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Gmina - Fakty - Wydarzenia

WIADOMOŚCI Z PIERWSZEJ RĘKI
Ciężko zebrać myśli, ciężko
dobierać słowo... Świat stanął
w miejscu. Nie ma chyba nikogo, kto kiedykolwiek, nawet w
najczarniejszych wizjach mógłby dopuścić do swojej świadomości taką sytuację w jakiej
wszyscy bez wyjątku się znaleźliśmy. Wszystko w jednym
momencie stało się nieważne,
błahe, a wszyscy ludzie równi
bez wyjątku. Zwyczajowo przyjęte życzenia „zdrowia” nabrały
innego wymiaru, bo czegoż żyTomasz Gromala
czyć w tym momencie obywaWójt Gminy
telom Świata w każdej długości
Lipnica Murowana
i szerokości geograficznej.
To, że nic już nie będzie takie same, że już dzisiaj priorytety
zostały odpowiednio przewartościowane nie trzeba nikogo przekonywać, ale to jak potoczą się dalej nasze losy jest także zależne od nas samych. Z wieloma pytaniami, zdarzeniami i na pozór
dotychczas zwykłymi sprawami mierzymy się jak z wyzwaniami z całkowicie obcej nam rzeczywistości. Nie ma dla Lipniczan ważniejszego dnia jak uroczysta na skalę krajową Niedziela Palmowa i wyjątkowy konkurs. Nie ma dla społeczności
katolickiej ważniejszych świąt z tajemnicą zbawienia i nadziei
jak Święta Wielkanocne. Czy ktokolwiek mógł przewidzieć, że
spędzimy ten czas w czterech ścianach własnych domów, mieszkań, ograniczając swoje wyjścia jedynie do sklepów po podstawowe artykuły, które mają pozwolić na przetrwanie tej lokalnej, ale i globalnej izolacji w walce z koronawirusem. Obecnie
nie jesteśmy w stanie rozmawiać o niczym innym, przeczytać,
w telewizji dominuje tematyka codziennych koszmarnych statystyk i wyczekiwaniem na każdy promyk niosący nadzieję. Nie
ma świata sportu, ze sceny zeszli celebryci, zamarł ruch na ulicach, w centrach miast i miejscach rekreacji. Nagle okazało się
bardziej niż zwykle, że zdrowie i troska o najbliższych nabrały

jeszcze większego wymiaru, a cała otoczka okazała się być mało
istotnym dodatkiem codziennej egzystencji. Tęsknimy za dziadkami, których nie możemy odwiedzić, za znajomymi, z którymi
nie możemy się spotkać i wieloma innymi czynnościami, nad
których sensem nigdy głębiej się nie zastanawialiśmy. Nikt się
nigdzie nie spieszy, nikt nie zazdrości, każdy patrzy z niepokojem mając świadomość, że koniec pandemii rozpocznie recesję
jakiej Świat nie widział, a my wszyscy będziemy odbudowywać
latami nasze poukładane i przepełnione rutyną życie codzienne
w najprostszych czynnościach, gestach, bezgranicznym pośpiechu i braku czasu na cokolwiek. To, że już nie będzie nigdy tak
samo nie wątpimy, ale nadal tworzymy rzeczywistość tu i teraz.
Bezwzględnie MUSIMY się dostosować do nowych reguł gry,
narodowe zdyscyplinowanie pozwoli uchronić wielu z nas, dla
których zetknięcie z wirusem może być ostatnim w życiu. Pozostańmy w domach, nie kuśmy losu, każdy ma plany, marzenia
i dajmy im szansę na realizację zachowując czujność, wszelkie
zalecane środki ostrożności. A wtedy będą kolejne święta, kolejna Niedziela Palmowa, czy szeroko otwarty i wręcz głośno
zapraszający plac zabaw. Wyjście do kościoła czy wyjazd do rodziny na spotkanie będzie pewnie miało głębszy niż dotychczas
sens. Coraz więcej osób poddaje się refleksji, czy wychodząc
cało z opresji pandemii będziemy w stanie inaczej popatrzyć na
codzienne sprawy i na nowo zbudować system wartości. Wydaje
się, że zdecydowanie tak. Na najbliższy czas, życzymy pogody
ducha i optymizmu, ale też maksymalnego zdyscyplinowania
dla dobra nas wszystkich. Niniejsze wydanie gazety w oderwaniu od szarej rzeczywistości bez koronawirusa. W natłoku apeli,
zaleceń i innych informacji, które dominują przestrzeń zarówno
wirtualną i rzeczywistą gdzie tylko się poruszamy, proponujemy garść bieżących informacji z czasów kiedy jeszcze wszystko
było, no właśnie jak? Zaczynamy coraz częściej mówić – po
staremu! Jedyna zmiana, to zmiana do której coraz bardziej się
przyzwyczajamy, wydawnictwo tylko w formie elektornicznej.
Powrót wersji drukowanej po powrocie do „normalności”, której wszystkim w tym szczególnym czasie życzymy! Uważajmy
na siebie!

PIERWSZE ZADANIE W RAMACH PONAD
DWUMILIONOWEJ INWESTYCJI
Trwają prace nad zadaniem w ramach projektu pn. „Inwestycje wspierające kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie
Gminy Lipnica Murowana” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W ramach zadania zostanie wybudowany parking od strony drogi powiatowej przed budynkiem ośrodka zdrowia
i apteki, wykonany remont nawierzchni placu i drogi dojazdowej do ośrodka zdrowia wraz z odwodnieniem, ogrodzenie terenu, remont nawierzchni placu i dojścia do budynku przedszkola z dostosowaniem wejścia dla osób
niepełnosprawnych oraz wózków dziecięcych oraz remont
dojścia do placu zabaw (likwidacja schodów terenowych).
Wartość zadania – 297 660,00 zł brutto. Wysokość dofinansowania wynosi: 63,63% kosztów kwalifikowanych, co daje prawie
170 tyś. zł. Planowany termin zakończenia zadania: 20.06.2020 r.
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Jest to jedno z czterech zadań realizowanych w ramach projektu
„Inwestycje wspierające kształtowanie przestrzeni publicznej na
terenie Gminy Lipnica Murowana”. Oprócz zadania w Rajbrocie w ramach projektu realizowane będą jeszcze trzy zadania:
1. Przebudowa drogi gminnej, sieci gazowej oraz sieci energii
elektrycznej, budowa parkingu z kanalizacją opadową, instalacją oświetleniową oraz podziemnego zbiornika p-poż. wraz
z remontem istniejących dojść - Lipnica Dolna
2. Budowa obiektów małej architektury, zbiornika ppoż., dojść,
dojazdu, oświetlenia, kanalizacji deszczowej w ramach zadania:
odnowa centrum miejscowości Borówna
3. Przebudowa fontanny na terenie rynku miejscowości Lipnica
Murowana wraz z przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji deszczowej i wewnętrznej instalacji energii elektrycznej.
Całość projektu ma zostać zakończona do 31.05.2021 r.
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INWESTYCJA ROZPOCZĘTA!
CENTRUM LIPNICY DOLNEJ ZYSKA NOWY BLASK!

Podpisanie umowy przez Wójta Tomasza Gromalę

Pod koniec ubiegłego roku Wójt Gminy Tomasz
Gromala podpisał umowę na realizację zadania
pn. „Przebudowa drogi gminnej, sieci gazowej
oraz sieci energii elektrycznej, budowa parkingu z kanalizacją opadową, instalacją oświetleniową oraz podziemnego zbiornika p-poż wraz
z remontem istniejących dojść – Lipnica Dolna”.
Wspólnie z pracownikami Urzędu Gminy, radnymi, sołtysem, inspektorem nadzoru budowlanego przekazali plac budowy wykonawcy - firmie BUDOMAX z Nowego Sącza.
Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Inwestycje wspierające kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Lipnica Murowana” w
ramach operacji typu „Kształtowanie przestrzeni
publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Teren budowy przy budynku WDL w Lipnicy Dolnej

Wartość robót budowlanych wynosi 783518,00
zł brutto w tym dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych (tj. ok 450 tyś. zł).
W ramach zadania zostanie zagospodarowany teren
przy budynku WDL w Lipnicy Dolnej. Zostanie wybudowany parking na 49 miejsc postojowych wraz
z dodatkowym wyjazdem z parkingu na drogę wojewódzką. Zostaną wykonane dojścia, dojazd wraz
z wydzielonym placem pod scenę mobilną, zbiornik
p-poż, oświetlenie terenu oraz zostanie zamontowana mała architektura w postaci ławek oraz tablicy
informacyjnej. Pod całością parkingu została już
wykonana kanalizacja deszczowa z niezbędnymi
elementami i uzbrojeniem która ma za zadanie ująć
całą wodę opadową z parkingów. Z terenu zostanie
wyodrębniona, strefa zielona, na której będą mogły
się odbywać różnego rodzaju imprezy plenerowe.
Planowany termin zakończenia robót to połowa lipca bierzącego roku.

ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ
W LIPNICY DOLNEJ
Na zaproszenie Dyrekcji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Wójt Gminy Lipnica Murowana brał udział w naradzie
w sprawie rozbudowy drogi wojewódzkiej 966 także na odcinku
w Lipnicy Dolnej. Po prawie 1,5 roku prac projektowych wykonawca zadania skompletował dokumentację i wystąpił z wnioskami do Ministerstwa Infrastruktury o odstępstwo od warun-

ków techniczno - budowlanych oraz do Wojewody, o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZRID.
Z przekazanych informacji wynika, że uzyskanie stosownych
decyzji i pozwoleń powinno nastąpić w okolicach lipca/sierpnia,
wtedy też planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych, które
muszą być wykonane do końca tego roku.
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JEŹDZILI Z GŁOWĄ - PODSUMOWANIE PROJEKTU
Uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Lipnica Murowana po raz kolejny brali udział w małopolskim projekcie
„Jeżdżę z głową” 2020.
Był to projekt nauki jazdy na nartach obejmujący 18 godzin zajęć prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów dla
48 uczniów. Ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej
uczestniczyło 30 uczniów, ze Szkoły Podstawowej w Rajbrocie – 18 uczniów. W ramach projektu zorganizowane zostały
trzy wyjazdy na stok narciarski w Laskowej /Stacja Narciarska

„LASKOWA-KAMIONNA”/. Uczniowie w ramach projektu
mieli zapewniony dowóz na stok narciarski wraz z opieką, karnety wstępu na wyciągi, wyposażeni zostali w kompletny sprzęt
narciarski (narty, buty i kaski) oraz byli objęci ubezpieczeniem.
Projekt pn. „Jeżdżę z głową” realizowany był z dofinansowaniem przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
w kwocie 8700,00 zł pozostała kwota to środki budżetu gminy
w wysokości 13816,00 zł (w tym wpłaty rodziców 1760,00 zł).
Łączny koszt projektu to 22 516,00 zł.

