
 

 Niech radosne Allelu-
ja będzie dla Was ostoją 
zwycięskiej miłości i nie-
złomnej wiary. Niech pogo-
da ducha towarzyszy Wam w 
trudzie każdego dnia, a ra-
dość serca w czasie zasłużo-
nego odpoczynku.   

Redakcja gazetki RAZEM 

ŚWIĘTA TUŻ TUŻ ... 

Motto dnia 27.03. 2016 r. 

„W czas zmartwychwstania Boża moc Trafi na opór nagłych 
zdarzeń. Nie wszystko stanie się w tę noc Według niebieskich 
wyobrażeń. ” 

Konstanty Ildefons Gałczyński 

 . “W chwilach 

zwątpienia przypomi-

nam sobie, że patrząc 

na bieg historii można 

zauważyć, iż prawda 

i miłość zawsze zwy-

ciężały. Bywali tyrani 

i  m o r d e r c y ; 

przez pewien czas 

mogli oni wydawać 

s ię  niepokonani , 

ale w końcu zawsze 

przegrywali – myśl-

my o tym, zawsze 

(…)” 

“Historia moich 

z m a g a ń 

z prawdą” - Ma-

hatma Gandhi -

prekursor filozofii 

i strategii działania 

bez przemocy 

(The Story of My 

Experiments with 

Truth”) Na świecie 

Międzynarodowy 

Dzień Bez Prze-

mocy obchodzony 

jest 2 październi-

ka. To dość młode 

święto, ponieważ 

zostało zatwier-

dzone dopiero w 

2007 roku na posie-

dzeniu generalnym 

ONZ.  Czytaj dalej 

na str.3 
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Dzień Bez Przemocy w ZPO w Lipniku  
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ięcie 

konkursu 

„Kolory 

zimy” str. 2 



go korzystania z niej. Pro-
jekty związane z bezpie-
czeństwem w sieci two-
rzyli uczniowie klas IIa, 
IIb, III Szkoły Podstawo-
wej pod okiem Mistrzów 
Kodowania oraz uczniów 
kl. II gimnazjum. Swoje 
projekty przygotowali 
także uczniowie klasy 
IVA, IVB, V i VI. Prace mo-
żecie oglądać odwiedza-
jąc. studio https://
scratch.mit.edu/
studios/1856210/.Klasa I 
gimnazjum wzięła udział 
w  wideokonferencji z 

uczniami w Grecji. Zorga-
nizowali quiz o cyberprze-
mocy. Każda grupa loso-
wała pytanie i trzeba było 
prawidłowo na nie odpo-
wiedzieć. Międzynarodo-
we jury ogłosiło na koniec 
wyniki: 7:9 dla uczniów 
klasy IG z Lipnika. Gratulu-
jemy !!! 
 Ponadto uczniowie 
kl. I gimnazjum wspólnie z 
Samorządem Uczniow-

skim przygotowali plakat 
STOP CYBERPRZEMOCY 
Nasze działania zostały 
zauważone przez główne-
go organizatora Mistrzów 
Kodowania w Warszawie 
– poczytacie o tym na 
stronie http://
mistrzowiekodowania.pl/
dzien-bezpiecznego-
internetu-2016/. 
Zapraszamy na naszego 
Fanpage na FB https://
www.facebook.com/
Mistrzowie-Kodowania-
Lipnik-
1501182816803037/?
fref=ts 
Krótkie filmiki z tego dnia 
http://photopeach.com/
album/13wpr9g 
http://photopeach.com/

album/154h2fd 

ZH 
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Rozstrzygnięcie konkursu „Kolory zimy” 

 W dniu 29 lutego zakończyliśmy konkurs fotograficzny pt. „Kolory Zimy”. Przesłaliście 

do nas 14 zdjęć na których podziwiać można krajobraz zimowy.  Konkurs cieszył się dużą popu-

larnością. Fotografia, która zwyciężyła otrzymała aż 82 głosy. Być 

może niektórzy z Was w przyszłości zgłębiać będą tajniki fotogra-

fii.  

