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W tym numerze: 

Gdy nadejdzie wielkanocny poranek, 
niech spełnią się życzenia tęczowych pisanek... 
Mazurków kajmakowych, bazi srebrzystych,  
bogatego zająca i kurczaczków puszystych. 
Świątecznego nastroju, biesiady obfitej,  
lukrowego baranka, a w dyngusa - głowy wodą 
zmytej!  

Redakcja Gazety RAZEM 

"Wesoły nam dziś dzień nastał, którego z nas każdy żądał..."  

Zmartwychwstał Pan prawdziwie Alleluja!  Już 
od ponad XX wieków tymi pięknymi słowami 
pozdrawiają się chrześcijanie, wierząc najsze-
rzej w sens tych słów, dzieląc  się radością, mi-
łością i nadzieją ze swoimi bliskimi i z całym 
światem. Bo jaki sens miałaby nasza wiara, gdy-
by nie było  Zmartwychwstania?  

Powiedział góral: "Kieloz już było Gozkich zoli 
wyśpiewane, Drogi Krzyzowej odmowione, 
kozań pasyjnyk, Swintyk rekolekcji  Niedziel 
Palmowyk, a moje serce wdy jest puste, zimne, 
dziurawe, mortwe. Ale się obudzi na Zmor-
twychwstanie!"   

 

Staropolskim oby-
czajem 
w wielkanocny po-
niedziałek oblewa-
my się nawzajem. 
Miły zwyczaj śmigus 
dyngus! 
Bo pośród życzeń 
radosnych, 
przynosi nam w po-
darku uśmiech kolo-
rowej wiosny. 

 
"Śmigus - dyngus" Ryszard Przymus  
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Wielkanoc 
 Wielkanoc, jest to święto upamiętniające śmierć krzyżową i Zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. Jest najstarsze i najważniejsze ze wszystkich świąt 
chrześcijańskich. Wywodziło się z żydowskiej paschy. Wielkanoc jest świętem 
ruchomym, co roku przypada w inny dzień marca lub kwietnia. Mszę poprzedza 
uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się przy znajdu-
jącym się w kościele symbolicznym Grobie Pańskim, przy którym ksiądz śpie-
wem oznajmia zmartwychwstanie Chrystusa. Następnie, nio-
sąc monstrancję z Hostią kapłan prowadzi procesję dookoła kościoła, przy któ-
rym dawniej tradycyjnie usytuowany był cmentarz, aby również zmarłym ogło-
sić zmartwychwstanie. W procesji niesiona jest również figura Chrystusa Zmar-
twychwstałego. Na początku mszy wznoszony jest okrzyk radości Alleluja,  będący przyśpiewem  
w pieśniach wielkanocnych. Oznaką radości są również używane w okresie wielkanocnym pozdro-
wienia: Chrystus zmartwychwstał z odpowiedzią: „Zmartwychwstał prawdziwie lub prawdziwie po-
wstał”.  

 Palma wielkanocna – lub zastępująca ją gałązka wierzbowa – 
tradycyjny symbol Niedzieli Palmowej. ...  
Obok wierzby używano również gałązek malin i porzeczek. Ścinano je 
w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły 
pąki na Niedzielę Palmową.  

 Jajka wielkanocne (pisanki) - ogól-
na, zwyczajowa nazwa jaja 
(zwykle kurzego, ale także gęsiego czy 
kaczego ) zdobionego różnymi technikami 
plastycznymi.  

 Zając wielkanocny – jeden ze świec-
kich symboli wielkanocnych. Według trady-
cji zając chodzi z koszykiem wielkanocnym i zosta-
wia prezenty (zazwyczaj są to drobne upominki 
lub słodycze), w pierwszy dzień Świąt Wielkanoc-
nych w wystawionych koszyczkach, wyścielo-
nych słomą lub pociętą na paski kolorową bibułą.  
Po przebudzeniu lub po śniadaniu domownicy szu-
kają upominków ukrytych w gniazdkach.  
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Pascha wielkanocna 

przygotowanie:25 minut 

oczekiwanie:120 minut 

porcje:20 porcji 

kalorie:285 kcal / porcja 

 

Składniki : 

 Cukier wanilinowy (1 opakowanie) 

 Żelatyna ( 4 łyżki ) 

 Cukier puder (400 g ) 

 Masło ( 150 g ) 

 Ser mielony na sernik ( 1kg ) 

 Śmietana słodka 30% ( 0,5 l ) 

 Bakalie ( 300 g ) 

 Mandarynki, brzoskwinie, winogrona ( do dekoracji ) 

 

Przygotowanie: 

1. Żelatynę rozpuść w 1/4 szklanki gorącej wody, ostudź. 

