowawczyni p. Zofii 

Hałas :) 

Dla opiekunów naszej gazetki szkolnej 

p, mgr Zofii Hałas i mgr Anny Spytek 

od młodych redaktorek gazetki :) 

Dla p. Dyrektora Szkoły   

mgr inż..Arkadiusza Skiby od 

wszystkich  czytelników Szkolnej 

Biblioteki  

Dla Marysi Rapacz i Karoliny Urbaniak :) 

Od  Magdy B. dla najlepszych przyja-

ciółek: Marysi, Kasi, Gosi, Karoliny i 

Sylwii. Jesteście najlepsze <3 

Dla Bartka z Ig. Wszystkiego 

Dobrego Misiu :* 

Dla Dawidka Bubki <3 

Dla  p. Urszuli Bartosiewicz  od 

kl. III gimnazjum :) 

Dla p. mgr Zdzisławy Woś - Bierowiec.   
 

 Pozdrawiam całą szkołę. 

Patryk Gamrat :) 

Dla mojej przyjaciółki Agnieszki 

Urbaniak kl. I gim. od Magdy . 

Wesołych Walentynek :* 
Dla Kasi Śmieszek i 

Karoliny  Urbaniak. 

Dla mojej przyjaciółki 

Magdy od Agi :* 
Dla Dawida M.  Sebastiana R.  

i Dawida N . ;) 

Od Krystiana dla Marysi z kl. 

I gim. :) 
Pozdrawiam Agatkę Głąb <3 

Cichy wielbiciel <3 

Adrian serca nie oszukasz. Klaudia 

Kocham Cię <3 

Od Walentynek  dla chłopaków 

z III gimnazjum.:* 
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     Dnia 7.01.2014 r. harcerze z 21 MDH „Śmiały” działającej przy ZPO w Lip-

niku pod opieką dh T.Bobowskiej i rodziców wybrali się do Teatru Ludowego 

do Krakowa na spektakl „Błysk Rekina”. 

Spektakl jest rekomendowany przez Kuratorium Oświaty  jako baśń przeciwko 

agresji. Sztuka ta łączy  występy wokalne i układy taneczne, a wszystko to dzie-

je się w rytm współczesnej muzyki rockowej. Reżyser Jerzy Fedorowicz ukazał, 

jak ciężkie może być życie zwykłych nastolatków. Swoje problemy ukrywają 

pod agresją lub modnym ubiorem. Jakub Snochowski wcielił się w postać ogól-

nie nielubianego Jake'a – wrażliwego poety - samotnika, który wciąż kryje się 

przed Russelem (Andrzej Kozłowski)- szkolnym obiektem westchnięć. Kiedy 

dochodzi do ich spotkania, Jake, aby się uratować, opowiada wraz z przyjaciół-

ką Polly (Urszula Sadowińska) bajkę, która stopniowo zaczyna wszystkich inte-

resować. Akcja toczy się na dachu, gdzie Jake miał swoją kryjówkę. Piosenki, 

które śpiewali bohaterowie, były niby częścią bajki, ale tak naprawdę odkrywały 

to, co oni w rzeczywistości czują, dlatego Robertowi Luberze i Bronisławowi 

Majowi możemy pogratulować. Szczególną sympatię zdobył Buzz (Jan Nosal), 

który poprzez swoje zachowanie i wypowiedzi rozśmieszali publikę. 

Spektakl, zdaniem uczniów i rodziców  był świetny. To pewnie dlatego aktorzy  

grają go już siódmy rok.  

      Miło jest usłyszeć, że czasem sztuka teatralna jest ciekawsza od filmu. 

 Po spektaklu harcerze  zwiedzili Krakowski Rynek, jeszcze w nastroju 

świątecznym. 

 TB 

Z wizytą w teatrze 
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