Oto wyniki konkursu: 

I miejsce – Agata Urbaniak – klasa III gimnazjum 

II miejsce – Oliwia Irzyk – klasa II gimnazjum 

III miejsce – Zuzanna Olesek – klasa I gimnazjum 

 

Dzień Bezpiecznego Internetu w ZPO w Lipniku 

 

 Tegoroczny Dzień Bez-
piecznego Internetu (DBI)- 9 lute-
go – obchodzony był pod hasłem 
„Lepszy Internet zależy od Ciebie!” 
Celem akcji było podkreślenie roli 
każdego z użytkowników w two-
rzeniu bezpiecznego i przyjaznego 
Internetu. W ZPO w Lipniku w or-
ganizację tego dnia zaangażowały 
się p. M. Janik, p. E. Michalik oraz 
p. Z. Hałas. Przeprowadzono zaję-
cia poświęcone tematyce zagrożeń 
w Sieci  oraz zasadom bezpieczne-

https://scratch.mit.edu/studios/1856210/
https://scratch.mit.edu/studios/1856210/
https://scratch.mit.edu/studios/1856210/
http://mistrzowiekodowania.pl/dzien-bezpiecznego-internetu-2016/
http://mistrzowiekodowania.pl/dzien-bezpiecznego-internetu-2016/
http://mistrzowiekodowania.pl/dzien-bezpiecznego-internetu-2016/
http://mistrzowiekodowania.pl/dzien-bezpiecznego-internetu-2016/
https://www.facebook.com/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts
https://www.facebook.com/Mistrzowie-Kodowania-Lipnik-1501182816803037/?fref=ts
http://photopeach.com/album/13wpr9g
http://photopeach.com/album/13wpr9g
http://photopeach.com/album/154h2fd
http://photopeach.com/album/154h2fd
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  Zgodnie z rezolucją Zgro-

madzenia Ogólnego A/61/271 

z dnia 15 czerwca 2007 r., na 

mocy której ustanowiono ob-

chody nowego Dnia, jest on 

okazją do „rozpowszechnienia 

przesłania o unikaniu przemo-

cy, również poprzez edukację 

i zwiększanie świadomości 

społecznej”. Rezolucja po-

twierdza „powszechne obo-

wiązywanie zasady unikania 

przemocy” oraz pragnienie 

„by zapewnić kulturę pokoju, 

tolerancji, zrozumienia 

i unikania przemo-

cy”.Działanie bez przemocy 

zostało oparte przede wszyst-

kim na trzech głównych kate-

goriach: 

protestu i perswazji, 

odmowy współpracy, 

interwencji bez przemocy. 

W tym dniu na świecie zwra-

ca się uwagę, by w naszym 

życiu  przyświecała jedna za-

sada – zasada unikania prze-

mocy. Powinniśmy odrzucić 

użycie przemocy fizycznej w 

celu osiągnięcia jakichkol-

wiek sukcesów społecznych 

lub politycznych, jak również 

wszelkich korzyści majątko-

wych. 

 W ZPO w Lipniku ten 

dzień świadomie był obcho-

dzony w czwartek – 

11.02.2016 r. w celu przypo-

mnienia ponownie uczniom w 

połowie roku szkolnego Praw 

i Obowiązków Ucznia zawar-

tych w Statucie Szkoły, ale  

i Konwencję Praw Dziecka 

oraz fragmenty Konstytucji 

RP – art.72 mówiący o ochro-

nie praw dziecka. Pedagog 

szkolny we współpracy z SU 

przybliżyła w/w zasady oraz 

omówiła prezentację 

„Odpowiedzialność prawna 

nieletnich”. Zwróciła uwagę, 

że przemocy nie należy ukry-

wać i zawsze na nią reagować. 