2. Masło utrzyj na puszystą masę, dodaj Cukier wanilinowy, cukier puder i żółtka. 

3. Utrzyj na gładką masę i stopniowo dodawaj ser, śmietanę, bakalie i Żelatynę. 

4. Przelej do wysmarowanej masłem tortownicy lub użyj sita wyłożonego folią spożywczą. 

5. Wstaw do lodówki do zastygnięcia. 

6. Wierzch paschy udekoruj owocami. 

 

Przepisy warte uwagi na Wielkanoc 
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RAZEM ZMIENIAMY INTERNET NA LEPSZE 

 Komputery, laptopy, notebooki, tablety, smartfony  stały się częścią dnia codziennego, dzięki 
nim nawiązujemy kontakty, wykonujemy zadania i przesyłamy informacje jednocześnie surfując w 
sieci. Dlatego niezwykle ważnym zadaniem szkoły jest uwrażliwienie młodych ludzi na zagrożenia 
wynikające z niefrasobliwego szastania własną prywatnością. Dzień Bezpiecznego Internetu, który 
na świecie obchodzony był 7 lutego, jest  okazją do przypomnienia o odpowiedzialności użytkowni-
ka sieci. Tegoroczne hasło: „Razem zmieniamy Internet na lepsze” wskazywało na konieczność 
współdziałania wszystkich zainteresowanych działaniami w sieci nad kulturą i bezpieczeństwem 
użytkowników. Ponieważ 7 luty, był dniem, który wypadł w czasie naszych ferii zimowych, podjęli-
śmy decyzję o przeniesieniu działań promujących bezpieczeństwo na pierwszy tydzień po powrocie 
do szkoły. W dniach od 13-17  lutego, podczas spotkań z młodzieżą, poruszana była problematyka 
związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier on-line, wy-
mianą plików, komunikacją on-line a także  cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Interne-
cie. Wszystkie klasy - począwszy od I szkoły podstawowej, a skończywszy na III gimnazjum - miały 
możliwość udziału w lekcjach na temat bezpieczeństwa w sieci, na których wykorzystano dostępne 
materiały w postaci filmów edukacyjnych, scenariuszy i quizów  zgromadzonych na stronach: 

http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu 
http://edukacja.fdds.pl/?
option=com_szkolenia&tekst=Zamiast+hejtu&criteria=&blotem=&search=szukaj 
https://sieciaki.pl/files/pytania-odpowiedzi.swf 
 Starsza młodzież chętnie analizowała sytuacje nastolatków przedstawionych w filmach edu-
kacyjnych, wyciągała wnioski, tworzyła kodeks zachowań w Internecie oraz plakaty wyrażające 
sprzeciw mowie nienawiści. Młodsi uczestnicy projektu żywo dyskutowali na temat kontaktów na-
wiązywanych on-line. Na podstawie przypadków z życia wziętych szukali  sposobów radzenia sobie 
z przemocą w sieci oraz tworzyli na ten temat własne komiksy. Ponadto samodzielnie opracowywali 
gry i projekty multimedialne promujące właściwe zachowania w sieci. Projekty przygotowane  
w Scratch znajdziecie w studio:  https://scratch.mit.edu/studios/3720224/  

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2017 w ZPO w Lipniku 

Cyberprzemoc 

Cyberprzemoc (ang. cyberbullying) to inaczej przemoc z użyciem nowych technologii. Do takich działań 
zalicza się m.in. wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie 
komuś zdjęć lub filmów bez jego zgody, ich publikowanie i rozsyłanie lub podszywanie się pod kogoś w 
sieci. Cyberprzemoc może dotknąć wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na wiek czy poziom 
umiejętności posługiwania się komputerem. Sprawcy cyberprzemocy mają wrażenie że są anonimowi, co 
pobudza i zachęca ich do działania.  STOP CYBERPRZEMOCY 

http://www.saferinternet.pl/pl/dzien-bezpiecznego-internetu
http://edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&tekst=Zamiast+hejtu&criteria=&blotem=&search=szukaj
http://edukacja.fdds.pl/?option=com_szkolenia&tekst=Zamiast+hejtu&criteria=&blotem=&search=szukaj
https://sieciaki.pl/files/pytania-odpowiedzi.swf
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ZASADY SPRZECIWU WOBEC HEJTU 

