
 Wszyscy nasi kochani nauczyciele, dla 

swoich uczniów cierpliwości mają wiele. Za 

naukę, za trud jaki jest 

wkładany przeogromny 

bukiet życzeń składamy. 

Życzenia szczere, praw-

dziwe z uczniowskich 

serc płynące jak świeże 

kwiaty pachnące, kwit-

nące na polskiej łące.  

DROGIM NAUCZYCIELOM 

Motto dnia 14. 10. 2014 r. 

„By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.” 

Stanisław Jerzy Lec 

O jesieni, 
jesieni ... 

 
Niech się wszystko 
odnowi, odmieni.... 
O jesieni, jesieni, 

jesieni ..... 
Niech się nocą do 
głębi przeźrocza 

nowe gwiazdy uro-
dzą czy stoczą, 

niech się spełni, co 
się nie odstanie, 
choćby krzywda, 

choćby ból bez mia-
ry, 

niesłychane dla ser-
ca ofiary, 

gniew czy miłość, 
życie czy skonanie, 

niech się tylko coś 
prędko odmieni. 

O jesieni!... jesie-
ni! ... jesieni! 

 
Ja chcę burzy, że-
by we mnie z siłą 
znowu serce go-

rzało i biło, 
żeby życie uniosło 

mnie całą 
i jak trzcinę w ob-

jęciu łamało! 
Nie trzymajcie, nie 

wchodźcie mi w 
drogę 

już się tyle rozpry-
sło wędzideł ... 

Ja chcę szczęścia i 
bólu, i skrzydeł 

i tak dłużej nie mo-
gę, nie mogę! 

Niech się wszystko 
odnowi, odmie-

ni! ... 
O jesieni! ... jesie-

ni! ... Jesieni 

Iłłakowiczówna 
Kazimiera  
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WAŻNE TEMATY: 

 Tutaj bije serce 
mojej ojczyzny  - 
relacja z uroczysto-
ści nadania szkole 
sztandaru. 

 Nasze wędrówki 

W TYM NUMERZE: 

Relacja z uroczystości 

nadania sztandaru . 

2-3 

Nasze wędrówki.  4 

Zbiórka  Zuchów.  5 

No problem, No pro-
mil 

5 

Mistrzowie kodowa-
nia 

8 

Spotkanie z kołem 
łowieckim.  

9-13 

Naszym Nauczycie-
lom. 

14-

15 

 Zuchy 

 

 Mistrzowie kodo-
wania 



    W dniu 17 września 
br. w ZPO w Lipniku 
miała miejsce nieco-
dzienna uroczystość. 
Szkoła Podstawowa 
imienia  Partyzantów 
otrzymała w darze od 
mieszkańców wioski 
sztandar, będący sym-
bolem i drogowskazem 
działań wychowaw-
czych. Dzień przekaza-
nia sztandaru został 
wybrany nieprzypad-
kowo. Już w czasie II 
wojny światowej losy 
szkoły splotły się z lo-
sami mieszkańców.  
Wrzesień 1944 to czas, 
w którym wioska była 
świadkiem działań 
miejscowych partyzan-
tów, wśród których 
znajdował się później-
szy kierownik szkoły - 
Józef Wilk.  Budynek 
został zniszczony w 
czasie pacyfikacji, a na-
stępnie dzięki solidar-
ności lokalnego społe-
czeństwa  szybko od-
budowany. Nadanie 
szkole imienia  
w 1969 roku, było po-
twierdzeniem tych wię-

zi, które powstały w 
latach wojny i zaraz po 
niej. Jednocześnie nało-
żyły na szkołę obowią-
zek pielęgnowania pa-
mięci o partyzanckich 
walkach i pacyfikacji. 
Po siedemdziesięciu 
latach sztandar otrzy-
many od społeczeń-
stwa jest dowodem 
uznania dla podejmo-
wanych przez szkołę 
działań i jednocześnie  
wyzwaniem dla kolej-
nych pokoleń.   