To nieprawda, że przemoc 

skończy się sama. Właśnie 

pierwszym krokiem do zerwa-

nia z nią jest przełamanie izo-

lacji i milczenia. Przemoc jest 

nie tylko wtedy, gdy są wi-

doczne ślady pobicia. Nie 

trzeba mieć siniaków, ani zła-

manych kości by być ofiarą 

przemocy. . Poniżanie i obelgi 

bolą tak samo jak bicie, a cza-

sami nawet bardziej. Każdy 

ma prawo do życia z poczu-

ciem bezpieczeństwa czy to w 

szkole czy w rodzinie. W pre-

zentacjach zostały przypo-

mniane numery Niebieskiej 

Linii dla ofiar przemocy oraz 

instytucja Rzecznika Praw 

Dziecka. 

Młodzież wykonywała plaka-

ty „Stop Przemocy” – najcie-

kawsze zostały wyekspono-

wane na korytarzu szkolnym. 

Na gazetce SU zawieszono 

plakat z omówionymi  prawa-

mi dziecka z książki „Dzieci z 

ulicy Tulipanowej, czyli pra-

wa małych i dużych”  J. Krzy-

żanek. W świetlicy szkolnej –

Dzień bez przemocy 

 

centrum spotkań uczniów w 

wolnym czasie wyeksponowano 

fragmenty świetnie zilustrowa-

nej książki G. Kasdepke „Mam 

prawo czyli nieomal wszystko, 

co powinniście wiedzieć o pra-

wach dziecka, a nie macie kogo 

zapytać” .Młodzież miała okazję 

wypowiedzieć się anonimowo 

na piśmie odnośnie propozycji 

poprawy bezpieczeństwa w 

szkole. Uczniowie zgłaszali pro-

pozycje zwiększenia ilości ka-

mer w szkole, w tym zamonto-

wania w szkolnych ubikacjach 

(nie kabinach), powstania ka-

wiarenki, szkolnego radiowęzła 

w celu uatrakcyjnienia spędzania 

wolnego czasu na terenie szkoły, 

a także zdecydowanie wzboga-

cenie asortymentu szkolnego 

sklepiku m.in. o artykuły biuro-

we, papiernicze i higieniczne, by 

nie ulegać pokusie opuszczania 

terenu szkoły w celu ich zakupu. 

Obchodzony w szkole Dzień 

Bez Przemocy był elementem 

realizowanego w szkole Progra-

mu Szkoły Promującej Bezpie-

czeństwo pod honorowym patro-

natem Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Krakowie w ramach 

Zintegrowanej Polityki Bezpie-

czeństwa. 

Teresa Bobowska – koordynator 

szkolny Programu SZPB 
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  Tuż przed Dniem Dzi-
kiej Przyrody na zajęciach 
świetlicowych gościliśmy p. 
Tomasza Bartko - leśniczego 
z gminy Wiśniowa. 

 Dzieci z zainteresowa-
niem obejrzały książki Jego 
dzieciństwa: "Zbiór bajek i 
baśni polskich", "Baśnie z 
tysiąca i jednej nocy", pięk-
ną przestrzenną książeczkę 
"Dzielny ołowiany żołnie-
rzyk". P. leśniczy powiedział, 
iż ta książka jest mu szczegól-
nie bliska ze względu na treść: 
bohater baśni Andersena jest 
wyjątkowy -  żołnierzyk ma 
tylko jedną nogę a "pomimo to 
stał tak samo pewnie na jednej 
nodze jak inni na dwóch, i 
właśnie ten żołnierz bez nogi 
wyróżniał się najbardziej". 
Przez tę postać autor baśni 
chce nam uświadomić, iż ka-
lectwo czy defekty fizyczne są 
w stanie uczynić człowieka 
zdolnym do podejmowania 
wysiłków na jakie nigdy nie 
byłoby stać ludzi zdrowych.  
I to właśnie stanowi o wyjąt-
kowości takich osób. 