1. Zastanów się, zanim odpowiesz na „hejterski” komentarz. Nie daj się ponieść emocjom, nie odpo-
wiadaj pod wpływem chwili. 
2. Jeżeli bardzo się złościsz, napisz odpowiedź, a potem weź głęboki oddech i skasuj ją. 
3. Nie odpowiadaj agresją na agresję – w ten sposób jedynie prowokujesz hejtującego do dalszego 
obrażania. 
4. Nie lajkuj, nie udostępniaj „hejterskich” komentarzy – w ten sposób jedynie zwiększasz ich za-
sięg. 
5. Jeżeli możesz, kasuj nienawistne komentarze. 
6. Zgłaszaj hejt i mowę nienawiści, korzystając z opcji dostępnych na forach lub w mediach społecz-
nościowych. 
7. Nie każda krytyka to hejt. Odróżniaj hejt od konstruktywnej krytyki. 
8. Gdy coś ci się nie podoba lub denerwuje, wyraź to kulturalnie, nie hejtuj. 
9. Nie rezygnuj z tego, co robisz, myślisz i mówisz tylko ze względu na hejterów. 
10. Jeżeli nie możesz poradzić sobie z hejterem, zgłoś to osobie zaufanej lub zadzwoń na Telefon 
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111. 

Zofia Hałas, Teresa Bobowska, Elżbieta Michalik 

Niebezpieczne kontakty 

Komunikacja internetowa niesie ze sobą wiele zalet, np. szybkość, dostępność i łatwość 
nawiązywania wirtualnych znajomości, ale stwarza także pewne zagrożenia. Kontakty z 
nieznajomymi mogą być szczególnie groźne, jeżeli prowadzą do spotkania w rzeczywi-
stości. Anonimowość Internetu i łatwość tworzenia fałszywych profili w portalach spo-
łecznościowych powoduje, że wśród znajomych naszego dziecka, szczególnie tych pozna-
nych w Internecie, może znaleźć się osoba o złych intencjach.  

Pamiętaj 

Nigdy nie wiadomo, czy osoba, z którą się kontaktujemy jest tym, za kogo naprawdę się 
podaje. Potencjalnym zagrożeniem może być chociażby próba wyłudzenia od dziecka ad-
resu i informacji na temat wyposażenia mieszkania (rozpoznanie terenu przed kradzieżą), 
czy też wyłudzaniem loginów i haseł do serwisów internetowych, danych bankowych lub 
pieniędzy. Inne zagrożenie to np. propagowanie przystąpienia do sekty lub innej niebez-
piecznej grupy, a także zachęcanie do ryzykownych zachowań.  
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Spotkanie z panem Maciejem Skowronkiem – 
dziennikarzem radiowym 

 We wtorkowy wieczór w swoim czasie wolnym uczestni-
czyłem w MOKiS w spotkaniu z Panem Maciejem Skowronkiem 
– zastępcą kierownika redakcji informacji w Polskim Radiu Kra-
ków. Dziennikarz opowiedział słuchaczom  o swojej pracy; 
stwierdził, iż „nie wierzy w życie pozaradiowe”, ale jest to „praca 
ciężka, mało doceniana, z krótką przerwą na spanie (…)”.Radio 
dzisiaj to wg niego „najbardziej magiczny środek przekazu”, 
gdyż pobudza wyobraźnię odbiorcy. Pan Maciej opowiedział o 
śmiesznych „wpadkach”, jakie mu się przydarzyły na antenie, 
m.in. powitał „Papieża Franciszka wraz z małżonką”. 

Idolem dziennikarskim wciąż pozostaje dla niego Marek Nie-
dźwiedzki z radiowej Trójki. Jego „pozaradiowe hobby” to 
„bieganie i oglądanie sitkomów”. 