Tegoroczne obchody 
siedemdziesiątej rocz-
nicy walk partyzanc-
kich i pacyfikacji roz-
poczęła   msza  święta 
odprawiona w kościele 
pw. św. Jadwigi w  Lip-
niku, sprawowana 
przez tutejszego pro-
boszcza ks. Janusza Wi-
dura.  Następnie, po 
przemarszu w towa-
rzystwie Orkiestry Dę-
tej OSP Lipnik pod ba-
tutą Janusza Palucha, 
nastąpiła uroczystość 
przekazania sztandaru 
młodzieży. W obecno-
ści zgromadzonych go-
ści – wicekuratora 
Grzegorza Barana, wi-
cestarosty Tomasza Su-
sia, wójta gminy Wie-
sława Stalmacha, kom-
batantów i przedstawi-
cieli Hufca ZHP z My-
ślenic -  dyrektor szko-
ły zaprezentował sztan-
dar i przekazał  ucz-
niom, którzy obiecali 
strzec go i  dumnie  
głosić wartości przez 

niego reprezentowane. 
Po oficjalnej uroczysto-
ści nastąpiło rozdanie 
nagród uczestnikom 
konkursu  plastyczne-
go „Wiśniowa – region 
z historią” zorganizo-
wanego przez panie 
Krystynę Dominik i 
Małgorzatę Janik.  

Kolejnym punktem 
programu był montaż 
artystyczny oparty na 
autentycznych tek-
stach, wspomnieniach i 
wierszach mieszkań-
ców  Lipnika. Całości 
towarzyszyła wzrusza-
jąca prezentacja archi-
walnych zdjęć z czasów 
wojny i z powojennej 
kroniki szkoły. Nagro-
dą za występ były peł-
ne uznania  komenta-
rze widzów.  

Zaproszeni goście mieli 
możliwość obejrzenia 
filmu dokumentalnego  
Historia krwią pisana 
nakręconego przez tele-
wizję powiatową  i TV 
przy współudziale 
uczniów gimnazjum 
pod opieką pani Beaty 
Górki. Ponadto wyeks-
ponowane zostały pra-
ce plastyczne wykona-
ne w ramach konkursu 
oraz archiwalne doku-
menty, a także  wojen-
ne pamiątki.  Powstał 
również folder szkoły 
oraz okolicznościowy 
numer gazetki 
”Razem”  zredagowa-
ny pod opieką pani Zo-
fii Hałas. 

Tutaj bije serce mojej ojczyzny 

STR. 2 RAZEM 



W  uroczystość włączyła się  
również drużyna harcerska 
Śmiały  i  zuchowa Radosne 
Ogniki prowadzone przez 
panią Teresę Bobowską.  

Na zakończenie panie z koła 
gospodyń wiejskich zaprosi-
ły gości do bufetu na poczę-
stunek żołnierską grochów-
ką, bigosem i wiejskim chle-
bem.  

Uroczystość przekazania 
sztandaru jest częścią zakro-
jonego na szerszą skalę pro-
gramu działań. Od marca 
gimnazjaliści uczestniczą w 
projekcie Tutaj bije serce mojej 
ojczyzny   finansowanym  
przez Bank Ambitnej Mło-
dzieży fundacji Banku Za-
chodniego  WBK. Celem 
projektu jest  podniesienie 
świadomości patriotycznej 
młodych ludzi, a także pro-
mowanie własnego regionu, 
kultury i pielęgnowanie tra-
dycji.  

Wszystkie działania związa-
ne z projektem są prezento-
wane  na blogu http://
tutajbijesercemojejojczy-
zny.blogspot.com/p/
konkursy.html 

Elżbieta Michalik 

STR. 3 
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  W poniedziałek 
dnia 06.10..2014r. gru-
pa uczniów z fakultetu 
turystycznego wyruszy-
ła na Kudłacze. Była to 
wycieczka zorganizowa-
na przez p. Zofię Hałas i 
p. Teofilę Górkę. Celem 
jej było pokonanie trasy 
szlaku turystycznego  
prowadzącego na teren 
Gminy Pcim. Wręcz 
upalna pogoda i miła 
atmosfera, a także uro-
kliwe krajobrazy towa-
rzyszyły nam aż na 
szczyt góry, gdzie w 

schronisku czekały na 
nas: grill, ognisko i pie-
czenie ziemniaków w  
naszym, miłym towarzy-
stwie. Drogę powrotną 
pokonaliśmy tempem 
marszowym powrócili-
śmy  zmęczeni, ale zado-
woleni.             MJ   MB 