Uczestnicy projektu „Jeżdżę z głową” 2020 ze Szkoły Podstawowowej w Lipnicy Murowanej oraz ze Szkoły Podstawowej w Rajbrocie

KOLEJNE DOFINANSOWANIE NA NAUKĘ PŁYWANIA
Tym razem Gmina Lipnica Murowana będzie realizować projekt nauki pływania dla
uczniów klas I-III szkół podstawowych pn: „Umiem pływać 2020” organizowany przez
Małopolski Okręgowy Związek Pływacki (MOZP) przy dofinansowaniu Ministerstwa
Sportu i Turystyki (MSiT).
W projekcie będzie brało udział łącznie 68 uczniów z klas I-III ze Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipnica Murowana, w tym 38 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej oraz dla 30 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rajbrocie.
Dzieci zostaną podzielone na 5 grup od 12 do 15 osób. Dla każdej grupy przewidziany jest
jeden wykwalifikowany instruktor pływania.
Zajęcia będą odbywać się na Krytej Pływalni im. Jana Kota w Bochni. Dowóz dzieci będzie odbywał się autokarami – wyjazdy spod szkół. W ramach projektu dla każdej ze szkół
przewidzianych jest 10 wyjazdów, jeden raz w tygodniu. Zajęcia na basenie będą trwały
2 godziny lekcyjne, a dzieci będą uczyły się pływać pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Podstawowym zadaniem będzie
wyposażenie uczestników w umiejętność opanowania podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym – pływania elementarnego, oddychania w wodzie jak i orientacji pod powierzchnią wody, zapoznania się z zasadami zachowania i bezpieczeństwa
w wodzie, a następnie ćwiczenia i doskonalenie nabytych umiejętności.
Całość zadania to koszt 25 100 zł, w tym 9598,20 zł to dofinansowanie z MOZP a 15501,80 zł to środki własne gminy,
w tym 3345,60 zł to wpłaty rodziców.

Materiały przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy Lipnica Murowana
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Ludzie wokół nas

JAKO CHŁOPIEC MARZYŁEM ŻEBY ZOSTAĆ STRAŻAKIEM
wywiad z Radnym Rady Gminy - Tomaszem Przybyłko
Tomasz Przybyłko, ur. 16
lipca 1991 roku w Bochni.
Wychowałem się w Lipnicy
Górnej. Ukończyłem technikum budowlane w Bochni.
Jestem absolwentem Szkoły
Aspirantów PSP w Krakowie,
ukończone studia inżynierskie na kierunku Inżynieria
Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Obecnie
kończę studia magisterskie.
Tomasz Przybyłko
W 2014 r. po zakończeniu
2-letniej nauki w Szkole Aspirantów uzyskałem tytuł technika pożarnictwa i rozpocząłem pracę
w szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej, w której pracuję do
dnia dzisiejszego. Mam troje rodzeństwa: dwóch braci i jedną siostrę. Jako Naczelnik w OSP Lipnica Górna zabiegam o jej rozwój
i wspólnie z naszymi druhami oprócz niesienia pomocy, chętnie
podejmujemy wiele społecznych inicjatyw.
1. Słowo najlepiej określające moją osobowość: pracowitość.
2. Jako mały chłopiec marzyłem o tym żeby zostać strażakiem.
3. Moja ulubiona bajka z dzieciństwa: „Król Lew”.
4. Uśmiecham się gdy...ktoś uśmiecha się do mnie.
5. Największą moja siłą jest mocna psychika i determinacja,
natomiast największą słabością jest skłonność do nadużywania słodyczy.

6. Czuję spokój, gdy jestem w gronie bliskich mi osób.
7. Moje skrywane talenty to zdolności do majsterkowania.
8. Najbardziej dumny jestem z tego, co mogę zrobić dla innych aby im pomóc.
9. Tęsknię za widokiem na góry.
10. Chciałbym nauczyć się mówić po włosku.
11. Gdy nie robię nic to lubię oglądnąć dobry film.
12. Najlepsza i najgorsza rzecz związana z moją pracą najlepsza to świadomość że możesz komuś pomóc w sytuacji
kiedy tego potrzebuje, najgorsza rzecz to sytuacje w której
było już za późno…
13. Ludzi cenię za szczerość.
14. Pełniąc funkcję radnego Rady Gminy chcę zrobić jak najwięcej dla naszej gminy i mojej miejscowości by mieć świadomość, że nie zmarnowałem tego czasu, a co za tym idzie
zaufania wyborców.
15. Ulubione miejsce naszej gminy: lipnicki rynek.
16. Zawsze znajdę czas dla swoich przyjaciół.
17. Z domu nie wychodzę bez: portfela i telefonu.
18. Najpiękniejszy prezent jaki kiedykolwiek dostałem; były
to urodziny jakie w tajemnicy przygotowali mi znajomi
z moją rodziną. Nie wiedziałem o niczym i byłem kompletnie zaskoczony na ich widok kiedy przyszli niezapowiedziani z prezentem.
19. Moja ulubiona tradycja wielkanocna: zwyczaj oblewania
się wodą w lany poniedziałek.

Z druhami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Górnej
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Religia

DWA POWODY DO RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA
Pewnie znalazłoby się o wiele więcej potowarzyszy nam autentyczna radość spowodów do wspólnego świętowania, ale
tkania i radość wspólnego świętowania.
chcę zatrzymać się na dwóch. Pierwszy
Bądźmy dla siebie nawzajem tacy, jacy
powód to ten, że już niebawem będziebyli nasi lipniccy święci. A czego oni nas
my przeżywać Wielkanoc, czyli najuczą? Oto słowa św. Urszuli: „Chętnie
ważniejsze dla nas chrześcijan święto.
bym wam nieba przychyliła, aby się wam
Wielkanoc to świętowanie najpiękniejzawsze dobrze powodziło. Jezus, który
szej historii miłości, jaka kiedykolwiek
tak rozumie serce ludzkie wskazuje nam
wydarzyła się na świecie. To historia
pewne skarby, których nikt nam odebrać
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałenie może i które zabierzemy ze sobą
go Jezusa, który zapewnia nas o tym,
w krainę wieczności. Jakie to skarby?
że Bóg nie przestaje kochać człowiePo pierwsze skarby miłości, miłoka nawet wtedy, gdy sam nie jest przez
ści ku Bogu i ku tym ludziom, któniego kochany. Drugi powód to ten,
rych Bóg postawił na drodze twoże w tym roku przypada 100. roczjego życia. Po drugie skarby cnót,
nica założenia przez świętą Urszulę
skarby ofiar i poświęcenia dla spraw
Ledóchowską Zgromadzenia Sióstr
szlachetnych. Nikt ci tych skarbów nie
Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
może zabrać, będą twym bogactwem
W imieniu wszystkich sióstr urszulanek
w niebie przez całą wieczność. Prawdzis. Urszula Ledóchowska
chcę zaprosić do wspólnego, radosnewe szczęście znajdziesz przyczyniając się
go świętowania stulecia istnienia Zgromadzenia, zwłaszcza że do szczęścia innych.”
jesteśmy tu na ziemi lipnickiej dobrze znane, bo urszulanki są No właśnie, święta Urszula Ledóchowska, która tu w Lipniw Lipnicy już 81 lat.
cy mieszkała. Stojący od lat dwór Ledóchowskich przywołuje
Pozwolę sobie na kilka osobistych refleksji związanych z tymi w pamięci czas jej młodości, ale jest również niemym świadkiem
dwoma wydarzeniami. Kiedy chodzę ulicami Lipnicy, tego nie- jej obecności tu i teraz, bo przecież nadal wyprasza nam wszystzwykłego miejsca naznaczonego obecnością świętych, to mam kim z nieba wiele łask. Pozwolę sobie na krótkie wspomnienie
wrażenie, że tutaj łatwiej jest doświadczyć tej bezwarunkowej o naszej lipnickiej świętej i dziele jej życia. To właśnie tu w Lipobecności Boga w naszym życiu, bo przecież, w którąkolwiek nicy, Julia Ledóchowska podjęła decyzję wejścia na drogę życia
stronę skierujemy nasze kroki wita nas wieża kościoła: świętego zakonnego. W zachowanym liście do swojej siostry Marii Teresy
Andrzeja, Leonarda, Szymona, a w nich obecny, żywy Chry- z dnia 27 kwietnia 1886 roku pisze: „ Przyznaję, że mi się serstus. Jednak kiedy rozmawiam z ludźmi, to również tutaj da się ce ściska na myśl, że za dwa tygodnie już muszę rozstać się
zauważyć jakże aktualny problem z przeżywaniem Wielkanocy, z mamą, z siostrzyczkami, z Włodziem, z Lipnicą, z wszystkim
no bo przecież dwa tysiące lat temu Chrystus zwyciężył śmierć, tym, co się światem nazywa – lecz nie chcę tego dać poznać po
szatana i grzech, a na świecie dalej jest po staremu. Ludzie umie- sobie, a zresztą jest to moja własna wola i dobrze mi tam bęrają jak dawniej, ciągle słyszy się o wojnach, przemocy a i w nas dzie…”.
grzech ma się chyba całkiem dobrze. Aby nasze świętowanie W 1886 roku wstąpiła do Urszulanek w Krakowie, a potem,
i życie prawdami wiary było autentyczne, warto zastanowić się, równo 100 lat temu, posłuszna woli Bożej, dała początek nowegdzie tkwi problem z przyjęciem prawdy Wielkiej Nocy? Od- mu Zgromadzeniu Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego.
powiedź wydaje się być bardzo oczywista, problem jest w nas Jej głębokie zjednoczenie z Bogiem, poświęcenie dla innych
ludziach, bo co może zrobić Duch Święty, jeśli my upieramy się (zwłaszcza dzieci), pogoda ducha zaowocowały tym, że Zgroprzy swoim? Problem Wielkanocy, to problem powtarzalności. madzenie zapoczątkowane i kierowane przez matkę Urszulę
Jezus zmartwychwstał raz, bo tylko jeden raz umarł, my jednak rozwijało się dynamicznie w Polsce, we Włoszech i Francji.
nie możemy czekać tylko na to jedno zmartwychwstanie. Zmar- W chwili śmierci Założycielki liczyło 35 placówek i ok. 800
twychwstać bowiem trzeba zawsze, kiedy się umarło. Tajemnicę sióstr. Obecnie siostry urszulanki pracują w 13 krajach: w Polzmartwychwstania przeżywa się w codziennym zmaganiu z sa- sce, we Włoszech, Francji, Kanadzie, Argentynie, Brazylii, Bomym sobą. Kiedy wstajemy od kratek konfesjonału, to jest nasze liwii, Finlandii, Niemczech, na Ukrainie, Białorusi, w Tanzanii
zmartwychwstanie. Kiedy godzimy się z jakimś niepowodze- i na Filipinach.
niem, kiedy wyciągamy rękę do zgody, oddajemy co skradzione,
przyznajemy się do winy, kiedy postanawiamy zacząć życie na Świętując w tym roku 100-lecie założenia przez świętą Urszunowo, wówczas dokonuje się nasze zmartwychwstanie. Zróbmy lę Ledóchowską Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezuwszystko, aby te święta przyniosły nam nowe życie. Niech na- sa Konającego, chcemy dziękować Bogu za życie i charyzmat
sza codzienność nie ogranicza się jedynie do jedzenia, spania, św. Urszuli, za świadectwo jej życia opartego na żywej wierze
pracy, zakupów, zabawy, klikania, pieniędzy, przyjemności, ale i posłuszeństwie, za każdą wyproszoną łaskę, za wszystkie
bądźmy tymi, którzy kochają, bo to jest chyba najkrótsza defini- dzieła, które przez minionych 100 lat Zgromadzenie podejmocja chrześcijanina - chrześcijanin to ten, kto kocha! Kiedy spo- wało. Chcemy dziękować za każdą urszulankę, która pracowała
tkamy się na Niedzieli Palmowej, na Drodze Krzyżowej ulicami w lipnickim domu zakonnym, za ludzi stawianych na naszych
Lipnicy, na Triduum Paschalnym w kościele parafialnym, niech urszulańskich drogach, za ich dobroć, współpracę, otwartość,
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za wszystkie dzieci i młodzież, którym mogłyśmy towarzyszyć
w ich wzrastaniu i dojrzewaniu, za gości odwiedzających nasz
dom. Zapraszamy wszystkich do wspólnego dziękczynienia
i świętowania za dar świętej Urszuli i założonego przez nią
Zgromadzenia. Korzystając z okazji zapraszam wszystkich do
wyjątkowego miejsca, do Pniew koło Poznania, gdzie znajduje
się Dom Macierzysty Sióstr Urszulanek i sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej. W tym wyjątkowym roku jubileuszowym