Bardzo się cieszę, że mogłem zobaczyć Pana Skowronka, którego 
głos jest mi znany z radia Kraków. 

      W. Bobowski  

 

Dawno, dawno temu za górami, za lasami żył sobie zielony pingwinek  o imieniu Pin-
guś. Chciał on przemierzyć świat swoim małym, żółtym autohelikopterem, ale wtedy, gdy 
wsiadł do swego autka i zapalił go, szczęśliwy, że wyrusza w daleki świat, samochodzik za-
tyrkotał, coś w nim strzeliło i zgasł. Pinguś zrobił się bardzo smutny, ponieważ nie mógł le-
cieć, ale przypomniał sobie, że ma latający balon, którym też może zwiedzić świat.  

Podróż Pingusia rozpoczęła się , balon uniósł się wysoko ponad łąki, na których kwi-
tły piękne kwiaty, ponad staw, w którym kumkały żabki. Pinguś był bardzo szczęśliwy. Gdy 
tak leciał beztrosko rozmarzony, zauważył latającego, białego konia. Był to Pegaz. Znużony 
jednak długim lotem zasnął. Gdy się obudził zdziwił się, ponieważ oczom jego ukazał się 
zamek, on sam postanowił sprawdzić, kto w nim mieszka. Pinguś okrążył budowlę i spo-
strzegł małego, zielonego ufoludka i malutkiego stworka, który był diabłem tasmańskim 
Wkrótce okazało się że obaj są braćmi. Ten zielony ufoludek nazywał się Matrix, a diabeł – 
Bobuś. Byli oni bardzo mili, Pinguś został przez nich ugoszczony, a wkrótce poznał ich inne 
zalety – oboje lubili błyskotki. Mieli też wielbłąda, na którym przebywali pustynię i inne 
okolice szukając skarbów i wszystkiego, co pięknie się świeci.  

Wszystko to było bardzo ciekawe, ale niestety Pinguś musiał wracać do domu i z tego 
powodu był smutny, bo musiał pożegnać swych przyjaciół. Matrix i Bobuś podarowali na 
pamiątkę piękny, brylantowy kamień. Po powrocie Pinguś pomyślał, że spotkał wspania-
łych przyjaciół, a ponad wszystko cieszył się, że zwiedził świat.  

Zuzanna Murzyn – uczennica klasy III B 

„Magiczny świat” 

Zdięcie: MOKIS 
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Świerszczykowy Klub Książkowy  

 W czytelni Szkolnej Biblioteki powstał Klub, którego działalność polega na czytaniu 
czasopisma "Świerszczyk" oraz udziale w różnego rodzaju zabawach i Klubowych aktyw-
nościach. Zostały już przyznane pierwsze medale: "Królowa powieściowa" i "Arcymistrz 
Opowieści o Niezwykłej Treści". Czeka kolejny medal: "Czytacz Znakomity". Uczniowie 
czytali fragmenty książek,rysowali do nich ilustracje, pisali swoje własne opowieści i prze-
pisywali najpiękniejsze fragmenty po przeczytaniu opowiadań świerszczykowych z serii 
"Wielkie Czytanie". Opiekunem Klubu jest p. Katarzyna Skiba i p. Anna Spytek.  

„Niezwykły sen”  
Hej! Jestem Karolek, mam dziewięć lat i chodzę do klasy trzeciej. Śniło 

mi się kiedyś, że byłem na łące na której zobaczyłem dwa, małe ludki. Umiały 
one mówić, a nazywały się one Hip i Hop. Miały autko ze śmigłem, które lata-
ło i nie uwierzycie ale opowiedziały mi one pewną historię, gdy byli na biegu-
nie północnym. Tam spotkali małego pingwinka oraz figurki zwierząt żywych 
i zmyślonych. Te zwierzątka to pegaz, wielbłąd i żabka. Niedługo potem 
wszyscy znaleźli się w kopalni diamentów, gdzie wydobyli pierścionek.  