 

I ZNÓW JESTEŚMY NA SZLAKU  

 W piękny  wrześniowy 
dzień  grupa uczniów pod opie-
ką pań Zofii Hałas i Teofili Gór-
ki wyruszyła na pieszą wyciecz-
kę na Suchą  Polanę. Obserwo-
waliśmy zmieniającą się przyro-
dę, pierwsze jesienne liście, któ-
re już się przebarwiły. Kto miał 
szczęście znalazł jadalnego 
grzyba, bo tych trujących było 
oczywiście więcej. Na leśnych 
miedzach ukazywały się nam 
piękne  liliowe wrzosy i  owoce 
dzikich róż na krzewach. Po 
krótkim odpoczynku na polanie 
wyruszyliśmy  w drogę powrot-
ną, zmieniając trasę. Zafascyno-
wani pięknymi krajobrazami i  
lipnicką przyrodą  zgubiliśmy  
główny szlak, a pod szkołę do-
szliśmy jakimś innym, nieznajo-
mym, ale także urokliwym.                                                  
MB 

NASZA PIERWSZA WYCIECZKA 
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 W sobotę 4 X 2014 odbyła się zbiórka naborowa, z udziałem uczniów chętnych do zapisania 
się do gromady zuchowej na rok szk.2014/2015.Tematem wiodącym był Światowy Dzień Zwie-
rząt, obchodzony właśnie w tym dniu, w którym wspomina się Św. Franciszka – patrona zwierząt i 
ekologów. 
 Zuchy i harcerze wspólnie uczyli się piosenki o 
zwierzętach przy akompaniamencie gitary w wykonaniu 
harcerki Oli Kukli. Następnie bawili się w zabawy popra-
wiające koncentrację uwagi i pantomimiczne - z naśladow-
nictwem zwierząt. Kolejnym punktem zbiórki było 
„wejście w rolę” wylosowanego zwierzątka, a pomocne 
przy kreowaniu dziecięcej wyobraźni stało się pomalowa-
nie twarzy ekologicznymi kredkami. Tak przygotowane 
„szóstki’ stoczyły pojedynek w układaniu puzzli na czas. 
Nagrodą były słodkie ciasteczka „Zwierzęce ZOO”. 

 Stałym punktem zbiórki jest tzw. majsterka, zatem 
dzieci wykonały medaliony z wykorzystaniem specjalnych 
pieczątek obrazujących ulubione zwierzątka. Wszystkim 
zbiórka bardzo się podobała.        

                                     TB 

ZBIÓRKA NABOROWA 

MARSZ NO. PROMIL. NO PROBLEM 
19.09.2014 

 

 Uczniowie z ZPO w Lipniku  pod opieką koordynatora 
szkolnego T. Bobowskiej – pedagoga , aktywnie włączyli się w kam-
panię społeczną „No promil. No problem”, do której po raz czwarty 

przystąpiła Gmina Wiśniowa. Celem kampanii jest włączenie młodych ludzi, obywateli w działania 
zmierzające do powstrzymywania przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych osoby pod wpły-
wem alkoholu. 

 Współpraca  Ambasadorów Gminnych Kampanii , Koordynatorów szkolnych i uczniów ma 
na celu poprzez wspólny wysiłek  przyczyniać się do podniesienia bezpieczeństwa na małopolskich 
drogach. Podejmowanym w ramach Kampanii przedsięwzięciom takim jak  m.in. szkolenia młodzie-
żowych liderów, profilaktyczne  konkursy plastyczno – literackie, marsze  łączy główny cel: ratowa-
nie  ludzi przed śmiercią, kalectwem, utratą wolności. 

 Honorowymi patronami Kampanii są: Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Marek 
Sowa, Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek, Małopolski Kurator 
Oświaty P. Aleksander Palczewski, Prezydent Miasta Krakowa P. Jacek Majchrowski.  

TB 



 Gratulujemy zwycięstwa etapu gminnego w halowej piłce noż-
nej  zespołowi dziewcząt z Gimnazjum w Lipniku. Życzymy sukcesów 
w dalszych rozgrywkach..  