warto wybrać się z pielgrzymką do tego sanktuarium, gdzie
w sarkofagu spoczywa zachowane od zniszczenia ciało
św. Urszuli. Nawiedzając to sanktuarium można uzyskać odpust
jubileuszowy.
Niech św. Urszula wstawia się u Boga za nami i niech czuwa
nad lipnicką ziemią.
s. Dorota Kędziora USJK

KARTA DUŻEJ RODZINY
system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej
informuje, iż na bieżąco można składać w tut. Ośrodku wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia
5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019r.
poz. 1390 z późn. zm.) prawo do posiadania Karty przysługuje
członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica MAJĄ LUB
MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci
bez względu na ich wiek. Członkami rodziny wielodzietnej są:
rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny
dom dziecka; małżonek rodzica; dziecko. Prawo do Karty Dużej
Rodziny przysługuje dzieciom:
w wieku do 18. roku życia,
w wieku do 25. roku życia - w przypadku dzieci uczących
się w szkole lub szkole wyższej,
• bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku
w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
•
•

Karta jest przyznawana:
• rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
• dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia;
• dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia

30 września następującego po końcu roku szkolnego,
w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki
w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, o którym
mowa w art. 10 ust. 4 pkt 4, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
• dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym
albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
Karta przyznawana jest bezpłatnie. Odpłatność ponosi się
jedynie w przypadku wydania duplikatu Karty (9,78 zł) oraz
w przypadku domówienia drugiego rodzaju Karty - tradycyjnej
lub elektronicznej (9,21 zł).
Karta Dużej Rodziny może być przyznana w formie tradycyjnej
(plastikowej) i/lub elektronicznej (oprogramowanie dedykowane dla urządzeń mobilnych). Aplikacja mKDR (Mobilna Karta
Dużej Rodziny) jest udostępniania poprzez sklep Google Play
dla systemu Android oraz App Store dla systemu iOS. Wniosek
o KDR można składać w tut. Ośrodku osobiście, listownie bądź
elektronicznie za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Jej posiadacze
mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Zniżki mogą
oferować nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępując do programu zyskują prawo
do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej
Rodziny”.
Dzięki Karcie Dużej Rodziny można otrzymać między innymi:
• zniżki na paliwo na niektórych stacjach paliw,
• zniżki na zakup produktów w określonych sklepach,
• zniżki na przejazdy kolejowe,
• zniżki w ramach ubezpieczenia u określonych firm ubezpieczeniowych,
• bezpłatny wstęp do parków narodowych.
Pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr dostępna jest wyszukiwarka partnerów Karty Dużej Rodziny wraz
z opisem zniżek na terenie całej Polski.
Zachęcamy serdecznie do składania wniosków.
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CZŁOWIEK, NARÓD, PATRIOTYZM
Kardynał Stefan Wyszyński mówiąc o miłości ku Ojczyźnie
powiedział, że jest z nią tak, jak ze złożonością organizmu
ludzkiego. Człowieka nie można rozebrać na cząstki
i powiedzieć: „Tu jest głowa, tu uszy, tu ręce, tam nogi,
a wszystko razem to człowiek”. Człowiek bowiem, to coś niesłychanie powiązanego, przenikają się więc w nim moce ciała
i duszy. Jest w człowieku cały splot najrozmaitszych przeżyć
i dążeń. Splot to przedziwny, w którym duch nieraz opiera
się ciału, chociaż wymaga, aby go niosło i w którym ciało
może się buntować przeciw duchowi chociaż wie, że bez
niego stanie się tylko garstką popiołu.
To samo jest z Ojczyzną. Człowiek przez rodzinę i miejsce swojego urodzenia związany jest ze swoją Ojczyzną.
Tak postanowił sam Bóg, który stworzył narodową formę
trwania, żądając byśmy ją osłaniali i z całych sił wspierali. Poprzez język, literaturę, sztukę, malarstwo, czy rzeźbę, tworzy się tajemnicza więź człowieka z narodem. Tą
tajemniczą więź określa się jako prawo natury, które jest
podstawowe i które wszyscy powinniśmy uszanować. Te
kilka zdań, to zaledwie nieudolne dotknięcie przemyśleń,
wskazań zawartych w bogatym nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Ta troska o pomyślność Ojczyzny, która przewija się
w nauczaniu ks. Prymasa jest też i była wyrażana przez
wielu znanych ludzi.
Prawie 60 lat temu John Kennedy na hasło swojej kampanii
wyborczej na prezydenta USA wybrał: „Nie pytaj co Ameryka
może zrobić dla Ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla Ameryki”. Przenosząc to na nasz grunt, trzeba w miejscu „Ameryka”
wstawić „Polska”.
W październiku 2017 roku byłem w domu ludowym „Kasztan”
w Lipnicy Dolnej, na zebraniu zwołanym w celu wyrażenia
protestu wobec budowy nowej drogi krajowej 75 z Brzeska do
Nowego Sącza, przebiegającej w pobliżu gminy Lipnica Murowana. Nie było żadnego głosu mówiącego, że ta droga przyniosłaby też jakieś dobro. Nie mnie oceniać, czy taka postawa jest
dobra. Wiem że na istniejącej drodze 75 jest duży ruch i wiele
wypadków. Zginął na tej drodze mój kolega i sąsiad Andrzej
Krupa. W innych miejscowościach były podobne protesty, stąd
wiele wersji przebiegu tej projektowanej drogi i duże opóźnienie w jej powstawaniu. Sławny naukowiec, prof. zw. N. med.
Krzysztof Bielecki powtarza silnym męskim głosem : „Jeżeli
dobro z przyjmowanego lekarstwa jest większe niż zło z działań
niepożądanych, to należy to lekarstwo przyjąć”. Może dobrze
byłoby tą zasadę zastosować przy projektowaniu dróg.
W czasie II wojny światowej mieszkańcy gminy Lipnica Murowana dobrze zapisali się jeśli chodzi o myślenie globalne
i postawę patriotyczną. W Lipnicy została utworzona 2 kompania 1 batalionu 12 pułku piechoty Armii Krajowej, złożona
z 3 plutonów wraz z zapleczem logistycznym - łącznie prawie
150 osób. Żołnierze Armii Krajowej w nocy z 26 na 27 lipca
1944 roku z niemieckiego więzienia w Nowym Wiśniczu uwolnili 128 uwięzionych. W odwecie hitlerowcy przeprowadzili
w dniu 29 października 1944 roku obławę na terenie Lipnicy
Murowanej, Dolnej i Górnej. W Lipnicy Dolnej znajduje się
płyta pamiątkowa postawiona ku czci 12 żołnierzy AK schwytanych podczas tej pacyfikacji i zamordowanych przez hitlerow-
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ców. W Lipnicy pielęgnuje się pamięć o tamtych wydarzeniach.
Jest wiele inicjatyw, imprez i uroczystości nawiązujących do
minionych i obecnych wydarzeń, zachęcających do patriotycznych zachowań. Z inicjatywy Stanisława Wieciecha zorganizowana została przez Gminę i Parafię oraz inne Podmioty w dniu
28 kwietnia 2018 roku inscenizacja pacyfikacji Lipnicy jaką
przeprowadzili hitlerowcy 29 października 1944 roku.