Bardel Dagmara uczennica klasy III B 

„Piękna podróż” 

Dawno temu był sobie pingwinek, który marzył, by polecieć balonem i poznać wie-
lu przyjaciół. Kiedyś, gdy leżał na łące i podziwiał zapach pięknych kwiatów ujrzał ładny 
balon, którym podróżował ufoludek. Widząc pingwinka zapytał go, czy chciałby lecieć z 
nim na pustynię, gdzie żyją wielbłądy. Lecąc minęli konie ze skrzydłami, oraz bestię, gdy 
już docierali na pustynię. Leciała ona swoim helikopterem. Na pustyni szukali skarbu, 
którym okazał się pierścień i kamień. Z piasku zbudowali mały zamek, do którego zapro-
sili napotkaną żabkę. Pingwinek był bardzo zadowolony, że spotkał przyjaciół i spełnił 

swoje marzenia.  

Emilia Irzyk uczennica klasy III B 
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA  
I KOSMONAUTYKI   

12 kwietnia MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ LOTNICTWA I KOSMONAUTYKI  

12 kwietnia wypadają dwie ważne rocznice z dziejów astronautyki:  

w 1961 r. Jurij Gagarin odbył pierwszy lot w kosmos, a dwadzieścia lat później wystartował po raz 
pierwszy prom kosmiczny Columbia.   

 

Kosmiczne ciekawostki : 

* Wahadłowiec, to taka kosmiczna ciężarówka, wożąca w przestrzeń astronautów, ładunki oraz sprzęt 
i do eksperymentów. Jest wystrzeliwany jak rakieta, ale porusza się w przestrzeni i ląduje na ziemi jako sa-
molot.  

*Wszystkie misje kosmiczne są wspierane przez centrum dowodzenia z Ziemi. Najbardziej znane jest 
Centrum Kontroli Lotów Kosmicznych NASA w amerykańskim mieście Houston, w stanie Texas.   

* Najbardziej znanym miejscem startów kosmicznych jest Centrum Kosmiczne im. Kennedyego w USA.   

*Rosyjskie rakiety startują z Kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie.   

Kamienie milowe "ery kosmicznej"  

< Październik 1957 r. - Związek Radziecki wystrzeliwuje Sputnika I, pierwszego sztucznego satelitę.  

< Listopad 1957 r. - Sputnik 2 wynosi na orbitę pierwsze żywe stworzenie - psa Łajkę.  

< 12 kwietnia 1961 r. - pierwszy człowiek - radziecki kosmonauta Jurij Gagarin poleciał w kosmos. Na 
statku Wostok I w ciągu 108 minut okrążył Ziemię.  

< Lipiec 1969 r. - podczas misji promu Apollo II, Amerykanin Neil Armstrong jako pierwszy człowiek 
postawił  stopę na Księżycu.  

< 12 kwietnia 1981 r. - wystrzelenie Columbii, pierwszego wahadłowca NASA. uległ on zniszczeniu 
podczas powrotu na  Ziemię w 2003 roku.  

< 1972 r. - 1973 r. Pioneer 10, pierwsza bezzałogowa sonda kosmiczna, która przeleciała poza orbitę Plu-
tona, najdalszej  planety Układu Słonecznego, a także pierwsza, która osiągnęła tzw. trzecią prędkość 
kosmiczną.  

< Luty 1986 r. - wystrzelenie radzieckiej stacji kosmicznej Mir, największej konstrukcji, jaką zdołał zbu-
dować człowiek na orbicie do czasu powstania ISS (International Space Station).  

< Kwiecień 1990 r. - na orbicie umieszczono teleskop Hubble,a przekazujący obraz wszechświata wolny 
od zniekształceń. To olbrzymi postęp w badaniach kosmosu.   

Źródło: wikipedia.org  

http://wikipedia.org/
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Wywiad z panią Teresą Bobowską – pedagogiem szkolnym 

