RAZEM

Numer 1 rok 2013

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Dyrekcji,
Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom szkoły, Rodzicom, a także uczniom radosnych, spokojnych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.
Dużo uśmiechu, siły i wytrwałości w dążeniu do celu, sukcesów w pracy,
tylko słonecznych dni.
Szkolna redakcja gazetki „RAZEM”

Po długich i żmudnych pracach mamy zaszczyt przedstawić nowy
numer gazetki szkolnej "RAZEM"!
W numerze:
 Relacja z rozpoczęcia roku szkolnego
 Relacje z uroczystosci, w ktorych brali udział uczniowie naszej szkoły
 Nasze wycieczki
 Humor, krzyzowka
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Witamy Nowy Rok Szkolny 2013/2014

NA WESOŁO...
Nauczyciel języka polskiego pyta
uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika "niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Po dwóch miesiącach wakacji na szkolnych
korytarzach znowu zrobiło się gwarno.
Dnia 2 września 2013 roku w naszej szkole odbyła się inauguracja
nowego roku szkolnego. Uroczysty apel poprowadził nowy dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych w Lipniku- Pan mgr inż. Arkadiusz
Skiba. Podczas rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 obecni byli
również Wójt Gminy Wiśniowa – p. mgr Wiesław Stalmach, Grono
Pedagogiczne naszej szkoły, pracownicy placówki, a także rodzice i
uczniowie. Zgodnie z wieloletnią tradycją uroczystość tę poprzedziła
msza św. celebrowana przez proboszcza parafii p.w. św. Jadwigi ks. Janusza Widura.
Nowy rok szkolny to czas, w którym warto postanowić sobie, aby
nadchodzące 10 miesięcy pracować jak najlepiej.
[S.B.]

Wszystkim uczniom życzymy zatem realizacji celów i
wytrwałego dążenia do nieustannego pogłębiania wiedzy oraz odnalezienia prawdziwej pasji, natomiast nauczycielom i pracownikom naszej placówki życzymy
cierpliwości i sukcesów w pracy z uczniami.
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Szlakami Walk
Partyzanckich - Sucha
Polana

„Świat powinien wiedzied, ile
nas Polaków kosztowało prawo
do swojego miejsca na ziemi."
(Jan Paweł II)

Dnia 14 września 2013 r. na Suchej Polanie odprawiona została
polowa msza święta w intencji partyzantów AK i BCh, poległych
za Ojczyznę w czasie II wojny światowej, oraz zamordowaną
wówczas ludnośd cywilną, a także uczestników Rajdu. Uroczystości odbywały się w 69. rocznicę walk w rejonie Łysiny, które
miały miejsce 12 września 1944 r., oraz krwawej pacyfikacji ludności Wiśniowej i Lipnika, w ramach dwudniowego XXIII Małopolskiego Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich Sucha Polana - Kudłacze. *M.B.+

Uroczystości na Suchej Polanie
uświetnił występ Orkiestry Dętej
z OSP Lipnik pod batutą Janusza
Palucha. Członkami orkiestry są
uczniowie oraz absolwenci ZPO w
Lipniku.
18 września odbyła się Sztafeta
Szlakiem Walk Partyzanckich AK i
BCh na trasie Wiśniowa- Dobczyce. Była okazją nie tylko do
współzawodnictwa, ale także do
upamiętnienia 69 rocznicy Pacyfikacji Wiśniowej i Lipnika.
[M.B.]
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Nasze sukcesy
Dnia 11.10.2013r odbył się turniej
Piłki Nożnej na Hali Sportowej w
Wiśniowej. Reprezentacja dziewcząt z Lipnika pokonała drużynę z
Wiśniowej wynikiem 3:1. Niestety,
w rozgrywanym 15.10.2013r Turnieju Wojewódzkim nie udało się
osiągnąć tak świetnego wyniku.
[K.Ś.]