Inscenizacja pacyfikacji Lipnicy

W Lipnicy Górnej na Bukowcu pod koniec wakacji przez wiele lat odbywały się piękne uroczystości pod hasłem „POLSKIE
ŚPIEWANIE PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH”. Ładnie udekorowane symbolami narodowymi siedlisko rodu Trojanowskich na Bukowcu, dobre nagłośnienie, podniosła patriotyczna
atmosfera stworzona przez prowadzącą robiła wrażenie. Każdy uczestnik otrzymał śpiewnik, a w nim teksty 25 piosenek
odśpiewanych w całości. Nie sposób nie wracać do przeżyć
i wzruszeń związanych z obecnością na takiej uroczystości. Postęp w latach i zmiany z tym związane robią swoje i teraz można
oczekiwać i marzyć, że ktoś pójdzie w ślady rodziny Trojanowskich z Bukowca, a obecnie takie uroczystości byłyby bardzo na
czasie. Niemniej każdy z nas na co dzień może odpowiedzieć
na przesłanie skierowane do Polaków przez Prymasa Wyszyńskiego. Każdy może wywiesić naszą biało-czerwoną flagę podczas uroczystości narodowych czy religijnych i co równie ważne
- brać w nich udział. Może posadzić drzewo w miejscu, gdzie
nie będzie nikomu przeszkadzało, a nic tam nie rośnie. Również
robiąc zakupy, możemy wspierać Polskę, np. kupując polskie
produkty. Łatwo to poznać, patrząc na kod kreskowy. Jeżeli towar jest polskiej produkcji lub wyprodukowany przy znaczącym
udziale polskiego kapitału, to pierwsze 3 cyfry kodu kreskowego to 590. Jest wiele możliwości „zachowania się jak trzeba”,
byle była taka intencja. Myślę, ze skoro także w Biblii jest tyle
odniesień, wskazań i zachęt do wspólnotowej postawy, to kiedyś
przez św. Piotra będziemy też z tego przepytywani.
Istnieją setki różnych wersji życzeń składanych drugiej osobie. Myślę, ze gdyby Prymas Wyszyński składał życzenia takie
globalne, strategiczne na całe życie to by powiedział każdemu
z nas: „Tak żyj, abyś gdy będziesz już na końcowym odcinku
swojej drogi, był zadowolony z siebie, z tego co zrobiłeś”.
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SENIORZY GRAJĄ W SPEED-BALL
Są aktywni, ambitni i spragnieni innowacji. Swoją postawą
mogą zawstydzić niejednego młodego człowieka.
W ramach projektu „Speed-ball Senior” dofinansowanego ze
środków Województwa Małopolskiego, początkiem lutego do
Drzewicy w województwie łódzkim zjechali seniorzy z Małopolski, aby doskonalić warsztat w nowej dyscyplinie. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Sportownia, które promuje nowy sport w środowisku senioralnym.
Reprezentanci Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Rad Seniorów przez trzy dni uczestniczyli w intensywnych trenin-

gach, dzielili się inspiracjami, oraz rywalizowali w zawodach.
W czasie wizyty studyjnej mieli możliwość, aby podzielić się
dobrymi praktykami ze swoich organizacji. Seniorzy opowiadali
o swoich działaniach w lokalnych społecznościach. Nie zabrakło miejsca na integrację podczas wieczornych uroczystych kolacji. Ponadto uczestnicy przez trzy dni mogli doskonalić swoje
umiejętności pod okiem członka kadry polskiej Zbigniewa Bizonia. Zwieńczeniem wyjazdu były zawody, w czasie których
uczestnicy rywalizowali o trofea w konkurencji indywidualnej
grze na czas - super solo.
UTW

Seniorzy podczas warsztatów w ramach projektu „Speed-ball Senior”

O CO CHODZI?
Niedawno obiła się o moje uszy informacja, że ponad pięćset
osób podpisało się pod internetową petycją „Bochnia bez
polowań” skierowaną do burmistrza Bochni i wójta gminy
Bochnia. Autorzy tego pomysłu chcą wyłączenia obszaru miasta
i gminy z terenu obwodów łowieckich. Gdyby do tego doprowadzono, myśliwi nie mogliby polować ani prowadzić swojej szeroko pojętej gospodarki na tych terenach. W petycji znalazłem
jeszcze parę stwierdzeń na temat zagrożeń dla życia zwykłych
ludzi ze strony myśliwych, natomiast według autorów zwierzęta
nie stanowią dla nas żadnego zagrożenia itd., itp.
Ręce mi opadły. Nie wiem czy autorzy tej petycji uważają,
że radni w mieście i gminie nie mają nic innego do roboty tylko
zajmować się tworzeniem kolejnych durnych przepisów mających się nijak do rzeczywistości, z którą zmagają się zwykli ludzie. Kiedyś, jako członek Rady Gminy miałem okazję brać udział
w spotkaniu z ludźmi zarządzającymi i zajmującymi się łowiectwem, ale intencją tego spotkania było wypracowanie pomysłu
jak chronić i bronić mieszkańców przed skutkami nadmiernej
ilości zwierzyny w lasach. Kiedy słyszę teraz, że ktoś niby

w imię obrony ludzi i ich interesów chce całkowitego zakazu
odstrzału dzikich zwierząt to przepraszam za kolokwializm, ale
szlag mnie trafia. Dzikie zwierzęta są piękne, przyjemnie się je
ogląda, ale też wyrządzają wiele szkód nie tylko w uprawach
rolniczych, ogrodach, drogach, łąkach, ale również w lasach.
Najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie równowagi. Ale do
tego potrzebna jest mądra polityka łowiecka połączona z opieką państwa nad poszkodowanymi przez jak do tej pory niczyje
dzikie zwierzęta. Kiedyś, jako radni próbowaliśmy wpłynąć na
zwiększenie odstrzału, aby w jakimś stopniu ograniczyć wielkość zniszczeń przez zwierzynę. Koła łowieckie dysponują funduszami pochodzącymi z ich składek i to z nich wypłacane są
odszkodowania. To jest to, na co mogą liczyć poszkodowani.
Państwo umywa ręce od odpowiedzialności za szkody. Zapytajcie rolników, którzy mieli okazję użerać się, aby odzyskać, choć
trochę z utraconych bezpowrotnie dochodów. Pseudoekolodzy
czy jak ich tam zwać nie zdają sobie sprawy z tego, że jak dzika
zwierzyna niszczy uprawy to nie jest to tylko strata upraw i powiemy trudno może w następnym roku będzie lepiej, bo te uprawy mają wyżywić zwierzęta hodowlane, które następnie będą
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pokarmem chętnie zjadanym pewnie przez nich samych. Nikt
się nie zastanawia nad tym, że głodnym zwierzętom w gospodarstwie nie wystarczy dać poczytać głupawej petycji, czy nie
daj Boże uchwały Rady Miasta lub Gminy. Te zwierzęta trzeba
nakarmić. Czy ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że niekontrolowany wzrost pogłowia dzików może doprowadzić do rozprzestrzenienia się ASF, w konsekwencji do wyniszczenia produkcji trzody chlewnej? Chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć,
że to spowoduje gwałtowne wzrosty cen mięsa na rynku, a dla
wielu rolników utratę źródła dochodu. W powiecie bocheńskim
żyje chyba ponad sto tyś. Ludzi. Wobec pięciuset popierających
to całkiem spora przewaga, więc mam nadzieję, że potrafią dopilnować, aby ich przedstawiciele w Radach nie palnęli jakiegoś
głupstwa. Myślę, że przedstawiciele społeczności w innych gminach nie pozwolą na podobne pomysły u siebie.
Dla tych, co tak usilnie chcą bronić istoty słabe, bezbronne itd.,
proponuję zająć się najpierw ludźmi. Nie brakuje w naszym
kraju potrzebujących, więc jest możliwość, aby się wykazać.
A jeżeli nadal macie ochotę na opiekę nad dzikimi zwierzątkami
to proponuję po jednym dziku i jelonku do własnego ogrodu,
na własną, a nie czyjąś działkę i wtedy porozmawiamy. Albo,
jeśli ktoś woli to proszę zakupić po tonie ziemniaków, ziarna
kukurydzy, czy innej karmy, przetransportować na własny koszt
do lasu i w ten sposób pokazać swoją miłość do zwierzątek.
A może troszkę sadzonek drzewek owocowych do okorowania
żeby mieć pojęcie o kosztach wizyty jakiegoś koziołka na działce. Zastanawiam się ilu z tych dyletantów miało okazję spotkać

stado dzików na swej drodze po zmroku, lub na własne oczy
obserwować jak ich własny pies zostaje pokąsany przez wściekłego lisa, bo stanął do nierównej walki w obronie swego pana.
Ilu z nich widziało przerażenie i słyszało płacz dzieci, które napotykały na swej drodze dzikie zwierzęta w miejscach, w których nigdy nie powinny je spotkać. A ilu ma ważne szczepienia
przeciw wściekliźnie swoich kotów, bo o psy wszyscy dbają,
a to koty chodzą samopas po ulicach, lasach, itd. mając więcej
sposobności na kontakt z chorą zwierzyną niż psy. To jest problem, z którym trzeba by się zmierzyć. A czy ktoś z nich ma
pojęcie ile pojazdów rocznie zostaje uszkodzonych z powodu
dzikich zwierząt na drogach, jaki to stres dla kierujących, jakie
koszty napraw, leczenia, ile ludzkich dramatów, czy to nikogo
nie wzrusza? Czy powinniśmy czekać aż stada dzikich zwierząt
zaczną się panoszyć na ulicach naszych miast jak to miało miejsce w Brzesku i dopiero tam urządzać polowania? Czy to jest
mądrzejsze i bezpieczniejsze?
Dzikie zwierzęta były na tym świecie od jego początku. Żyły
w zgodzie z ludźmi, będąc jednocześnie dla tych ludzi źródłem
pożywienia. Takie miejsce zajmują w łańcuchu pokarmowym.
To one służyły człowiekowi, a nie odwrotnie. To człowiek jest
zgodnie z wolą Boga najważniejszy. Nie dajmy się zwariować.
Nie wiem jak wygląda sprawa własności na terenie miasta
i gminy w Bochni, ale ja jestem właścicielem swoich pól i lasów
i nie chciałbym żeby ktoś decydował, co komu wolno na moim
terenie.
Adam Wnęk

WYSUPŁANE Z PAMIĘCI
„ROZWAŻANIA POGODOWE I NIE TYLKO”
Witam serdecznie !
Drodzy Państwo, co
to się teraz wyprawia
na tym świecie? –
Zimy nie było, zrobiły się nam dwie pory
roku – jesienio-zima
i pewnie zaraz będzie
lato, bo zapowiadają
już na maj upały. Nasza przyroda nie jest
przygotowana na takie
zmiany, porę zimową
przypominały tylko
daty w kalendarzu
i święta, Matki Bożej
Gromnicznej, Ostatki
czy Popielec. Kiedyś
to były zimy, mrozy,
aż drzewa pękały, mówiło się „że idzie luty, podkuj buty”, ludziska się cieszyli, że
wymrozi stonkę, kleszcze i inne owady, no i oczywiście wszelkie wirusy, a teraz strach co się tego namnożyło. A w Chinach
wyhodowali nam „mega wirusa”- który sieje przerażenie, strach
i panikę i nie wiadomo jak nad tym zapanować.
Mój znajomy emeryt, powiedział kiedyś mi, że bardzo się cie-
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szy z obecnej podwyżki emerytury, no i z trzynastki, że sobie
pozwoli lepiej zjeść i wykupić wszystkie przepisane lekarstwa
w ogóle że mu będzie lepiej. A teraz chodzi markotny, bo w mediach powiedzieli, że ten wirus jest szczególnie groźny dla osób
w podeszłym wieku, więc on nie wie jak długo nacieszy się tym
dobrobytem, twierdzi, że ten „koronawirus” – to niezamierzona
eutanazja, bo seniorów na świecie przybywa..., a miało być tak
dobrze. Słuchając go – przypomniał mi się żart o babci i Jasiu;
„który bardzo troskliwie namawiał babcię, żeby się wygodnie
położyła i wyciągnęła nogi – babcia wzruszona tą czułością pyta
– a cóż ty wnusiu tak o mnie dbasz, a dzieciak ze szczerością
mówi: - że tatuś powiedział, że jak ty babciu wyciągniesz nogi,
to nam się bardzo polepszy”. Przepraszam, że żartuję w tak poważnej sytuacji, ale nasuwa mi się pytanie – dlaczego w dobie
tak rozwiniętej technologii gdzieś, ktoś wyhodował wirusa, którego nie można opanować? – myślę że równolegle powinno się
wynaleźć antidotum, zanim wirus wymknie się spod kontroli,
nie czekając na skutki i światową tragedię. Oczywiście jest to
tylko moje osobiste zdanie.
Coraz częściej też, słyszy się, że naukowcy pracują nad wynalezieniem sztucznej inteligencji, że te urządzenia i roboty będą
za nas myśleć i podejmować ważne decyzje. Uchowaj nas Panie
Boże – od wszelkich nieprzemyślanych i niespodziewanych nowości, które mogą zniszczyć ludzkość i życie na Ziemi.
Kiedyś nawet był taki film, jak zbuntowane roboty niszczyły
swoich twórców, oczywiście, to tylko wyobraźnia reżysera, ale
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gdzieś w przepowiedniach już było, że „technika zniszczy świat,
że człowiek nie potrafi zapanować nad swoim wynalazkiem”.
Aby się to nigdy nie sprawdziło.
A my, mimo wszystko, cieszymy się że idzie wiosna, no bo dni
są coraz dłuższe, ptaki po staremu dają koncerty, no i przed nami
najważniejsze święta „Zmartwychwstania Pańskiego”, a wcześniej nasza, słynna na całym świecie – „Niedziela Palmowa”