Judyta i Liliana: Witamy Panią serdecznie. Bardzo się cieszymy, że możemy z Panią przeprowadzić 
wywiad. 
P. Teresa: Dziękuję, mnie również jest bardzo miło. 
Judyta: Jak długo Pani pracuje w szkole?  
P. Teresa: W naszej szkole dwunasty rok, wcześniej pracowałam pięć lat w Wiśniowej i 
dwa lata w Myślenicach. 
Liliana: Czy lubi Pani swoją pracę? 
P. Teresa: Bardzo i nie wyobrażam sobie innej, aczkolwiek na wybór zawodu wpływ miała 
moja wychowawczyni – ja chciałam zostać… krawcową. 
Do dzisiaj jednak posługiwanie się igłą nie jest mi obce – potrafię szyć i wyszywać podsta-
wowe rzeczy. 
Judyta: Jakie jest Pani największe marzenie? 
P. Teresa: Mam osobiste marzenia, ale nie zdradzę, żeby nie zapeszyć. Te związane z pracą 
wiążą się z sukcesami moich uczniów – oby było ich jak najwięcej. Chciałabym też mieć w 
przyszłości swoją klasę. 
Liliana: Czy uprawia Pani jakiś sport? 
P. Teresa: Pływam i uprawiam turystykę pieszą,  szczególnie cieszy mnie zdobywanie 
szczytów górskich – niekoniecznie tych najwyższych J 
Judyta: Jaka jest Pani ulubiona książka? 
P. Teresa: „Mały Książę”, gdyż zawiera prawdy uniwersalne, bardzo potrzebne w życiu, 
m.in. „Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. 
Liliana: Czy lubi pani dyżury? 
P. Teresa: Lubię, gdyż wtedy mam możliwość obserwowania uczniów, co rzadko mam 
okazję czynić na lekcjach. 
Judyta: Co Pani robi w wolnych chwilach? 
P. Teresa: Prowadzę szkolnego bloga. Poza tym czytam, haftuję, jeżdżę co najmniej raz w 
miesiącu do teatru. 
Liliana: Jakie ma Pani hobby? 
P. Teresa: Zbieram pamiątki z różnych miejsc; widokówki, monety, bilety wstępu itd.  
Judyta: Czy ma Pani jakieś zwierzęta? 
P. Teresa: Całe życie mam co najmniej jednego psa i  kota. Nie wyobrażam sobie życia bez 
zwierząt. 
Liliana: Czego życzy Pani uczniom? 
P. Teresa: Życzę, abyście z fascynacją odkrywali wartość nauki oraz ciekawości świata i ra-
dości życia, które jest najwyższą wartością. 
Judyta i Liliana: Dziękujemy za rozmowę. 
       

Wywiad przeprowadziły: Lilianna Sędzik i Judyta Sędzik kl. III b SP 
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Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w przedszkolu 

 Nasze najmłodsze pociechy z grupy przedszkolnej "Pszczółki", 
"Biedronki" i "Krasnoludki": Małgorzata, Jakub, Katarzyna, Wiktor i 
Izabela wzięły udział w pierwszym etapie - szkolnym Ogólnopolskie-
go Konkursu Recytatorskiego. Dzielnie recytowały przygotowane 
fragmenty prozy i poezję znanych i lubianych autorów dla dzieci: 
Wandy Chotomskiej, Ewy Szelburg - Zarembiny, Juliana Tuwima, 
Lucyny Krzemienieckiej czy Doroty Gellner. Trzymamy za nich kciu-
ki w kolejnym - już Gminnym etapie Konkursu.                            AS 

Pierwszy Dzień Wiosny  

 Pierwszy Dzień Wiosny upłynął w Szkolnej Bibliotece pod 
hasłem "W świecie literatury". Zorganizowana została wystawa ksią-
żek, które otrzymaliśmy dzięki udziałowi w akcji czytelniczej 
"Książka naszych marzeń". Odwiedzający czytelnię wzięli udział w 
Quizie dotyczącym książek: ich tytułów, cytatów, bohaterów, ilustra-
cji itp. Każdy kto poprawnie odpowiedział na pytanie częstowany 
był słodkością. Przy okazji czytelnikom wypożyczano eksponowane 
książki.                                                                                            AS 

Lekcja interaktywna w Szkolnej Bibliotece 

„Jedni nazywają go polskim Molierem, inni polskim Goldonim…” – Bohdan Korzeniowski  

Uczniowie klasy II gimnazjum uczestniczyli w lekcji interaktywnej, 
przygotowanej przez p. Annę Spytek. Dotyczyła ona  życia i twór-
czości Aleksandra Fredry. Uczniowie mogli sprawdzić swoje wiado-
mości związane z jego bajkami, z powstaniem komedii „Zemsta”  
i bohaterami zabawnych w niej perypetii. Gimnazjaliści przypo-
mnieli sobie barwne postacie pełne wad i słabości, które ujmowały 
swoimi przywarami i śmiesznostkami. Rozwiązali krzyżówkę zwią-
zaną z bohaterami utworu, odgadnęli słynne ich powiedzenia, na 
koniec scharakteryzowali najkomiczniejszą postać „Zemsty” – Józefa 
Papkina.  

