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Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła
w dom się wspólny zmienia! Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. Kocha ona figle
i chętnie się czubi, lecz stroni od książki, uczyć się nie lubi. Trzeba
dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć,
wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie jak jest w życiu
ciężko, gdy się mało umie.

W dniu 29.09.2016 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w
Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła
Promująca Bezpieczeństwo” czytaj str. 6
Uczennica Małgorzata Habieda laureatką Ogólnopolskiego
Konkursu str. 5

Brawo Justyna!
Justyna Irzyk, uczennica klasy III
gimnazjum, może pochwalić się certyfikatem
za udział w konkursie
programowania
przyznanym jej przez zespół Google,
OcadoTechnology, Allegro.Tech, Spring
i WebMuses. Ciąg dalszy str.3

Gratulujemy chłopcom z
Gimnazjum w Lipniku
świetnego meczu z
chłopcami z Gimnazjum w
Wiśniowej. Co prawda
przegrali 3:2 ale grali
znakomicie :)

Święto Szkoły
Symbole Szkoły
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TRUDNE ? NUDNE ? NIE— WSPANIAŁE!
PROGRAMOWANIE TO NASZ ŚWIAT!
W świecie komputerów, smartfonów i tabletów nie
sposób funkcjonować bez programowania. Uczyń kodowanie swoja pasją. Początki nie muszą być trudne.
Najlepszym wstępem do kreowania nowych światów
jest znany wam już Scratch.
Pamiętacie?! A jakże ! Działo się, działo w zeszłym
roku!
Nie przegapiliśmy żadnej okazji, by zaznaczyć swoją
obecność w świecie Scratcha. Powstawały projekty
upamiętniające uroczystości i święta, a także gry
komputerowe i animacje w języku polskimi angielskim. Trwała współpraca międzynarodowa w projektach e-twinning. Do programowania nie tylko wykorzystywaliśmy umiejętności z zakresu języków obcych, ale także z matematyki, historii, przyrody i innych przedmiotów. Swój udział w Tygodniu Kodowania zwieńczyliśmy uzyskaniem wielu certyfikatów.
Wzięliśmy udział w akcjach dotyczących bezpieczeństwa w sieci i protestujących przeciw przemocy.
W Dniu Scratcha swoje osiągnięcia zaprezentowaliśmy zaproszonym gościom z UG Wiśniowa i Biblioteki Gminnej wzbudzając ich zainteresowanie. Należy przy tym zaznaczyć, że niektórzy z naszych
programistów zaczęli się usamodzielniać i podejmują dodatkowe zadania. Ogromnym sukcesem może
się pochwalić Justyna Irzyk, która otrzymała certyfikat od zespołu Google za udział w całorocznym
konkursie programowania „Dress Code”. Z dumą możemy stwierdzić, że przetarliśmy szlaki w naszej
gminie, rozpaliliśmy entuzjazm i zainteresowanie programowaniem i jesteśmy gotowi kontynuować
nasze działania również w bieżącym roku szkolnym. Nasze zaangażowanie zostało docenione przez
organizatorów programu – otrzymaliśmy od nich szczególne podziękowania i zaproszenie na konferencję do Warszawy, z której niestety nie mogliśmy skorzystać.
A co nas czeka?
Od września jesteśmy gotowi do nowych działań. Nasza szkoła została zarejestrowana w IV
edycji Mistrzów Kodowania, a wraz z nami dokonało tego ponad 1600 placówek edukacyjnych.
Już od początku roku szkolnego możecie działać na zajęciach pozalekcyjnych. Szczególnie
zapraszamy czwartoklasistów. Wystarczy zgłosić taką chęć u pani Hałas lub pani Michalik. Do tej
pory powstało wiele animacji z okazji Święta Szkoły, Dnia Chłopaka, Dnia Języków i tworzone są
kolejne. Wszystkie możecie oglądać na stronie Scratcha najciekawsze pojawiają się również na Facebooku.
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Ponadto wielkimi krokami zbliża się międzynarodowa akcja - TYDZIEŃ KODOWANIA. Od
15 – 23 października szkoły na całym świecie będą programować w Scratchu. W zeszłym roku to
Polska zajęła pierwsze miejsce w Europejskim rankingu. Liczymy na Wasze zaangażowanie. Pamiętajcie - to Wy decydujecie, co chcecie tworzyć, Wy wybieracie temat i wykonujecie go według własnego pomysłu… a nauczyciele??? Są od tego by Wam pomóc rozwiązać problem, udzielić wsparcia i sugestii, a także po to by Was wypromować, pokazać Waszą pracę na forum szkoły. Chcecie
osiągnąć sukces? Jesteście pracowici, uparci, uwielbiacie tworzyć i rozwiązywać łamigłówki? Zatem
programowanie jest dla Was.
W dalszych planach mamy udział we wszystkich akcjach organizowanych przez Mistrzów
Kodowania, współpracę międzynarodową poprzez włączenie Waszych prac w projekty eTwinning,
zorganizowanie działań promujących bezpieczeństwo i kulturę w sieci oraz kilka niespodzianek.
Pamiętajcie programowanie jest modne, ale także niezbędne w naszej na pół wirtualnej rzeczywistości. Zacznij zabawą już dziś i uczyń kodowanie swoją pasją, bo tędy wiedzie droga do sukcesu .
Niech moc wyobraźni będzie z Wami
EM ZH