Pan leśniczy przeczytał dzie-
ciom "Dziadka do orze-
chów", podejmując następnie 

Tam kręcono 
sceny do fil-
mu "Ogniem i 
mieczem" - 
ujęcia przed-
stawiające 
pejzaż nad-
dnieprzański. 

Na koniec ra-
zem przypo-
mnieliśmy też 
zasady zacho-

wania się w lesie i działania 
proekologiczne. 

 Dzieci podziękowały 
p. leśniczemu piękną laurką, 
a otrzymały od nie-
go ciekawe zakładki do ksią-
żek ze zdjęciami ptaków le-
śnych oraz kolorowanki z 
treściami ekologicznymi 
"Jak rośnie las". 

Było to niezwykle interesują-
ce spotkanie, które ucznio-
wie zapamiętają na długo. 

Dziękujemy p. Tomaszowi 
Bartko za wsparcie naszej 
świetlicowej Akcji. 

Teresa Bobowska - koordy-
nator szkolny Akcji Cała 
Polska Czyta Dzieciom 

rozmowę na temat treści 
lektury. Dzieci jak zwykle 
przy tego rodzaju spotka-
niach zadawały wiele py-
tań m.in. odnośnie jego za-
wodu. Pan To-
masz  powiedział, że zawód 
leśnika jest jego wymarzo-
nym - studiował ten kieru-
nek w Warszawie, a pocho-
dzi z Uścia Gorlickiego, co 
pokazał dzieciom na mapie 
Polski. 

Opowiedział też, że jego 
rodzinne strony znajdują się 
w pobliżu Jeziora Klimkow-
skiego – zbiornika zaporo-
wego utworzonego na rzece 
Ropie w 1994 roku w pobli-
żu miejscowości Łosie  
i Klimkówka w powiecie 
gorlickim. 

Pan Tomasza Bartko - leśniczy z naszej gminy 

,,Klub Bezpiecznego Puchatka” 

 W roku szkolnym 2015/216 uczniowie klas pierwszych brali udział w ogólnopolskim 
programie edukacyjnym, pod hasłem: ,, Klub Bezpiecznego Puchatka”. Program ten był 
skierowany do dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Jego celem była poprawa bezpie-
czeństwa najmłodszych uczniów na drodze, w szkole, w domu i podczas zabaw. Nauczy-
ciele klas pierwszych realizowali program poprzez prowadzenie zajęć dydaktycznych doty-
czących bezpieczeństwa na podstawie otrzymanych materiałów. Po przeprowadzeniu zajęć, 
nauczycielki przekazały uczniom książeczki z grami i zabawami, które pomogły im utrwa-
lić zdobytą wiedzę na zajęciach na temat bezpieczeństwa. Po realizacji programu i rozwią-
zaniu testów szkoła nabywa prawo do posługiwania się Certyfikatem ,,Klub Bezpiecznego 
Puchatka”.                                                                                                                            EW iBC 

http://m.in/
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 1.Treść 

Akcja opowieści rozgry-
wa się około pół roku po 
III części filmowej sagi. 
Głównym bohaterem 
komiksu jest tytułowy 
Darth Vader (dawny 
Anakin Skywalker), któ-
re po przejściu na ciem-
ną stronę mocy skupia 
się na bezwzględnym 
zdobyciu pozycji w ga-
laktyce ale i także na do-
wiedzeniu swojej warto-
ści nowemu mistrzowi  
Imperatorowi Palpatino-
wi. Jego głównym zada-
niem jest doprowadzić 
żeby nowo powstałe Im-
perium galaktyczne uro-
sło do niewyobrażalnej 
potęgi jaką cieszyło się 
dawne imperium. 