Redakcja Szkolnej Gazetki Razem 
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 Dzisiejsi ucz-
niowie będą w 
przyszłości wyko-
nywać zawody, o 
których istnieniu 
nie mamy jeszcze 
pojęcia. We  współ-
czesnym świecie 
zrozumienie zasad 
działania kompute-
rów staje się kluczo-
wą kompetencją, 
której zdobycie po-
zwala  wykorzystać 
nowoczesne techno-
logie w różnych 
dziedzinach życia. 
Język programowa-
nia staje się uniwer-
salnym kodem 
otwierającym drzwi 
do  nowych możli-

MISTRZOWIE KODOWANIA  

wości. Mistrzowie 
kodowania to ogól-
nopolski program 
edukacyjny, ucz-
niowie poznają in-
tuicyjny język Scra-
tch. Zapraszamy na 
stronę Scra-
tch.mit.edu. Opie-
kunami projektu są 
p. Zofia Hałas  
i Małgorzata  Janik. 
Zapraszam na kół-
ko informatyczne 
co drugi piątek na l. 
6 i 7 począwszy od 
dnia 03.10 2014r. 

ZH 

Z OSTATNIEJ CHWILI 

Spotkanie z kołm łwieckim 

 W dniu 04.10.2014 uczniowie klasy IG wraz z wy-
chowawcą p. Urszulą Kucałą i p. Krystyną Dominik brali 
udział w ognisku zorganizowanym przez przedstawicieli 
Koła Łowieckiego „Ciecień” panów: Kazimierza Cygana, 
Marka Buraczka i Włodzimierza Dominika w Wiśniowiej. 
Uczniowie mieli możliwość miło spędzić czas jedząc kieł-
baski upieczone na ognisku i słuchając  opowieści jednego 
z członków koła p. Kazimierza Cygana, który przedstawił 
jego historię  i pokazał piękne zdjęcia. Atrakcją okazała się 
również próba wydobycia dźwięku z rogu myśliwskiego. 
Jak się okazało, nie było to wcale takie łatwe.  

Uczniowie zostali zaproszeni na to ognisko w nagrodę za 
zbieranie paszy dla zwierząt leśnych. 

Mamy nadzieję, że 15 – letnia współpraca z Kołem Ło-

wieckim „Ciecień” będzie nadal kontynuowana.            UK 
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Naszym Nauczycielom 
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Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej dziękujemy Panu Dyrekto-
rowi, Nauczycielom, Pedago-
gom, Pracownikom Oświaty za 
trud wkładany w kształcenie i 
wychowanie młodego pokole-
nia. Również za zaangażowanie 
w pracę dydaktyczną, opiekuń-
czą i wychowawczą jaką każde-
go dnia wykonujecie. Dziękując 
za zaszczytne pełnienie trudnej 
misji, jaka jest zawód nauczycie-
la, kierujemy do państwa najser-
deczniejsze życzenia. Życzymy 
Państwu dużo sił, energii, zado-
wolenia podczas wykonywania 
obowiązków zawodowych oraz 
pomyślności w życiu osobistym 
i rodzinnym  
           Szkolna Gazetka „Razem” 

Z okazji Dnia Nauczyciela wszyst-
kim nauczycielom życzę dużo 
szczęścia i radości z wykonywanej 
pracy, Sukcesów zawodowych i 
samych wzorowych uczniów. 
Niech wam sprzyja los w tej nieła-
twej pracy. 
                                                 kl. Ig. 

Wszystkiego najlepszego, zdrowia, 
cierpliwości i wytrzymałości do 
uczniów. I ogólnie spełnienia Marzeń ;) 
                                                        kl. IIg. 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia 
Nauczyciela. 
Cała klasa z głębi serca chciała by pani po-
dziękować za trud włożony w naszą edu-
kację. 
Życzymy dużo zdrowia 
i żeby uśmiech nie schodził z Pani twarzy. 
                                                             kl. IIIg.   

Wszystkiego dobrego 
z okazji Dnia Nau-
czyciela dla   Grona 
Pedagogicznego :) 
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