No Promil - No Problem
wspólnie przeciw pijanym kierowcom

Dnia 25 października w godzinach przedpołudniowych młodzież z Zespołu Palcówek Oświatowych w
Lipniku wzięła już po raz trzeci udział w Kampanii
„Trzeźwa Małopolska No promil - No problem” wychodząc wraz z opiekunami i asyście Policji
na drogi publiczne by głośno powiedzied „NIE” pijanym kierowcom na polskich drogach.W akcji wzięły
udział klasy V i VI, których opiekunem była Pani mgr
Teresa Bobowska. *M.B.+
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WYRUSZAMY NA SZLAK
Dnia 25.10.2013 klasa II gimnazjum wraz z p. Zofią Hałas
i p. Teofilą Górką wyruszyła na wycieczkę, której celem
była Księża Góra. W przemarsz trzeba było włożyd wiele
wysiłku, gdyż odpoczynek czekał dopiero na szczycie, w
otoczeniu drewnianej wieży widokowej
i ołtarza. Ponieważ uczniów rozpierała energia postanowiono zdobyd również najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego- Ciecieo, będący ulubioną górą paralotniarzy. Po
długiej i męczącej trasie dotarli na miejsce i stanęli na
wysokości 829 m.n.p.m. skąd mogli podziwiad przepiękne krajobrazy swojej i okolicznych gmin. *M.B.+

DZIADKÓWKA
Corocznym zwyczajem szkoły, jest odwiedzenie Dziadkówki. Uczniowie klasy 6 pod opieką p. Krystyny Dominik
wyruszyli na cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej, na którym pochowano 29. żołnierzy austrowęgierskich oraz 10. żołnierzy rosyjskich poległych w
dniach 3-6 grudnia 1914r w bitwie Dolinie Krzyworzeki.
Pełni zapału uczniowie posprzątali mogiły i zapalili znicze. *K.Ś.+

KUDŁACZE
Dnia 23.10.2013 klasa I gimnazjum wraz z opiekunami postanowiła wyruszyd na wycieczkę do Schroniska PTTK Kudłacze.
Kudłacze położone są na wysokości 730 m n.p.m. w Paśmie
Lubomira i Łysiny. Pierwsza przerwa odbyła się na Suchej Polanie. Od początku wycieczki panowała miła atmosfera, gimnazjaliści
z uśmiechem, robili sobie pamiątkowe zdjęcia. Zwieoczeniem
pieszej wędrówki było ognisko na Kudłaczach. Wspólna przygoda i zabawa spowodowały, że pomimo zmęczenia każdy z
uśmiechem wracał do szkoły. *K.Ś.+
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Święto szkoły
Dnia 17 września odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji dnia patrona szkoły- partyzantów, przygotowana
przez panie Krystynę Dominik, Beatę Górkę oraz Elżbietę Michalik. Na uroczystość zaproszeni zostali pani Karolina Moryc i
pan Jasek, będący świadkami przeszłości często goszczącymi
w naszej szkole.
Wszyscy uczniowie, począwszy od najmłodszych, a skończywszy na uczniach klas trzecich gimnazjum, wzięli udział w nietypowej akademii- lekcji historii. Jej tematem była działalność
partyzantów na terenie Rzeczpospolitej Raciechowickiej, pacyfikacja miejscowej ludności we wrześniu 1944roku oraz nasze
związki z przeszłością. Starannie wyreżyserowaną lekcję prowadził Piotr Kuchnia. Jego "uczniowie" odpowiadali na pytania
dotyczące "krwawych dni" na terenie Lipnika. Zajęcia wzbogacone zostały wspomnieniami oraz recytacją wierszy ludowych
poetów. Całość dopełniała prezentacja multimedialna zawierająca archiwalne dokumenty i zdjęcia obrazujące nie tylko partyzanckie dzieje, ale również ukazujące związki naszej szkoły z
lokalną tradycją .Uroczystość zamykał wiersz poety P.
Oprzędka, który odwiedzając szkołę w Lipniku, oczarowany
został partyzancką legendą przemawiającą do niego z wyeksponowanych pamiątek artykułów i zdjęć.
Na zakończenie programu artystycznego uczniowie pod kierunkiem pana Janusza Paszcza zaśpiewali piosenki partyzanckie przywołując atmosferę życia leśnych ludzi .
Największą nagrodą za występ było wzruszenie na twarzach
widzów oraz podziękowanie które skierował do nas pan Jasek.