2.Wymiary i Szczegółowe 
dane 

Autorzy: Haden Black-
man, Agustin Allesio 

Wydawca : Egmont Polska 

Rok wydania : 2015 

Oprawa : miękka 

Ilość stron : 120 

Wymiary : 167x255 mm 

Cena : 39.99zł-49.99zł 

3.Subiektywna opinia 

Skoro udało mu się zakla-
syfikować do serii Legen-
dy to jest to znak że ma-
my do czynienia z komik-
sem z najwyższej półki. 
Rysunki, wątki, fabuła, 
postacie to wszystko stoi 
na najwyższym poziomie, 
dlatego z dumą mogę go 
polecić fanom uniwersum 
Gwiezdnych Wojen ale  
i także początkującym 
którzy dopiero zaczynają 
swoją przygodę z tą po-
stacią. 

W.B. 

 Recenzja komiksu Darth Vader i Widmowe Więzienie  

 Miał wszystko: władzę, pieniądze, ludzkie poważanie. Czekała 

go spokojna, świetlana przyszłość. Ojciec przeznaczył go na swego 

następcę, na kolejnego przywódcę klanu wielkiej szyickiej rodziny 

irackiej, która pochodzi bezpośrednio od wielkiego proroka, 

Mahometa. Podczas odbywania służby wojskowej Mohammed, z 

przerażeniem odkrywa, że jego sąsiad z koszar jest chrześcijaninem. 

Pomiędzy dwoma mężczyznami zawiązuje się sprzeczna z logiką 

relacja. Mohammed wyjdzie z niej przemieniony. Powróciwszy do 

życia cywila, będzie miał tylko jedną myśl – nawrócić się na 

chrześcijaństwo. Czyste szaleństwo! Dla jego rodziców i krewnych to nie do 

pomyślenia. W islamie zmiana religii jest przestępstwem. Odtąd nad Mohammedem 

zaciążyła fatwa…                                                                                                                     ZH 

WARTO PRZECZYTAC  „ BEZ WZGLĘDU NA CENĘ” Josepha Fadellea  
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14.03.2016 r. 

miałem przy-

jemność prze-

prowadzić 

krótki wywiad 

z p. Edwar-

dem Dudą – 

artystą, który 

miał swój wer-

nisaż w Gminnej bibliotece 

Publicznej w Wiśniowej. 

Wywiad spisałem z nagrania 

dyktafonem. 

W.B.: Panie Edwardzie, co 

Pana skłoniło do tworze-

nia tego rodzaju obrazów? 

Artysta: Ciekawość ekspe-

rymentowania i fakt, że za-

cząłem dość późno tworzyć 

– w starszym wieku. Dosze-

dłem do wniosku, że za póź-

no na naukę. Miałem dosyć 

duże doświadczenie w pracy 

w budownictwie, gdyż z wy-

kształcenia jestem inżynie-

rem, znałem się już na ro-

dzajach drewna i innych ma-

teriałach, czasem odpado-

wych nadających się do te-

go rodzaju twórczości. Wy-

korzystałem to, co mi dała 

natura. Otrzymałem ciekawe 

efekty malując farbami akry-

lowymi na korze drzew i to 

zachęciło mnie do dalszej 

pracy. Obrazy tego rodzaju 

tworzę od sześciu lat, a 

efekty mojej pracy można 

zobaczyć w wydawanych co 

jakiś czas albumach. 

W.B.: Ile czasu zajmuje 

Panu praca nad danym 

obrazem? 

Artysta: Od pięciu dni do 

pięciu miesięcy, nawet nie-

które obrazy muszę obmy-

ślać przez rok, w zależności 

od tego, co się chce przed-

stawić i jaka jest struktura 

materiału do dyspozycji. Ob-

raz to jest wypadkowa wielu 

czynników, czyli doświad-

czenia, zamierzenia tego, co 

się chce  z nią zrobić, jaki 

temat chce się przedstawić, 

cała masa czynników, które 

składają się na to, by po-

wstał obraz. 

W.B.: Dziękuję bardzo za 

rozmowę. 