Brawo Justyna !
Justyna wzięła udział w konkursie informatycznym dla
dziewcząt: DressCode, który trwał od listopada 2015 do maja
2016, a skierowany był do dziewcząt w wieku 11-19 lat zainteresowanych programowaniem. Rozwiązała serię zadań, o zróżnicowanym poziomie trudności – od prostych, po bardziej złożone, wymagające własnego pomysłu, ale dające też dużo satysfakcji. Ich treść była publikowana co 2-4 tygodnie na stronie
internetowej „Dress Code”, a dodatkowo przez cały rok szkolny
dziewczęta mogły zadawać pytania na założonym przez organizatorów konkursu forum internetowym.
Justyna rozpoczęła swoje zmagania od dobrze znanego
wam zadania z Dnia Kodowania - z Anną i Elzą. Potem było bardziej profesjonalnie. Klejne działania wymagały od niej poznania
podstaw programowania w HTML, CSS, JavaScript . Za ich pomocą stworzyła własne gry komputerowe i stronę internetową.
Wszyscy gratulujemy Justynie sukcesu i podziwiamy jej
wytrwałość w dążeniu do celu.
EM
ZH
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Józef Murzyn – to mój pradziadek
Józef Murzyn – to mój pradziadek. Jego tata zginął jako żołnierz podczas I wojny światowej,
w 1918 roku, kiedy urodził się pradziadek oraz Polska odzyskała niepodległość. Mieszkał w Wiśniowej ze swoja mamą i rodzeństwem. Pomagał w gospodarstwie oraz uczył się krawiectwa, a później
samodzielnie szył ubrania. Czasy wojny i okupacji Niemieckiej były bardzo niebezpieczne i ciężkie
do przeżycia. Ludzie obawiali się o swoje bezpieczeństwo, ale musieli żyć. Podczas okupacji Wiśniowej Niemcy zamordowali wielu mieszkańców. Wśród nich była siostra z dwójką małych dzieci
oraz brat pradziadka. On z bratem uciekli do lasu i tam schronili się, dzięki czemu przeżyli. Pradziadek był krawcem, partyzantom szył ubrania, było to bardzo niebezpieczne zajęcie. Miał w domu guzika z orzełkiem, oraz inne symbole partyzanckie i inne materiały krawieckie. Pewnego dnia Niemcy
dowiedzieli się o działalności jego i zabrali go na przesłuchanie do Krakowa. Trwało to trzy dni, ze
wspomnień pradziadka wynikło, ze były to trudne dni z obawą o życie i powrót do rodzinnego domu.
Po wojnie odbudowali swoje domy rodzinne, ale utrata najbliższych, przeżycia związane
z okupacją, były częstymi tematami w rozmowach z pradziadkami. Na cmentarzu w Wiśniowej jest
zbiorowa mogiła wszystkich, co zostali bestialsko zamordowani podczas okupacji. Z rodzicami odwiedzamy mogiłę i wspominamy tragiczną historię z tego okresu. Pradziadek dożył 94 lat i był
wspaniałym człowiekiem, dla którego patriotyzm, honor i Bóg były najważniejszymi cechami człowieka.
Małgorzata Stalmach

Mój pradziadek...