i cały Wielki Tydzień – z mam nadzieję - niezmienionymi nabożeństwami i tradycjami, pozwalającymi głęboko się zastanowić,
co właściwie jest ważne na tym świecie dla nas i naszej przyszłości.
Życzę Państwu – Zdrowych i Spokojnych Świąt, radosnych
Rodzinnych spotkań i pięknej Wiosny „mimo wszystko”…
Wasz Obserwator

LOSY ŻYDÓW W WIŚNICZU I LIPNICY
W CZASIE OKUPACJI NIEMIECKIEJ
W listopadzie 2019 i w styczniu 2020 roku przebywał na terenie powiatu bocheńskiego, naukowiec z Izraela dr Eran Zohar, który jest ekspertem w zakresie grup zbrojnych, terroru
i wywiadu. Jest autorem publikacji na ten temat w czasopismach
naukowych. Od kilku lat zajmuje się badaniem żydowskich grup
konspiracyjnych działających przeciw Niemcom na terenie Polski. Swoje badania przeprowadził m.in. na Śląsku, a obecnie
w sferze jego badań są zagadnienia działalności żydowskiego
ruchu oporu na terenie Krakowa, Bochni i Nowego Wiśnicza.
Badania dr Erana Zohara objęły również Łomną, Leksandrową,
Borówną, Lipnicę, Rajbrot ze względu na miejsca ukrywania się
czołowych członków Żydowskiej Organizacji Bojowej. Dr Eran
Zohar zamierza opublikować wyniki swoich badań w akademickich czasopismach naukowych w Izraelu i Stanach Zjednoczonych.
Lata okupacji niemieckiej w Polsce doczekały się wielu opracowań, publikacji. Każda ukazująca się pozycja wzbogaca ogólny
poziom wiedzy o sześciu, tragicznych latach dla narodu polskiego. Przeglądając literaturę wojenną nie sposób jednak oprzeć się
refleksji, że upływający czas zaciera jasność wspomnień i oddala współczesne młode pokolenie od poznania prawdy o tamtych
dniach. Upływający czas zabiera także najwspanialsze źródła
poznania, czyli naocznych świadków wydarzeń lat okupacji.
W wielu miastach i miasteczkach Polski, a zwłaszcza Małopolski
mieszkała do II wojny światowej znaczna liczba ludności żydowskiej. Tak było w Bochni w Nowym Wiśniczu, a także
w miejscowościach sąsiadujących. Współżycie zróżnicowanej
pod względem religijnym i kulturowym społeczności było na
ogół spokojne. Mimo różnic obyczajowych, brak było ostrzejszych przejawów nietolerancji. Z chwilą wybuchu II wojny
światowej, życie Żydów początkowo toczyło się względnie
normalnie, choć nie bez pewnych ograniczeń. Narzucono Żydom obowiązkowe noszenie identyfikujących znaków, w postaci
opaski z gwiazdą Dawida. Byli wykorzystywani do obowiązkowych robót publicznych i podporządkowani odmiennej administracji, określanej mianem Judenrat, a także powołano policję
żydowską.
Rygory zaostrzające sytuację Żydów zaczęły pojawiać się już
z początkiem 1941 roku. W marcu 1941 roku w Krakowie zostało utworzone getto zarządzeniem Gubernatora Dystryktu
Krakowskiego Otto Wachtera, a w kwietniu 1941 roku Niemcy utworzyli getto w Bochni. Bardziej świadomi Żydzi zaczęli
się organizować i przemieszczać do mniejszych miejscowości
licząc na spokojniejsze przetrwanie najtrudniejszego okresu.

Od 15 października 1941 roku na terenie Generalnej Guberni
obowiązywało rozporządzenie Generalnego Gubernatora Hansa
Franka o karze śmierci dla każdego Żyda opuszczającego getto
oraz dla Polaków, którzy udzielali pomocy i ukrywali Żydów.
Kara śmierci dotyczyła nie tylko właściciela domu w którym
ukrywali się Żydzi, ale wszystkich mieszkańców tego domostwa. Trzeba podkreślić, że w Europie tylko na okupowanych
ziemiach polskich groziła kara śmierci za pomoc okazywaną
Żydom. Mimo tak surowej kary na naszym terenie nie brakowało odważnych ludzi ryzykujących życie, nie tylko swoje, ale
często wielodzietnej rodziny.
12 grudnia 1941 roku Delegatura Żydowskiej Samopomocy
Społecznej w Nowym Wiśniczu zwróciła się do szefa Gestapo
z prośbą o zatwierdzenie kursów mających na celu rolnicze
przeszkolenie młodzieży żydowskiej i założenie farmy w Kopalinach. Po uzyskaniu zgody, taka farma powstała. Wykładowcami zostali: Szymszon Dranger, jego żona Gusta, literat Juliusz
Feldhor, Dolek Libeskind, Josef Wulf. Było to środowisko młodych intelektualistów z determinacją oddających się w dzień
pracy na roli, a w nocy działalności konspiracyjnej w „Bojowej
Organizacji Żydowskiej Młodzieży Chalucowej”. Głównym ich
celem była walka z okupantem niemieckim na śmierć i życie.
Redagowali pismo konspiracyjne po polsku, z hebrajskim tytułem „Hechaluc Halochem” („Pionier w walce”), zawierające
m.in. informację o ruchach wojsk niemieckich, a także o sytuacji
Żydów w Europie. Początkowo działalność farmy nie wzbudzała podejrzeń, ale z biegiem czasu aktywność uczestników farmy
spowodowała podejrzenia Judenratu i zasugerowano im zlikwidowanie farmy. Postanowili wówczas swoje działania przeciwko Niemcom przenieść w teren.
Józef Wulf, jeden z członków tej organizacji, napisał we wstępie do „Pamiętnika Justyny”: „Praca nasza była stokroć trudniejsza niż praca każdej innej grupy konspiracyjnej, bo musieliśmy ukrywać naszą podziemną działalność, ale również i przede
wszystkim taić nasze żydostwo”.
Członkowie Żydowskiej Organizacji Bojowej znaleźli schronienie w domach osób z terenu Wiśnicza, Łomnej, Borównej, Lipnicy, Rajbrotu. Często zmieniali swoje miejsce ukrywania się
ze względu na liczne zagrożenia. Wiele osób z wymienionych
miejscowości nie wahało się nieść pomoc. W Nowym Wiśniczu
należy wymienić rodzinę Łuczyńskich, nauczycielki: Elżbietę
Kalita, która pomagała swoim uczniom pochodzenia żydowskiego oraz Zofię Trojan, która ukrywała 4-letnią dziewczynkę
żydowską. W wyniku donosu Zofia Trojan została aresztowana,