I tu mój krótki wywiad musiał 

się zakończyć, gdyż artysta 

rozpoczął powitanie gości. 

Zamieszczam zdjęcia obra-

zów, które najbardziej mi się 

podobają. 

W.B. 

 

Wywiad z Edwardem Dudą 

RAZEM 
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Dlaczego Ziemia jest kolorowa? 

RAZEM 

Na Księżycu żył sobie Kolorkur. Cały mienił się w przeróżne kolory. Miał on fabrykę 

kredek na Marsie. Jego moc zabarwiania była tak duża, że mógł zabarwić million Księżyców. 

Pracował tak przez 999 tysięcy lat bez ustanku. W tej fabryce on zabarwiał kredki. Kiedy 

miał już ich tak dużo, że nie mogły się pomieścić, fabryka się rozpadła. Większość kredek 

wypadła w kosmos, a pozostałe leciały w stronę Ziemi. Kolorkur wystraszył się, że już nie będzie 

miał tych kolorów, które leciały w stronę Ziemi, Wiedział, że te w kosmosie złapie, a do Ziemi 

nie może wejść, bo umrze. I poleciał, a że on I kredki były ciężkie I grube, lecieli powolo. Minęło 

tysiąc lat zanim tam dolecieli. Kolorkur stracił moc I rozpłynął się, a kredki wleciały do Ziemi. 

Jedna wpadła do wody I woda przyjęła kolor nie- bieski. Druga wpadła w trawy I trawy zrobiły 

się zielone. Trzecia kolorowa kredka, którą Kolorkur nadał królewską wpadła do Ziemi tak 

szybko, że połamała się na kawałki i przebarwiła już całą Ziemię do końca przeróżnymi kolorami. 

Dlatego Ziemia jest kolorowa. 

G.T. 

Tradycje Świąt Wielkanocnych 

Niedziela Palmowa 

Niedziela Palmowa to ostat-
nia niedziela przed Wielka-
nocą i pierwszy dzień Wiel-
kiego Tygodnia, która upa-
miętnia przybycie Jezusa do 
Jerozolimy. W kościołach 
święci się palemki— rózgi 
wierzbowe, gałązki bukszpa-
nu, malin, porzeczek, ozdo-
bione kwiatkami, mchem, 
ziołami, kolorowymi piórka-
mi. Symboliczne uderzanie 
domowników palemką za-
pewnia im szczęcie przez ca-
ły rok. Palmy zatknięte za ob-
raz lub włożone do wazonów 
chronią dom przed nieszczę-
ściem i złośliwością sąsia-
dów. W wielu miejscach w 
kraju, zgodnie ze staropolski-
mi tradycjami, odbywają się 
konkursy na najpiękniejszą 
palmę i największą palmę. 
Jednym z najsłynniejszych 

Pisanki 

Jaja, królujące na wielka-
nocnym stole, są symbo-
lem życia i odrodzenia. 
Pięknie zdobione od wie-
ków dekorują polskie 
stoły podczas świąt wiel-
kanocnych. Wprawdzie 
przez lata sposoby bar-
wienia i dekorowania jaj 
zmieniły się, ale tradycja 
pozostała. Tradycyjne 
pisanki robi się tworząc 
wzory na skorupce jajka 
rozgrzanym woskiem. 
Ozdobione w taki spo-
sób jaja barwi się, by na 
koniec zetrzeć warstwę 
wosku ukazując nakre-
ślone motywy. Najczę-
ściej spotykane na pisan-

kach symbole to baranek, 
krzyż, kwiaty i inne mo-
tywy wiosenne. 