Mojej babci tata, a mój pradziadek Wojciech Konik pseudonim Lotny (członek Batalionów
Chłopskich) w czasie wybuchu II wojny światowej miał 17 lat. Już jako 18-letni chłopak pomagał
partyzantom tj. woził im żywność do lasów, przekazywał wiadomości. W roku 1942 został zabrany
na przymusowe roboty tzw. Junaków. Po sześciu miesiącach udało mu uciec i od tej pory był poszukiwany przez gestapo. Najpierw ukrywał się u swojej siostry w, Wierzbanowej, ale Niemcy dowiedzieli się o jego pobycie, bo zaczęli tam przychodzić. Pradziadek uciekał wąwozami do lasów wierzbanowskich, potem wrócił do Lipnika do domu rodzinnego. Mieszkał w starym domu, który był połączony ze stodołą blisko lasu. Pod stodołą była pusta wnęka gdzie był pies. Bardzo często jak szli
Niemcy to pradziadek wskakiwał do stodoły gdzie w sianie miał zrobiony tunel i z tyłu odbite deski,
które uchylał i uciekał do lasu.
Pewnego dnia pradziadek zobaczył jak idzie dwóch , jak zwykle wskoczył do tunelu i już miał odsunąć deski, gdy w tym momencie usłyszał jak ktoś zakaszlał z tyłu stodoły. Pradziadek uświadomił
sobie, że dom jest otoczony i nie ma możliwości ucieczki. Był przekonany, ze go zabiją. Niemcy
przeszukali dom, weszli do stodoły i karabinami szturchali po sianie. Pradziadek stał bez ruchu i tylko w myślach powiedział te słowa „ Matko Boska okryj mnie”. W tym momencie pies chwycił za
karabin, wtedy Niemiec powiedział „ pies budy” i wyszli.
Pradziadek tym sposobem został ocalony. Do końca swego życia powtarzał „Matka Boska mnie ocaliła”.
Małgorzata Habieda
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XXVI Zlot Szlakami Walk Partyzanckich – dzień pierwszy
W dniu 10 września uczniowie i nauczyciele wraz z dyrekcją naszej szkoły wzięli udział
w XXVI Małopolskim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich na Suchej Polanie. Najważniejszym
jego punktem była Msza św. polowa w intencji
partyzantów i mieszkańców okolicznych miejscowości zamordowanych przez hitlerowców w
1944 roku. Na Suchej Polanie, obok kombatantów, obecni byli harcerze, szkolne poczty sztandarowe i młodzież szkolna oraz kompania honorowa Wojska Polskiego. Po Mszy św. odbył się
Apel Poległych i złożone zostały wieńce pod Pomnikiem.
UK

XXVI Zlot Szlakami Walk Partyzanckich – dzień drugi
Jak od wielu lat o tej porze z koleżankami i kolegami przeszliśmy zielonym szlakiem
do schroniska Kudłacze w Pcimiu. Tam reprezentowaliśmy nasze gimnazjum w konkursach:
historyczno – krajoznawczym i sprawnościowo
- obronnych. Mogliśmy też zobaczyć ekspozycję pamiątek z II wojny światowej.
W. Bobowski

