
KALENDARZ IMPREZ KULTURALNYCH 

W GMINIE LIPNICA MUROWANA 

NA ROK 2013 

 
STYCZEŃ 

XXXI Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych o „Lipnicką Gwiazdę” 
19-20 stycznia 2013 r., Lipnica Murowana/sala GDK 

Przegląd ma na celu kultywowanie ginącej tradycji kolędowania w Małopolsce. Jest to 
konkursowa prezentacja zwyczajów i obrzędów bożonarodzeniowych i noworocznych. 
Barwne widowisko o zróżnicowanej tematyce (herody, draby, szczodroki, trzej królowie) 
wpisało się na stałe w kalendarz działań kulturalnych Małopolski. 

LUTY 

Koncert Kolęd i Pastorałek 

2 luty 2013  r., Lipnica Murowana/ sala GDK 

  

XVIX Gminny Przegląd Grup Cygańskich 

10 luty 2013 r., Lipnica Górna/sala WDL 

W ostatnia niedzielę karnawału „zespoły cygańskie” prezentują obrzędy i zwyczaje zapustne. 
Przebierańcy bawią zgromadzoną publiczność tańcami, śpiewem, przepowiadaniem 
przyszłości. 

MARZEC 

55 Konkurs Lipnickich Palm i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrowskiego 
24 marzec 2013 r., Lipnica Murowana/Rynek 

Konkurs związany z tradycją Niedzieli Palmowej trwający od 1958 roku ma na celu 
podtrzymanie zwyczajów – wykonywania oraz poświęcania palm. Lipnickie palmy należą do 
najwyższych w Polsce oraz na świecie. Samej imprezie towarzyszą warsztaty, występy 
zespołów folklorystycznych, degustacje potraw regionalnych, wystawy oraz kiermasze prac 
twórców ludowych. 

MAJ 

I Festiwal Piosenki Dziecięcej 

12 maja 2013 r., Lipnica Murowana/sala GDK 

Festiwal ma na celu rozwijanie poprawnego śpiewania piosenek, popularyzację 
współczesnych piosenek dziecięcych, wyławianie „talentów piosenkarskich”, wzbogacanie 



repertuaru wokalnego dla dzieci, promowanie najlepszych wykonawców poprzez kierowanie 
ich do przeglądów piosenki dla dzieci oraz dziecięcych programów muzycznych. 

Majówka za Dworem/ Dzień Działacza Kultury 

26 maja 2013 r., Plac za Dworem Ledóchowskich w Lipnicy Dolnej 

Pracownicy jednostek, które na co dzień zajmują się animacją kultury w naszej gminie, 
spotykają się na majówce z ogniskiem. 

W roku 2013 ze względu na jubileuszowy rok powstania parafii pw. św. Andrzeja Apostoła – 
majówka ta będzie miała charakter korowodu mieszkańców oraz Zespołów Obrzędowych w 
ludowych strojach pod kapliczkę za Dworem Ledóchowskich i odśpiewanie litanii wraz z 
pieśniami maryjnymi. 

CZERWIEC 

Święto Truskawki w Rajbrocie 
9 czerwca 2013 r., Rajbrot/ teren obok WDL 

Przedsięwzięcie plenerowe z mnóstwem atrakcji – degustacje truskawkowych smakołyków, 
konkursy i zabawy z nagrodami, liczne występy orkiestr oraz zespołów. Zakończenie 
imprezy stanowi trwający do samej północy festyn pod gwiazdami. 

LIPIEC 

XXIV Przegląd Piosenki Religijnej o „statuetkę św. Szymona” 

21 lipca 2013 r.,Lipnica Murowana/plac przy kościele św. Andrzeja Ap. Przegląd jest 
uwieńczeniem tygodniowego odpustu ku czci św. Szymona z Lipnicy. To okazja do 
zaprezentowania na scenie lub posłuchania piosenek o tematyce religijnej, w tym także tych 
związanych ze św. Szymonem. 

Święto Gminy Lipnica Murowana  
28 lipca 2013 r., Lipnica Dolna/stadion sportowy 

To impreza plenerowa prezentująca osiągnięcia kulturalne gminy oraz gwarantująca 
niezapomnianą zabawę przy muzyce zaproszonych gwiazd. Co roku licznie przybywający 
widzowie mają również szansę uczestniczenia w konkursach, zabawach oraz 
niespodziankach przygotowanych specjalnie na tę okazję. 

SIERPIEŃ 

Dożynki Gminne 
15 sierpnia 2013 r., Lipnica Dolna/stadion sportowy 

W tym dniu odbywa się konkurs wieńca dożynkowego poprzedzony Mszą św. dziękczynną za 
zebrane plony. Imprezę uświetniają występy zespołów, orkiestry oraz zabawa pod gwiazdami 
dla wszystkich przybyłych. 

 



WRZESIEŃ 

Jesień w Borze 
8 września 2013 r., Borówna/plac obok Ośrodka Edukacji 

W trakcie tej plenerowej imprezy każdy znajdzie coś dla siebie. Na najmłodszych czekają 
liczne konkursy, gry i zabawy. Na scenie nie może zabraknąć artystów wraz z którymi 
wszyscy przybyli maja okazję pośpiewać, pobiesiadować. 

PAŹDZIERNIK 

II Konkurs Recytatorski „Słowem malowane” im. Kazimierza Brodzińskiego 

11 października 2013 r., Lipnica Murowana, sala GDK 

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Lipnica Murowana. Celem 
konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży sztuką recytacji i kultury słowa a także 
motywowanie uczniów do poszerzania znajomości literatury i poezji polskiej. 

Wieczór poetycki 

27 października 2013 r., Lipnica Murowana, sala GDK 

Wieczór jest wynikiem przeprowadzonego wcześniej Konkursu Recytatorskiego „Słowem 
malowane” im. Kazimierza Brodzińskiego. Laureaci prezentują się w obecności zaproszonych 
gości oraz rodziców. 

LISTOPAD 

Podsumowanie Roku Kulturalnego 
16 listopada 2013 r., Lipnica Murowana/sala GDK 

Na tej imprezie spotykają się zespoły artystyczne oraz osoby zaangażowane w tworzenie 
kultury na terenie gminy. Towarzyszą jej występy zespołów oraz wspólna zabawa. 

Dzień Seniora 

30 listopada 2013 r., Lipnica Murowana/ sala GDK 

Spotkanie organizowane z myślą o tych wciąż młodych duchem, ale już dojrzałych 
mieszkańcach naszej gminy. Towarzyszą mu występy artystyczne oraz wspólne śpiewanie. 

GRUDZIEŃ 

Czarowny Świat Bajki 

8 grudnia 2013 r., Lipnica Murowana/sala GDK 

Impreza ta przygotowana jest przez dzieci uczęszczające na zajęcia w świetlicach. To 
widowisko sceniczne, które podziwiać mogą wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Jednym z 
najbardziej oczekiwanych momentów tego popołudnia jest przybycie samego Świętego 
Mikołaja. 
 