Wiadomości Lipnickie

15

Sprawy społeczne
poddana torturom, następnie wykupiona przez rodzinę, zmarła
po kilku dniach. Dziewczynkę
natomiast Niemcy rozstrzelali na
cmentarzu żydowskim. Wojciech Gicala ukrywał trzyletniego
chłopca Mońka Pinkasfelda, za co
został zastrzelony pod ratuszem
w Wiśniczu. Dziecko również poniosło śmierć zastrzelone przez
funkcjonariusza
kryminalnej
policji niemieckiej. Genowefa
i Władysław Golonkowie przyjęli
i wychowali jak własne dziecko
żydowską
dziewczynkę
o nazwisku Kruger. Janina i Piotr
Świątkowie od jesieni 1942 roku
ukrywali w swoim domu na Miejskich Polach żydowskiego chłopca Abuscha Hirscha, który uciekł
z getta w Bochni. Sołtys Kasiński pomagał Irenie Ferber, córce
wiśnickiego adwokata, wyrobił
Grupa osób z którymi dr Zohar przeprowadził wywiad; od prawej:
jej dokumenty na inne nazwisko,
Renata
Jonak,
Aneta
Florek, Stanisław Wieciech, Tadeusz Fasuga, Renata Paprota, dr Eran Zohar
a następnie wpisał na listę osób
dzi zostali zamordowani w bunkrze. Uratowały się tylko dwie
skierowanych na roboty do Niemiec, dzięki temu przeżyła. Andrzej Ludwikowski pomógł ro- osoby: kobieta, która została zasłonięta w chwili wybuchu gradzinie żydowskiego lekarza Henryka Czapickiego, załatwił im natów wrzuconych do środka bunkra oraz mężczyzna, będący
nowe dokumenty i zorganizował ucieczkę z getta bocheńskiego, w momencie egzekucji poza bunkrem. Zabici Żydzi zostali poa następnie wyjazd do Warszawy. W Połomiu Dużym rodzina chowani w pobliskim lesie. Według informacji przekazanych
Łacnych ukrywała w domu, w specjalnie urządzonym schowku przez Tadeusza Krzywdę, w 1995 roku nastąpiła ekshumacja
kilkunastoletnią żydowską dziewczynkę. W Leksandrowej we- Żydów na wniosek uratowanego Johela Kalfusa. Ciała przewiedług relacji Pana Mariana Drożdża w domu Anny Florek-Dyląg ziono na cmentarz żydowski do Krakowa, gdzie zostali pochoukrywało się trzech Żydów, którzy w wyniku donosu ponieśli wani. Równie tragicznie zakończyła się historia znanego adwośmierć. Również w tej miejscowości w domu Bronisławy Dy- kata z Wiśnicza Izaaka Fragnera, który wraz żoną oraz siostrą
ląg ukrywała się młoda żydówka ze swoim teściem. Te osoby żony został zabity na cmentarzu w Lipnicy Murowanej.
również rozstrzelano.
Mieszkańcy gminy Nowy Wiśnicz oraz gminy Lipnica MurowaDuże zasługi w pomocy Żydom miał Władysław Wyrwa na pomagali również Żydom w dostarczaniu im żywności oraz
z Leksandrowej. Według informacji uratowanego Dawida leków.
Zollmana, Władysław Wyrwa pomógł co najmniej 12 osobom Członek Armii Krajowej - Marian Drożdż z Nowego Wiśnicza,
narodowości żydowskiej. Na prośbę Władysława Wyrwy ro- jako kurier w czasie II wojny światowej pomagał w przeprowadzina Goców z Łomnej ukrywała kilkuosobową grupę Żydów, dzaniu Żydów w bezpieczne miejsca.
a także jego sąsiadka Maria Kruk zaangażowała się w ukrycie Była to pełna konspiracja, więc często nie znał nawet nazwisk
w swoim gospodarstwie czteroosobowej rodziny żydowskiej. osób przeprowadzanych. Stanisław Wieciech z Lipnicy Dolnej,
Do osób, które świadczyły szczególną pomoc, należał również jako młody chłopak w czasie II wojny światowej był świadkiem
Bronisław Przybyłko z Borównej. W swoim gospodarstwie za- pożegnania Żydów wywożonych z pobliskiej karczmy do getta
pewnił schronienie kilkunastu Żydom, a także włączył się w ich w Bochni. Dla pana Wieciecha zdarzenie to było dużym przeżyrelokację do rodziny Anny Kowalik w Rajbrocie. Dzięki relacji ciem, gdyż wśród wywożonych Żydów był jego kolega szkolny
Anety Florek, wnuczki Anny Kowalik, znamy wiele szczegółów Szymek.
dotyczących ukrywania się Żydów u jej babci. Ukrywali się oni
w specjalnie do tego celu zbudowanej piwnicy pod budynkiem Większość domów, w których ukrywali się Żydzi już nie istniegospodarczym, wejście do schowka było zamaskowane słomą je lub zostały przebudowane. Ewenementem jest dom Szymona
i suchymi liśćmi. Ukrywani Żydzi spędzali w tym pomieszcze- i Tekli Fasugów, którzy również w czasie wojny ukrywali Żydów
niu całe dnie, natomiast wieczorami opuszczali kryjówkę, aby w Lipnicy Górnej. Według relacji Tadeusza Fasugi, syna Tekli
zaczerpnąć świeżego powietrza, latem spędzali czas w zbożu. i Szymona początkowo w ich gospodarstwie przebywało trzech
Wszyscy ukrywający się Żydzi u Anny Kowalik i Bronisła- Żydów. Ze względu jednak na niewielki schowek, który rodzina
wa Przybyłki przeżyli wojnę. W Borównej również rodzina mogła im zapewnić, po pewnym czasie dwóch z nich opuściło
Anny Berety ukrywała 6-osobową rodzinę Ackermanów. Ko- schronienie. Trzeci z ukrywających się Żydów Jerzy Reyner polejnym miejscem, gdzie ukrywali się Żydzi w Borównej była został w domu Fasugów do końca wojny. Do dnia dzisiejszego
posesja Michała Przybyłki. Niestety na wskutek donosu Ży- zachował się fragment starego domu z ciekawym, oryginalnym
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schowkiem zbudowanym pod podłogą pomieszczenia gospodarczego, które według relacji Tadeusza Fasugi było dodatkowo
maskowane skrzynią ze zbożem. Ukrywający się Żyd w nocy
przenosił się do cieplejszego pomieszczenia, spał za szafami
w kuchni. Rodzina przeżyła momenty grozy, gdyż prawdopodobnie na wskutek donosu, do domu przyszli Niemcy dokonać
rewizji. Dzięki zdecydowanej postawie Tekli nie odkryto schowka w którym znajdował się Żyd. Obecnie właścicielami domu są
wnuczka Renata i jej mąż Stanisław Paprota, którzy pieczołowicie dbają o historię swojej rodziny. Zachowali część starego domu
ze schowkiem w którym ukrywał się Żyd. Informacja ta może być
wykorzystana do wzbogacenia historii o Lipnicy, tym bardziej,
że schowek jest pomysłowo skonstruowany i daje obraz tego,
w jakich warunkach Żydzi w czasie wojny walczyli o przeżycie.

Katzmann, w swoich raportach do przełożonych opisywał różne
miejsca ukrywania się Żydów. Jako przykłady podawał schowki
pod stodołami, w chlewach, często kryjówki maskowane deskami, przykryte skrzyniami ze zbożem, a niekiedy krowim łajnem,
podwójne ściany, bunkry ziemne w lasach itd.
Wola przetrwania wojennego, a także wola udzielenia pomocy
wyzwalała w ludziach wielkie pokłady zaradności. Dzisiaj aż
trudno nam uwierzyć, co potrafili zrobić, by przeżyć kolejny
dzień. Zdumiewający jest spryt tych ludzi, którzy spędzili miesiące, lata w specjalnie przygotowanych kryjówkach, niewielu
udało się załatwić aryjskie papiery i wydostać z gett. Pozostała
grupa była zdana na pomysłowość, łaskę innych i zwykłe szczęście.

Strona niemiecka z podziwem wypowiadała się o pomysłowości w budowie kryjówek. Jeden z dowódców SS Friedrich

Renata Jonak, Klaudia Jonak Rojek

NIEDZIELA PALMOWA W LIPNICY
Cieszy fakt, że Niedziela Palmowa w Lipnicy z konkursem na
najwyższą palmę budzi zainteresowanie wśród ludzi młodych.
Tradycja kultywowana od pokoleń jest wciżąż żywa. Przykładem tego jest różnoraka twórczość młodszego pokolenia

lipniczan. Poniżej prezentujemy artykuł dotyczący Niedzieli
Palmowej a w nim promocji książki „Historia lipnickich palm
sięgających nieba” Kingi Przybyłko oraz wiersz: „O palmach”
Natalii Krzak, które niech będą zachętą dla innych.

PALMY SIĘGAJĄCE NIEBA
Lipnica Murowana, to cisza zatopiona w zieleni łąk i lasów,
z dala od zgiełku miejskiego świata, która
głęboko zapisuje się w pamięci. Tutaj na
każdym kroku odkrywamy ślady jej historii, bogatej w tradycje i obrzędy.

stawialiśmy swoje stoiska i nasze skarby, które sami zrobiliśmy, żeby sprzedać
przybyłym do Lipnicy gościom. Pachniało chlebem, wyrobami wiejskimi
i można było skosztować lipnickich specjałów przygotowanych przez mieszkańców. Za zebrane pieniądze mogliśmy jechać na wycieczkę klasową. To było coś.
To były czasy, których nie da się zapomnieć, które integrowały nas jako klasę
i uczyły w ten sposób historii o naszych tradycjach.

Mówiąc o Niedzieli Palmowej przypominają mi się lata szkolne, kiedy co roku na kilka dni przed niedzielą zbieraliśmy z bratem
bazie na palmy.
W szkole na zajęciach techniki malowaliśmy pisanki i wyklejali muliną wydmuszki.
Każda klasa w Niedzielę Palmową miała
swoje stoisko na rynku, gdzie mogła wystawić swoje prace na sprzedaż. Były to
zazwyczaj kolorowe pisanki, stroiki na
świąteczny stół oraz królowe tego dnia,
czyli nasze lipnickie palmy, które dumnie
prezentowały się na rynku.

Kiedy na studiach musiałam podjąć decyzję o wyborze tematu pracy licencjackiej,
pomógł mi w tym mój promotor, który powtarzał, że jako lipniczanka powinnam się
pochwalić swoimi tradycjami. Nie przypuszczałam wtedy, że pisząc pracę o Konkursie Palm zostanie ona wydana w formie
książki, która będzie pierwszą tego typu
publikacją.

Pamiętam, że zawsze u nas w domu pomaKsiążka pt.: „Historia lipnickich palm sięgał nam w robieniu palm mój dziadek FranPalmy zdobiące co rok rynek lipnicki
gających nieba”, została wydana na jubiciszek. Wyciągał z kieszeni swój ostry jak
brzytwa scyzoryk i przycinał równiutko wszystkie pręcie. Potem leuszowy 50-ty Konkurs w Lipnicy. Jednak minęło już 12 lat
układał w garści, zawsze z wielką dbałością o to, aby było rów- i dzisiaj to już 62, a od tamtej pory wiele się zmieniło.
niutko i żaden nie odstawał. Odmierzał co kilkanaście centymetrów wiązanie i powtarzał, że prawdziwa lipnicka palma musi Dzisiaj ze smutkiem obserwuję, jak Niedziela Palmowa zaczybyć wiązana tylko wikliną. Opowiadał nam przy tym jak on za na zatracać swój Wielkanocny czar. Każdy próbuje sprzedać
młodu robił palmy i zdobywał nagrody w konkursie, a później wszystko czym dysponuje, a idąc uliczkami w stronę rynku
znajdziemy rzeczy, które sprzedaje się na bazarach, albo co
robił je swoim dzieciom.
Gdy przychodziła Niedziela Palmowa, raniutko na rynku roz- gorsza w szkółkach roślin ozdobnych. Przybyli goście kupują
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W Niedzielę Palmową przybywamy na rynek z wysokimi jak również z tymi mniejszymi palmami aby je poświęcić.

palmy, które nie mają nic wspólnego z lipnicką tradycją, które
nie są nasze. W niewiedzy, zadowoleni że kupili ją w Lipnicy.
Nie powinniśmy do tego dopuszczać, bo stracimy to co mamy
najcenniejsze, stracimy naszą tradycję, którą nasi dziadkowie
pielęgnowali przez te lata i przekazywali ją nam.
Pisząc dzisiaj swoją pracę, miałabym dużo łatwiej niż wtedy.
W każdej gazecie, na portalach internetowych, w wiadomościach telewizyjnych, wszędzie piszą i mówią o Niedzieli Palmowej w Lipnicy Murowanej. Jest ona szczegółowo relacjonowana i opisywana przez dziennikarzy.
Ja miałam do dyspozycji kilka wycinków z gazet, oraz relacje
mieszkańców Lipnicy, którzy od początku uczestniczyli w konkursach i święcili palmy na lipnickim rynku. Ciężko było zdobyć informacje na temat Konkursu trwającego już prawie 50 lat.
Nie prowadzono pełnej dokumentacji. Dopiero tak naprawdę od
2000 roku zbierano wszystkie protokoły.
Pamiętam godziny spędzone w archiwach tarnowskiej biblioteki
i chwile zwątpienia. Czy uda mi się napisać cokolwiek i nie zawieść tych, którzy mi pomagali od samego początku? Czy może
lepiej zmienić temat pracy? Ale przecież to też moja historia,
mojej małej ojczyzny i nie mogłam zawieść.
Sukces, kiedy znalazłam w końcu pierwszą wzmiankę o palmach w Lipnicy, potem kolejny artykuł w gazecie i wiara w to,
że uda się dokończyć pracę. Wcale łatwo nie było, jednak z tego
miejsca mogę tylko podziękować wszystkim, którzy przyczynili
się do powstania mojej pracy licencjackiej, a w efekcie powstania tej książki.
Palma dla Lipnicy to nieodzowny atrybut Świąt Wielkanocnych.
Pisząc pracę na ten temat chciałam przedstawić naszą historię
związaną z tak pięknym obrzędem, jak również 50-letnią tradycję kultywowaną po dziś dzień.