Święconka 

Wielka Sobota jest dniem 
radosnego oczekiwania. 
Tego dnia przygotowuje 
się święconkę— ozdobny 
koszyczek z jedzeniem, 
który święci się w kościele. 
Nie może w nim zabrak-
nąć jajek, będących symbo-
lem narodzenia i nowego 
życia, baranka z cukru 
symbolizującego umęczo-
nego Chrystusa, chleba, 
soli, wędliny, chrzanu, 
świątecznego ciasta. Świę-
conkę zjada się następnego 
dnia, w niedzielę po rezu-
rekcji, podczas śniadania 
wielkanocnego 
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„Klasowe biblioteczki” – podsumowanie konkursu 

 Dobiegł końca zainicjowany przez nas konkurs na organizację klasowych biblioteczek. Wiedzie-
liśmy, że wszystkie dzieci  z sercem podeszły do działań, ale to, co ujrzeliśmy podczas oceny bibliote-
czek przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Panie wychowawczynie wraz ze swoimi uczniami oprócz 
zagospodarowania przestrzennego miejsca na książki, podjęły dodatkowo szereg działań na rzecz pro-
mocji czytelnictwa wśród uczniów. 
W sali lekcyjnej klasy II a – wychowawczyni p. B. Kirzeniewska – powstała piękna  bajkowa kraina z 
ogromem książek. Patrzyły na nas cudne bajkowe postacie, wymalowane przez uczniów, salę zdobiły 
hasła o czytaniu, ale najbardziej zadziwiły nas rymowanki o czytaniu przygotowane przez uczniów. Ry-
mowanki głośno dla nas przeczytała Martynka i Oliwka, są one odpowiedzialne za księgozbiór klasowy 
i wypożyczanie  go uczniom. W koszyczku leżały już karty czytelnika z datami wypożyczeń. 
Piętro niżej skrzydła dla nauczania początkowego  powitał nas wspaniały Hałabała  trzymający wielki 
napis „Biblioteczka klasy II b”.  Tutaj dzieci na plakatach wypisały tytuły najpiękniejszych książek, które 
chcą polecić innym do czytania. Sandra i Zuzanna zaprezentowały pokaźny księgozbiór , wśród książek 
znalazło się wiele nowości, których nie ma w naszej, Szkolnej Bibliotece. To wspaniale, że dzieci mogą 
je pożyczać. Książki zgromadzone zostały na trzech regałach, a p. I. Jasek była bardzo dumna ze swoich 
uczniów oraz pracy, jaką włożyli oni w czytelniczą akcję. 
Klasa III – tu za wygląd i funkcjonowanie biblioteczki odpowiedzialność podjęła Martyna i Kacper. Już 
prowadzą ewidencję wypożyczeń w pięknym, „kołowym” zeszycie. Uczniowie zachwycili nas listami, 
jakie z wychowawczynią p. U Bartosiewicz napisali do rówieśników,  promując walory i korzyści płyną-
ce z czytania. Ponieważ w klasie są uczniowie, przejawiający zainteresowania przyrodnicze to, wśród 
zgromadzonych książek w kolorowej biblioteczce znalazły się również wydawnictwa albumowe, książki 
o tematyce przyrodniczej i podróżniczej. 
W klasie Ia mimo, że miejsca tu niewiele, jednak pierwszoklasiści w cudowną książkolandię przemienili 
parapet okienny, z którego  patrzyli na nas bohaterowie znanych bajek, przez nich wymalowani i wy-
konani techniką origami. Był Tygrysek, Myszka Miki, Czerwony Kapturek, Szewczyk Dratewka i wiele 
innych. Uczennice: Jolanta i Martynka będą dbały o ogólny wygląd biblioteczki i odpowiadały za śliczny 
księgozbiór. P. B. Cygan – wychowawczyni klasy pokazała nam całą serię – 30 książek z sympatycznym 
Franklinem i  kuferek pełen figurek do każdej książeczki jedna.  Wszystkie książeczki już są przeczytane 
dzieciom przez p. Basię. Wspaniale! 
  Klasa I b – tutaj biblioteczka klasowa również  znalazła miejsce na okiennym parapecie, ale jakże jest 
okazała. P. E. Wilkosz podarowała  nam ilustracje, jakie dzieci wykonują po przeczytaniu każdej ksią-
żeczki. Ze wszystkich kolejnych zrobią albumy, które na końcu roku podarują Szkolnej Bibliotece. 
Jesteśmy dumni z pracy włożonej przez uczniów młodszych klas w powstanie biblioteczek. Wycho-
wawcom serdecznie dziękujemy za dopingowanie w działaniach swoich uczniów. Teraz wypożyczamy, 
czytamy, ilustrujemy! 