Zachowaj Trzeźwy Umysł to ogólnopolska kampania społeczna od lat realizowana w ZPO w Lipniku. W ubiegłym roku szkolnym w ramach działań profilaktycznych realizowanych pod hasłem
akcji uczniowie naszej szkoły mieli możliwość m. in. wziąć udział w konkursie plastyczno – literackim pt.: „Pod dobrą opieką rozwijasz skrzydła”. Spośród kilku tysięcy prac nadesłanych z całej
Polski nagrodzona została uczennica naszej szkoły Małgorzata Habieda z kl.V b SP.
W trakcie apelu szkolnego Dyrektor szkoły wręczył jej dyplom oraz nagrodę, a także informację o możliwości udziału w kolejnym etapie konkursu polegającym na napisaniu recenzji z
otrzymanej książki.
Organizatorem ogólnopolskiego etapu konkursu jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych z Poznania, etapu szkolnego w ZPO w Lipniku – pedagog szkolny.
Serdecznie gratulujemy sukcesu i z niecierpliwością czekamy na kolejne wyzwania kampanii.
T. Bobowska – koordynator szkolny kampanii ZTU
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ZPO w Lipniku z Certyfikatem „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”
W dniu 29.09.2016 r. w Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie odbyło się wręczenie Certyfikatów „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” z
udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji w
Krakowie insp. Roberta Strzeleckiego. W uroczystości uczestniczyli również: Halina Cimer – Małopolski Wicekurator Oświaty, Józef Gawron – I Wicewojewoda Małopolski, Grzegorz Lipiec – Członek
Zarządu Województwa Małopolskiego, dr inż. arch.
Krzysztof Kwiatkowski z Instytutu Projektowania
Urbanistycznego Politechniki Krakowskiej, przedstawiciele szkół oraz Policji z miast i powiatów województwa małopolskiego. Nasza szkoła znalazła
się w zaszczytnym gronie wyróżnionych szkół, którym przyznano Certyfikaty z rąk Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Roberta Strzeleckiego
oraz Małopolskiego Wicekuratora Oświaty Haliny
Cimer. Zgromadzeni goście zostali przywitani Marszem „Ułański szyk” w wykonaniu Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skawie pod dyrekcją kapelmistrza Roberta Pastuły. Przy uroczystym akompaniamencie werbli mgr inż. Arkadiusz Skiba – Dyrektor ZPO w Lipniku, mgr Teresa Bobowska – koordynator szkolny projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa oraz uczennica Oliwia Irzyk
– przewodnicząca SU, otrzymali Certyfikat, grę dydaktyczną oraz maskotkę „Inspektora
Wawelka” oraz przyjęli gratulacje za całość działań podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa uczniów. W uroczystości uczestniczyła także mgr Jolanta Wolak – sekretarz
Urzędu Gminy Wiśniowa. Podczas uroczystości zaproszeni uczestnicy gali mieli
okazję podziwiać występ regionalnego
Zespołu „Pasierbiocki”, który tworzą z
uczniowie z Zespołu Szkół im. Władysława Reymonta w Pasierbcu. Szczególnym
akcentem był występ Kingi Gurgul, która
jest uczennicą klasy szóstej w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Dębnie. Brała
udział wraz z mamą w programie „Aplauz,
Aplauz”, w którym zajęła pierwsze miejsce. Po uroczystości szkoły zostały zaproszone do udziału w przygotowanych pokazach Policji m.in. sprzętu policyjnego i
technik stosowanych przez funkcjonariuszy w codziennej służbie, a także zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji samolotów w muzeum.
TB
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Święto Szkoły
„Chcę się uczyć – chcę zdobywać świat
Chcę dorównać – ludziom z tamtych lat”
Już 72 lata upłynęły od czasu bitw partyzanckich i ‘krwawych dni”. Jednak tu, w Lipinku, partyzancka brać wciąż staje do apelu wzywana przez młode pokolenia, które pragną czerpać siłę z dokonań
swojego patrona. Jak co roku podczas uroczystej akademii przypomnieliśmy historię naszych okolic, zaśpiewaliśmy wspólnie partyzanckie pieśni i obejrzeli
archiwalne zdjęcia. Scenariusz spotkania zawierał orginalne wspomnienia świadków i wiersze. Teraz, gdy
nie możemy spotkać bohaterów z czasów wojny, to
naszym obowiązkiem jest przekazywać ich historię i
snuć opowieść o „dawnych dniach”. Świadectwem naszej wierności są symbole szkoły: sztandar, i – od tego
roku – hymn, który został wykonany po raz pierwszy, ale nadał nowego charakteru uroczystości. Dla naszego pokolenia nauka i aktywne włączenie się w życie społeczne kraju to patriotyzm. I tak jak kiedyś oni, tak teraz my słuchamy głosu ojczyzny – nauką i pracą chcemy służyć jej tak, jak oni niegdyś służyli i tak jak oni pragniemy oddać swe życie ojczyźnie.
W spotkaniu wzięła udział cała społeczność szkolna. W montażu słowno- muzycznym wystąpili uczniowie klas VI, I i III gimnazjum; całość została przygotowana przez nauczycielki : Beatę Górkę i Elżbietę Michalik. Za dekorację odpowiadała pani Urszula Tułacz- Pieprzyk, a muzycznie przedsięwzięcie ubogacił pan Janusz Paszcz.
EM

Symbole Szkoły
Hymn Szkoły Podstawowej im. Partyzantów w Lipniku
Szkołę mamy wyjątkową my to wiemy
Bohaterów pamiętamy szanujemy
Choć się do was dzisiaj wszyscy uśmiechamy
Ślad historii pozostawia smutku cień
Chcę się uczyć – chcę zdobywać świat
Chcę dorównać – ludziom z tamtych
lat
Dziś nauka to przyszłości naszej klucz
Wiem to dobrze i dlatego jestem tu.

Sztandar szkoły

Z partyzantów brać przykłady dzisiaj
chcemy
Że Polski jesteśmy warci – pokażemy
Wiedza, nauka będzie naszym towarzyszem

logo szkoły

RAZEM

N UMER 15

Gazeta RAZEM- Miesięcznik Lokalny.
Czasopismo wydawane w ZPO Lipnik
Kolegium redakcyjne:
Grzegorz Twardosz (redaktor naczelny)
Iwona Ciślik(sekretarz redakcji)
Wacław Bobowski (reporter)
Klaudia Bugaj (reporter)
Adres redakcji: 32-412 Wiśniowa, Lipnik 14
telefon: 12-27-14-092
www.zpo.lipnik.szkolnastrona.pl
Opiekunowie redakcji:
mgr Zofia Hałas
mgr Anna Spytek