O PALMACH
Już wiklina ucięta i wstążki gotowe
Palmę trzeba zrobić, pięknie ją ozdobić
Każdy lipniczanin ma w sobie tą dumę
By sam ją wykonał, poświęcił na sumie
Aby później wetknięta w drzwi lub miejsce inne
Chroniła domostwo i całą rodzinę
Przed gradem, pożarem czy też powodziami
Silnymi wiatrami, burzą z piorunami.
Tu palmowa tradycja setki lat jest znana
Przez starszych i młodszych bardzo szanowana.
Od lat sześćdziesięciu dwóch na rynku konkurs się odbywa
Który Józefa Piotrowskiego imieniem się nazywa
Był on inicjatorem przedsięwzięcia tego
Lipnicę zaś kochał z serca całego.
I od tego czasu spektakl kolorowy
Zaprasza lipniczan i gości w swe progi
By wykonane misternie palmy podziwiać

Dzięki Panu Józefowi Piotrowskiemu, który w 1958 roku ogłosił I Konkurs Palm udało się zachować tradycję przekazywaną
z pokolenia na pokolenie, jaką jest wyplatanie palm z wikliny.

By tradycji, kultury, magii tu zażywać.

Dzisiaj możemy być dumni z tego, że na przestrzeni ponad 60 lat
Lipnica Murowana, jako maleńki punkcik na mapie Polski, stała
się znana na całym świecie. Przyjeżdżają do nas goście, aby podziwiać te „dzieła sztuki”, bo tak można nazwać ponad 30 metrowe palmy, które na lipnickim rynku sięgają nieba. Trud oraz
serce włożone w ogrom pracy jaki trzeba wykonać aby powstały, niewątpliwie zasługują na to, aby podziwiał je cały świat.

A to rzecz niełatwa, pomysłu wymaga

Nie ukrywam, że coraz częściej myślę o dopisaniu kolejnych
rozdziałów mojej książki i o wydaniu jej na nowo. Kto wie,
może znowu na okrągłą rocznicę powstanie druga część, która
będzie poświęcona już nie tylko palmom, ale będzie opisywać
cały rok imprez kulturalnych w Lipnicy Murowanej.

Też by i zobaczyć jak palmę się stawia
I przygotowania bardzo solidnego
By nie złamać dzieła, zwłaszcza wysokiego.
Wielkim tu jest świętem Niedziela Palmowa
Niech więc w każdym domu zwyczaj się zachowa
By palm przybywało, by oczy cieszyły
Miasteczko ozdabiały i w świecie sławiły.

Kinga Bugaj
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ZIEMIO TY MOJA, ZIEMIO UKOCHANA
Tradycja
Piękny jest ten zwyczaj, skąd on się wywodzi?
To z trudu rolnika, z Lipnicy pochodzi!
Te wspaniałe palmy, ileż to w nich treści;
Dzisiaj już historia, barwne opowieści.
Przekazywał dziadek swojemu synowi,
Ten za lat kilka od dziadka - wnukowi.
Kiedy przyjdzie wiosną niedziela palmowa,
Niech się w naszym domu tradycja zachowa.
Bo trzeba by Grzesiek palmę przygotował,
Godną gospodarza co nad nią pracował.
Jeśli morgów dziesięć - dziesięć metrów palmy,
Zachował tradycję, za to go pochwalmy.
Bo musi iść w parze zwyczaj i obyczaj,
Jak tradycja każe - krzyży nie pożyczaj.
Na każde stajanie działu i wągrody,
Pręci starczyć winno z ojcowskiej zagrody.
Niechże one strzegą od burzy i gradu,
Piękny łan pszenicy i jabłonki z sadu.
To bydełko w stajni i owieczki małe,
A na przeciąg roku - gospodarstwo całe.
Józef Piotrowski
Pod koniec ubiegłego roku ukazała się druga część albumu
o Ziemi Lipnickiej. Powstała w odpowiedzi na ogromne zainteresowanie jakie wywołało pierwsze wydanie ukazujące Lipnicę wczoraj i dziś. Album powstał na kanwie starych fotografii
zebranych od mieszkańców Lipnicy Murowanej. Stare zdjęcia

i klisze leżące na dnie szuflad i szaf odzyskały swój blask. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli je udostępnić aby
uzyskały „drugie życie”. Tym pracom wiele czasu poświęcił Pan
Jacek Piotrowski, który jest autorem albumu, a zarazem właścicielem starych szklanych klisz odziedziczonych po swoim tacie
Józefie Piotrowskim, który w swej młodości prowadził zakład
fotograficzny. Zdjęcia robione były przy okazji różnych uroczystości również rodzinnych, upamiętniające fragmenty dawnej
Lipnicy.
Aby album ten mógł być wydany, potrzeba było wiele zaangażowania wielu osób i środków finansowych. Dzięki Podgórskiemu Stowarzyszeniu Kulturalno-Społecznemu (PSKS), napisany
został projekt pn. „Skarby z Pradziadkowej szuflady” w ramach
którego otrzymane środki pozwoliły na jego realizację. Aby
wydać tę publikację, Powiat Bocheński przekazał dofinansowanie w wysokości 3800,00 zł, natomiast Gmina Lipnica Murowana w wysokości 3726,00 zł. Część środków przekazali
sponsorzy działający na terenie gminy i powiatu bocheńskiego
- 2149,00 zł, a PSKS jako wkład własny przekazało 850,00 zł.
Pan Jacek znany nam wszystkim lipniczanin, którego spotkać
możemy z aparatem w dłoni na szlakach turystycznych naszej
gminy, Polski a także na świecie, odpowiedział na nasze zaproszenie do Biblioteki.
W dniu 21 stycznia 2020 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Lipnicy Murowanej odbyło się spotkanie autorskie z Panem
Jackiem Piotrowskim. Miało ono na celu przybliżenie miejsc,
związanych z nimi historii, ukazanych na starych fotografiach
albumu „Ziemio ty moja, Ziemio ukochana...” Pan Jacek w sposób niezwykle barwny i interesujący przybliżył nam fragmenty
naszej wspólnej, tej najbliższej sercu historii lipnickiej ziemi,
osób, które ją tworzyły, budynków, które o niej wciąż przypominają.
W drugiej części spotkania Pan Jacek dał się poznać uczestnikom spotkania jako podróżnik, piechur przemierzający ziemię i
odległe zakątki Izraela, Jerozolimy. Na barwnych fotografiach
pokazał piękno pustyni, kanionów a zarazem trudu wędrowania
po tak trudnym i niebezpiecznym terenie. Pokazał nam wszystkim, że marzenia można realizować, jeśli będziemy tego
dostatecznie mocno pragnąć.
Na koniec spotkania, jak to
zwykle bywa wywiązały się
prywatne rozmowy z autorem, podpisywanie albumów
z pamiątkowymi dedykacjami oraz pamiątkowe zdjęcia.
Mamy nadzieję, że nie było
to jedyne spotkanie z Panem
Jackiem w naszej bibliotece.
Już dzisiaj zapraszam na następne, które równie długo
pozostaną w naszej pamięci.

Spotkanie autorskie z panem Jackiem Piotrowskim
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NIEZWYKŁE OSTATKI Z CYGANAMI
23 lutego 2020 roku cygańskie tabory przywędrowały tradycyjnie do
Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej by zaprezentować się
w czasie 26. Zapustnego Przeglądu
Grup Cygańskich. W tym roku na scenie wystąpiło 9 zespołów. W kategorii
dziecięco-młodzieżowej: „Mali Cyganie” ze Świetlicy Wiejskiej w Lipnicy
Górnej, „Cyganiątka” ze Świetlicy
Wiejskiej w Lipnicy Dolnej, „Rajskie Cyganiątka” ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie, „Małe Cyganiątka”
z
Przedszkola
Samorządowego
w Rajbrocie, „Grupa III” z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy
Murowanej oraz „Cygańskie dzieci”
z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej. W kategorii grup dorosłych na
scenie prezentowały się zespoły: „Górzanie” z Lipnicy Górnej, „Razem”
z Lipnicy Murowanej, oraz „Raj”
z Rajbrotu.