AS 
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XVII Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” – 
Finał Wojewódzki 

30 marca b.r. na stadionie Com Com Zone w Krakowie – Nowa 
Huta został rozegrany Finał Wojewódzki XVII Turnieju   
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. 
W zawodach uczestniczyła drużyna SP w Lipniku. Po uroczy-
stym rozpoczęciu imprezy przeprowadzono eliminacje grupowe. 
Drużyna SP Lipnik wygrała mecz z SP Wojnicz 2:1, przegrała 
mecze z SP Sieciechowice 2:0 oraz SP1 Miechów 4:1. Niestety 
dziewczęta z Lipnika nie uzyskały awansu do finałowych roz-
grywek. 
Zawodniczki i zawodnicy uczestniczący w tej dużej imprezie 

sportowej otrzymali pamiątkowe medale i upominki. Dla dziewcząt z Lipnika udział w Finale Wo-
jewódzkim XVII Turnieju  „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” był dużym wyróżnie-
niem. 
Skład drużyny SP Lipnik: Weronika Lenart, Oliwia Lenart, Milena Rosiek, Sylwia Bieniek, Marce-
lina Nieckula, Julia Moryc, Julia Szymoniak i Małgorzata Habieda. 

TG 

Gminny etap 62. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego 

 22 i 23 marca 2017 r. w GOKiS w Wiśniowej odbył się gminny etap 62. Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego. 
Konkurs cieszył się ogromną popularnością  i zainteresowaniem wśród uczniów. Miał na celu m.in. 
: 
– popularyzowanie wielobarwnej poezji i prozy, 
– umożliwienie obcowania z pięknem  języka ojczystego, 
– wzbogacanie  wyobraźni, 
– prezentację umiejętności, 
– pobudzanie aktywności twórczej. 
W konkursie wzięły udział trzyosobowe reprezentacje przedszkolaków oraz uczniów z klas I – III, 
IV –  VI i gimnazjum, prezentując poezję i prozę w kategoriach – Recytacja i „Wywiedzione ze 
słowa”. Publiczność z zaciekawieniem i radością oklaskiwała i nagradzała gromkimi brawami 
wszystkich młodych recytatorów. Wiersze zostały barwnie zaprezentowane. 
Jury konkursu pod przewodnictwem p. Barbary Piaseckiej – aktorki wyłoniło 
następujących laureatów z naszej szkoły; 
– w kategorii przedszkolaków: 
Małgorzata Urbanik z grupy „Pszczółki” zajęła III miejsce, recytując wiersz W. Chotomskiej 
„Idzie niebo ciemną nocą”; 
– w  kategorii klas IV– VI: 
Tomasz Jasek z kl. IV SP otrzymał I miejsce, dając mistrzowski popis elokwencji, jaki  umożliwia 
interpretacja tekstu książki „Na każde pytanie odpowie czytanie!” dr Seussa.  Uczeń w zabawny 
sposób przybliżył widzom cały tekst rymowanej opowieści o  pożytkach płynących z czytania; 
Milena Rosiek z kl. VB SP zajęła III miejsce, przekonująco  prezentując fragment książ-
ki  „Koszmarny Karolek i dożarta Zębowa wróżka” Francescy Simony oraz Barbara Habieda z kl. 
V B SP ilustrując ciekawym ruchem scenicznym wiersz Jana Brzechwy „Włos”. 
W gimnazjalnym przedziale wiekowym miejsc – zarówno w kategorii – recytacja jak i wywiedzio-
ne ze słowa – ze względu na wyrównany poziom – nie przyznano, jedynie 5 wyróżnień /spośród 14 
uczestników/. 
Wacław Bobowski z kl. II Gim. otrzymał wyróżnienie za interpretację fragmentu „Zemsty” A. Fre-
dry w kategorii – „wywiedzione ze słowa”. 

Wszystkim uczestnikom konkursu recytatorskiego gratulujemy odwagi scenicznej.                         TB 
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