Cieszymy się, że nasze i wychowawców działania w 
zakresie czytelnictwa dzieci dają pozytywne efekty. 
Dziękujemy! Z poważaniem: Zuzanna, Anna i Mariusz 
oraz opiekun projektu edukacyjnego mgr Anna Spy-
tek. 
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Powiatowy Konkurs Poezji  
i Piosenki Poetyckiej w Dobczycach 

 25.02.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych im. ks. J. Tischnera w Dobczycach odbył 
się Powiatowy Konkurs Poezji i Piosenki Poetyc-
kiej pod hasłem „Strofy o miłości”.  W elimina-
cjach wzięło udział 45 uczestników z całego powia-
tu myślenickiego ze szkół gimnazjalnych i ponad-

gimnazjalnych. Celem konkursu było uwrażliwienie młodzieży na piękno literatury, 
popularyzacja poezji oraz przede wszystkim możliwość pokazania i doskonalenia swo-
ich umiejętności recytatorskich i wokalno – muzycznych. Uczestnicy byli oceniani 

przez jury konkursowe, którego przewodniczącą była Pani Magdalena 
Sokołowska – Gawrońska (aktorka teatralna i filmowa). W pracach jury wzięli również 
udział: Pani Monika Gubała (Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach), 
Pani Renata Starmach (polonistka z Gimnazjum w Dobczycach), Pani Katarzyna Jąkała 
(nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół w Dobczycach) oraz Pani Katarzy-
na Reszka (nauczycielka wiedzy o kulturze w Zespole Szkół w Dobczycach). 
Nasze gimnazjum reprezentowali uczniowie / w kategorii: recytacja w języku polskim/: 
Justyna Irzyk kl. II Gim., Zuzanna Tokarz kl. II Gim., Aleksandra Knapik kl. I Gim., 

Wacław Bobowski kl. I Gim. 
Recytatorom gratulujemy odwagi scenicznej. 

V Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt 

 W marcu b.r. na Hali Sportowej w Wiśniowej 
odbyły się rozgrywki piłkarskie, w których uczestni-
czyły uczennice szkół podstawowych Gminy Wiśnio-
wa.  V Gminny Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt reali-
zowano w 2 kategoriach wiekowych: 
 10 marca w zawodach sportowych wzięły 
udział uczennice klas IV – VI SP; 
klasyfikacja końcowa: SP Wiśniowa I, SP Lipnik I, SP 
Wiśniowa II, SP Węglówka, SP Lipnik II. 

 14 marca w zawodach sportowych wzięły udział uczennice klas I – III SP; klasyfikacja koń-
cowa: SP Wiśniowa I,  SP Wiśniowa II,  SP Lipnik. 
            Dyplomy oraz puchary dla najlepszych drużyn wręczył P. Arkadiusz Skiba Dyrektor ZPO w 
Lipniku. 

            W  każdym roku UKS „Andrusy” w Lipniku organizuje 
imprezę sportową dla dziewcząt z okazji Dnia Kobiet. W piłce 
nożnej, ponieważ Klub z Lipnika prowadzi  sekcję dziewcząt 
właśnie w tej dyscyplinie sportowej. 
Turniej dla uczennic gminnych szkół podstawowych był finan-
sowany  w ramach dotacji Gminy Wiśniowa dla UKS 
„Andrusy” w Lipniku na realizację zadań z zakresu kultury fi-
zycznej i sportu w 2016 roku.  

TG 
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