Nic dwa razy się nie zdarza
i nie zdarzy. Z tej przyczyny
zrodziliśmy się bez wprawy
i pomrzemy bez rutyny...
(Wisława Szymborska fragm. "Nic dwa razy"
Kolejny nasz Wieczór z poezją, który odbył się w Szkolnej Bibliotece nosił tytuł "Wędrówką życie jest człowieka". Spotkaliśmy się razem, by połączyła nas poezja. W listopadowe popołudnie zastanowiliśmy się przez chwilę nad istotą
życia i śmierci. podzieliliśmy się refleksją o tajemnicy przemijania i odkryliśmy w poetyckich strofach to, co dobre i piękne.
Wsłuchaliśmy się w ciszę własnego serca i zrozumieliśmy,
że "Żyjemy nie tylko dla siebie, ale i dla innych". Nasze wspomnienia popłynęły do tych, których kochaliśmy i tych, których
nie zdążyliśmy pokochad. Pomyśleliśmy o wszystkich, którzy
oddali życie za Ojczyznę, za tysiące bezimiennych bohaterów.
*A.S.+
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NARODOWE ŚWIĘTO ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI w naszej szkole
JEDNA JEST POLSKA JAK JEDEN BÓG W NIEBIE
Dzień jedenasty listopada został uczczony przez uczniów
szkoły w Lipniku w murach miejscowego kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jadwigi królowej . Z inicjatywy
dyrektora szkoły A. Skiby, dzięki wsparciu księdza proboszcza J. Widura oraz współpracy z orkiestrą OSP Lipnik (pod batutą Janusza Palucha) możliwe było przygotowanie uroczystości z udziałem mieszkańców Lipnika. Uroczystości, której celem było skłonienie do refleksji nad
współczesnym patriotyzmem. W programie wykorzystane
zostały wiersze wielkich Polaków: Norwida, Słowackiego –
tych, którzy wskazywali na Polskę jako miejsce do którego
tęsknią i pragną powrócić, jako miejsce dla którego pragną
żyć. Los polskiego emigranta wydaje się być zawsze taki
sam, a myśl „…tęskno mi Panie” świadczy o wciąż żywej
romantycznej więzi z ojczyzną . Tęsknota jest najbardziej
odczuwalnym przejawem patriotyzmu – uczuciem, które
Polakom kazało nie ustawać w walce o niepodległość
przez 123 lata niewoli. Mimo to 11 listopada wydaje się
być jedną z nic nieznaczących uroczystości. Współcześnie, żyjąc w zawrotnym tempie, odrzucamy jakiekolwiek
formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy
życie teraźniejszością. Buntujemy się przeciw górnolotnym
słowom, nudzą nas i męczą apele, rocznice i święta. Ale
czy tak powinno być? Uroczystość zorganizowana dla
mieszkańców Lipnika miała nie tylko przełamać taki sposób
myślenia, ale jednocześnie wskazać konieczność zweryfikowania własnych poglądów.
Miesiąc listopad jest przypomnieniem, jak wielką wartością
jest dla człowieka wolność. „Wolność krzyżami się mierzy”,
a krzyż to równocześnie chrześcijański symbol miłości.
Nasza wolność jest efektem miłości pokoleń, bezcennym
darem od Boga. Nie kształtujmy świata wartości bez poszanowania dla człowieka, prawdy, trudu i cierpienia.
Prawdziwa wolność rodzi się w łączności z szacunkiem,
tolerancją i odpowiedzialnością. Wyrazem bezduszności z
naszej strony jest pogarda dla uroczystości patriotycznych.
Co możemy ofiarować tym, którzy poświęcili dla nas życie?
Jak wykorzystamy dar, który nam ofiarowano? Czy potrafimy uwolnić się od codzienności, stereotypów i wydobyć z
siebie to, co szlachetne?
Program artystyczny przygotowany przez K. Dominik, B.
Górkę, J Paszcza i E. Michalik apelował do wyobraźni i
wrażliwości patriotycznej słuchaczy, formułując wiele pytań, na które każdy odpowiedział w swoim sumieniu. Barwy
narodowe, wiersze, pieśni oraz słowo wiążące prowadziły
wszystkich poprzez świat pojęć ukształtowanych w dzieciństwie : wdzięczności, poświęcenia, wiary i dumy narodowej , a powaga miejsca skłoniła do zadumy nad przeszłością i przyszłością naszej Ojczyzny.
EM

CZY WIESZ ŻE...?
Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym
i wybór 11 listopada jest dość arbitralny. Uzasadnieniem może być
zbiegnięcie się wydarzeń w Polsce
z końcem I wojny światowej na
świecie (tego dnia miała miejsce
kapitulacja Niemiec na froncie zachodnim).
Dzień 11 listopada ustanowiono
świętem narodowym dopiero ustawą z kwietnia 1937 roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości.
W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły
dzień 22 lipca – datę podpisania
Manifestu PKWN, jako Narodowe
Święto Odrodzenia Polski.
Narodowe Święto Niepodległości
obchodzone 11 listopada przywrócono, ustawą Sejmu IX kadencji
(jeszcze w czasach PRL-u) 21 lutego 1989 roku (podczas obrad Okrągłego Stołu).
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ZBLIŻA SIĘ MIKOŁAJ...
ŚWIĘTY MIKOŁAJHISTORYCZNIE...

ŚWIĘTY MIKOŁAJWSPÓŁCZEŚNIE...

Święty Mikołaj urodził się prawdopodobnie w zamożnej rodzinie w Patara położonej w zachodniej
Lykii, prowincji Azji Mniejszej, ówcześnie należącej
do Grecji, a obecnie na terytorium Turcji pomiędzy
rokiem 280 a 286 (według innych źródeł w 260 albo
250roku. Rodzice pozostawili mu niemałą fortunę,
którą on sam rozdał ubogim.
W roku 300 został wybrany biskupem zaniedbanej
diecezji w stolicy Myry, zarządzaniem której zajął
się z wielkim oddaniem i wiarą. To tam zasłynął najpierw ze swojej świętości, poświęcenia i cudów.
Za czasów panowania cesarza Dioklecjana podczas prześladowania chrześcijan, Mikołaj został
uwięziony. W 313 roku cesarz Konstantyn uprawomocnił chrześcijaństwo, Mikołaj został uwolniony i
zezwolono mu na powrót do swojej diecezji.
Święty Mikołaj zmarł 6 grudnia około roku 350 i został pochowany w Myrze ( dzisiaj Demre w Turcji).

Święty, znany ze szlachetnej postawy, został pierwowzorem postaci rozdającej prezenty dzieciom.
Obecnie zwyczaj dawania prezentów 6 grudnia bardziej związany jest z baśniową postacią świętego
Mikołaja, który mieszka w Laponii i na czas świąt
Bożego Narodzenia zaprzęga sanie w renifery oraz
rozwozi dzieciom prezenty. Dzięki skutecznej promocji wymyślona postać zastąpiła wspomnienie o
św. Mikołaju, biskupie z Miry.
Wizerunek świętego Mikołaja z długą brodą i w
czerwonej czapce wywodzi się także z kultury brytyjskiej i amerykańskiej. Efekt kampanii reklamowej
koncernu Coca-Cola z 1932 roku zrobił swoje. Jej
twórcą jest Fred Mizen, a reklamę w nieco zmienionej formie można oglądać przed Świętami Bożego
Narodzenia po dziś dzień.
Tradycją jest, że dzieci, które przez cały rok były
grzeczne, 6 grudnia mają szansę dostać prezenty –
ukryte pod poduszką lub w specjalnej skarpecie.

ŚWIĘTY MIKOŁAJ- W INNYCH
KRAJACH ŚWIATA...
USA- Mikołaj to starszy, grubszy mężczyzna ubrany
w czerwony kostium i z charakterystyczną czerwoną
czapką z białym pomponem. Dzięki Amerykanom
taki wizerunek świętego z workiem prezentów funkcjonuje niemal na całym świecie.
ROSJA- dzieci rosyjskie otrzymują podarki w Nowy
Rok. Obdarowuje je Dziadek Mróz, często mylony ze
Świętym Mikołajem. Ma na sobie futrzaną czapkę
uszankę, długi do pięt kożuch, który może być błękitny lub srebrny, a do tego przepasany sznurem.
WŁOCHY- prezenty w święto Trzech Króli wręcza wiedźma Befana wyobrażana jako staruszka z
zakrzywionym nosem ubrana w stare, brudne szaty.
Czarownica lata na miotle i wchodzi do domów przez
komin. Dzieci, które chcą zyskać jej przychylność
powinny zostawić jej mandarynki lub kieliszek wina.

A czy Ty byłeś tego roku wystarczająco grzeczny?
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Gazeta RAZEM- Miesięcznik Lokalny.
Czasopismo wydawane w ZPO Lipnik
Wydawca: uczniowie klasy II gimnazjum
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