Rajskie Cyganiątka ze Świetlicy Wiejskiej w Rajbrocie

Występy oceniała komisja artystyczna
w składzie: Adam Wnęk – przewodniczący komisji, Olga Kowalczyk
i Stanisław Włodarczyk, która po
obejrzeniu wszystkich grup cygańskich postanowiła przyznać: w kategorii grup dziecięco-młodzieżowych,
sześć równorzędnych wyróżnień (dla
wszystkich zespołów), zaś w kategorii grup dorosłych, pierwsze
miejsce grupie cygańskiej „Górzanie”z Lipnicy Górnej oraz dwa równorzędne drugie miejsca dla zespołów
„Razem” i „Raj”. Ponadto komisja artystyczna przyznała nagrody
indywidualne dla: Bartłomieja BeGrupa Cygańska Górzanie z Lipnicy Górnej
rety z grupy cygańskiej „Cyganiątka”
z Lipnicy Dolnej, Łukasza i MarRenata Kolada, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Maria
ka Hajduk z grupy cygańskiej „Razem” z Lipnicy Muro- Lubańska, dyrektor Przedszkola Samorządowego w Lipnicy
wanej, Natalii Mleczko i Adriana Mróz z grupy cygańskiej Murowanej – Monika Kruk oraz sołtysi. Nie zawiodła publicz„Raj” z Rajbrotu - za piękne wykonanie piosenek cygań- ność, która po brzegi wypełniła salę Gminnego Domu Kultury
skich. Natomiast Panie Faustyna Wieciech i Marta Wnęk w Lipnicy Murowanej. Patrząc na liczbę osób chętnych do przez grupy cygańskiej „Górzanie” z Lipnicy Górnej otrzymały na- kazywania tej barwnej, kończącej okres karnawału tradycji, nie
grodę za opracowanie scenariusza widowiska cygańskiego.
musimy martwić się o to, że cygański zwyczaj odejdzie w zapomnienie.
Sala widowiskowa pękała w szwach! Nie zabrakło pięknych
cyganek, urodziwych cyganów, gości z dalekich krajów, wró- Gminny Dom Kultury składa serdeczne podziękowania wszystżenia z kart i zapustnych pączków. Każdy występ przymnażał kim grupom cygańskim za kultywowanie jedynych takich w reuczestnikom radości i pozytywnych emocji. W tym ostatkowym gionie, zwyczajów zapustnych oraz Piekarni Pana Jana Zelka
wydarzeniu uczestniczyli także zaproszeni goście: wójt Gmi- z Rajbrotu za pyszne pączki ufundowane na tę okoliczność, któny Lipnica Murowana – Tomasz Gromala, Radni Rady Gminy rymi obdarowani zostali wszyscy uczestnicy przeglądu.
z przewodniczącym Damianem Gażą, radny powiatu bocheńskiego – Józef Radzięta, siostra przełożona sióstr urszulanek –
GDK
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ŚCIEŻKA RELIGIJNO - PRZYRODNICZA
ŚW. JANA PAWŁA II W RAJBROCIE
Życie jest pielgrzymką ciągłych odkryć;
odkrywania, kim jesteście,
odkrywania wartości,
które nadają kształt waszemu życiu.
św. Jan Paweł II

Celem wytyczenia Ścieżki Religijno – Przyrodniczej Św. Jana
Pawła II jest uczczenie 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka,
a także przybliżenie wartości, którymi kierował się przez całe
swoje życie. Ścieżka ta zaprasza do krótkiej wędrówki szlakiem
myśli św. Jana Pawła II wszystkie osoby, które w indywidualnej

zadumie na łonie natury zechcą je kontemplować, a przez to pogłębiać swoje relacje z Bogiem, ludźmi i przyrodą. Dedykowana
jest ona przede wszystkim młodzieży, w szczególności uczniom
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rajbrocie,
ale także osobom dorosłym – mieszkańcom Rajbrotu i przybywającym tutaj gościom. Będzie ona miała ok. 4 km długości
i składać się będzie z 15 stacji (od Szkoły im. Jana Pawła II
do kościoła pod wezwaniem św. Jana Pawła II). Każda ze stacji
zawierać będzie cytat Papieża dotyczący wartości szczególnie
przez Niego cenionej.
Mirosław Koralewski

W kolejności przewidywane są następujące stacje:
1. Kierunek

6. Ojczyzna

11. Przyroda

2. Modlitwa

7. Cierpienie

12. Prawda

3. Praca

8. Rodzina

13. Obowiązek bycia dobrym

4. Życie

9. Miłość

14. W poszukiwaniu Boga

5. Ziemia

10. Wolność

15. Kościół – Eucharystia

Wiadomości Lipnickie

21

Edukacja

Otwarcie Ścieżki odbędzie się w dniu 18 maja 2020 r. w Rajbrocie o godz. 9:00
Program uroczystości:
1. 9:00 Uroczysta Msza św. w kościele p.w. św. Jana Pawła II
2. Poświęcenie pomnika św. Jana Pawła II na placu kościelnym
3. Przemarsz przed budynek Szkoły im. Jana Pawła II
4. Otwarcie Ścieżki i przemówienia okolicznościowe
5. Wędrówka trasą Ścieżki w religijnej zadumie nad treścią nauczania św. Patrona
6. Zakończenie i przemówienia okolicznościowe w budynku Szkoły Podstawowej

TO NIE FRASZKA I NIE BAJKA
nobliści znów na fali
10 grudnia 2019 roku Olga Tokarczuk odbierała w Sztokholmie z rąk króla Szwecji literacką Nagrodę Nobla. To piąty literacki Nobel dla Polski, a ósmy, jeśli wziąć pod uwagę jeszcze
dwa wyróżnienia z chemii i fizyki Marii Skłodowskiej - Curie
i Pokojową Nagrodę Nobla Lecha Wałęsy.
To niecodzienne wydarzenie było niewątpliwie powodem do
dumy i ogromnej radości dla większości Polaków. Uczniowie
klas ósmych Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie celebrowali to święto w nietypowy sposób - zaprosili kolegów i koleżanki do wspólnego czytania dzieł polskich noblistów. Niektórych z nich, jak na przykład Reymonta czy Miłosza trzeba było
nieco odkurzyć, wyjmując zapomniane dzieła z zakamarków
domowych bibliotek. Co innego Sienkiewicz – „Trylogia” jego
autorstwa, „Quo vadis” czy „W pustyni i w puszczy” pachniały
nowością i uczniowie chętnie chwalili się własnymi, często bogato ilustrowanymi egzemplarzami. Udało się zdobyć wydania
niektórych powieści Olgi Tokarczuk („Księgi Jakubowe”, „Bieguni”, „Dom dzienny, dom nocny”, „Opowiadania bizarne”).
Ulubione wiersze noblistów można było odręcznie przepisać
z dowolnego źródła, aby potem przeczytać je innym.
Sala polonistyczna zamieniła się tego dnia w salon literacki.
Ósmoklasiści wcielili się w role polskich noblistów. Największe
zainteresowanie wzbudziła, co zrozumiałe, Olga Tokarczuk (Joanna Suder), a wszyscy z ciekawością przyglądali się jej niety„Literackie ciasteczka” nagrodą za poprawne odpowiedzi

Uczniowie klas VIII wcielili się w polskich noblistów
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powej fryzurze. Dopatrywano się podobieństwa pozostałych noblistów do postaci przedstawionych na portretach. Chętni przeczytali fragmenty przyniesionych wierszy, powieści lub nowel.
Szymborska (Weronika Fitrzyk) przyznała później: - „Zrobiło
mi się bardzo miło, gdy usłyszałam, że ktoś recytuje mój wiersz”
Po krótkiej autoprezentacji przyszedł czas na „literackie” ciasteczka. Aby się nimi poczęstować, trzeba było podać poprawną
definicję fraszki, trenu, satyry, noweli, komedii… lub jeszcze
innego gatunku literackiego. W ten sposób utrwalano trudne pojęcia z zakresu liryki, epiki i dramatu.
Na początku nieufnie, a potem coraz śmielej uczniowie zaglądali na kolejnych przerwach do sali nr 20 i prześcigiwali się
w recytowaniu definicji. Najwięcej radości z uczestnictwa
w tej zabawie mieli piąto- i szóstoklasiści. „W pewnym momencie zaskoczyły mnie te tłumy. Czułem się trochę bezradny,
bo nikt nie chciał słuchać, żeby ustawić się w kolejce. Wszyscy
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krzyczeli naraz.” – mówił zirytowany Reymont (Dominik Hec).
Za to Sienkiewicz (Mikołaj Jędrusiak) z niezmąconym spokojem i wnikliwością dociekał, czym różni się powieść od epopei
i dopiero gdy usłyszał pełną odpowiedź, częstował łasuchów
słodkim orzeszkiem. Miłosz (Andżelika Rajca) zauważył,
że tłumaczenie pojęć i egzekwowanie wiedzy nie jest łatwe,
ale daje dużo satysfakcji – „Mogliśmy dziś doświadczyć na własnej skórze, co czują na co dzień nauczyciele.”

świeże bułeczki, a policzono, że było ich około 350 sztuk. Do realizacji przedsięwzięcia, oprócz wymienionych wyżej uczniów,
włączyły się jeszcze: Dominika Strońska, Martyna Żołna, Natalia Bodek i Mateusz Wrona. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy
wzorowo wywiązali się z zadań i zgodnie przyznali, że taka nauka poprzez zabawę sprawiła im dużo frajdy. Nie mają wątpliwości, że dzięki ich zaangażowaniu nazwiska wielkich Polaków
na zawsze utkwią w pamięci kolegów i koleżanek.

Pierniczki, pieguski i babeczki rozeszły się jak przysłowiowe

Beata Fortuna

SING A SONG
konkurs piosenki obcojęzycznej
W dniu 24 lutego 2020 w Szkole Podstawowej w Rajbrocie
odbył się konkurs piosenki obcojęzycznej pt: ”Sing a song”.
Głównym celem konkursu było propagowanie nauki języków
obcych oraz zacieśnienie kontaktów ze szkołami ościennymi.
W konkursie wzięło udział 24 uczestników ze szkół w Bochni,
Dobrocieszu, Iwkowej, Iwkowej Nagorza, Nowego Wiśnicza
i Wojakowej. Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom pod
względem językowym i muzycznym. W wyniku głosowania
jury, tegoroczny konkurs zwyciężyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nowym Wiśniczu. Miejsce I-Aniela Oświęcimka
z piosenką Lady Gagi „Always remember us this way”, II miej-

sce-Martyna Stochel z piosenką Grace Vanderwaal „Share the
Joy” wykonaną przy akompaniamencie okulele, III miejsce-Natan Pietras z piosenką „Zombie” i aktualnym przesłaniem do
młodych ludzi aby doceniać w życiu to co mamy z myśla o tych,
którym wiele brakuje. Na koniec wszyscy uczniowie wykonali
wspólny taniec i razem śpiewali piosenki Eda Sherana. Poniedziałkowy konkurs był świętem muzyki w języku angielskim,
który zapamiętamy na długo. Zapraszamy wszystkich chętnych
już za rok.
Ilona Solarz

Uczestnicy konkursu piosenki obcojęzycznej „Sing a song”

SKARBY WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Każda szkoła oprócz przekazywania wiedzy ma obowiązek wychowywania uczniów, kształtowania ich postaw i wyposażania
w pozytywne wartości. Treści wychowawcze przekazywane są
na poszczególnych zajęciach edukacyjnych oraz podczas realizacji lekcji wychowawczych. W tym celu korzystamy ze szkolnego programu profilaktycznego oraz programów zewnętrznych
zawierających treści wychowawcze.

Nasza szkoła uczestniczyła w finansowanym przez Urząd Gminy Lipnica Murowana programie profilaktyki zintegrowanej
„Archipelag Skarbów”. W dniach 23-24 stycznia gościliśmy na
terenie placówki trójkę trenerów, którzy prowadzili spotkania
z najstarszymi uczniami z klas siódmych i ósmych, z nauczycielami oraz rodzicami. Podczas warsztatów z młodzieżą poruszano szeroki zakres tematów ważnych dla każdego nastolatka.
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Nie zabrakło rozmów związanych z procesem dojrzewania, rolą
przyjaźni i miłości w życiu młodego człowieka. Program wspierał młodzież w poznawaniu i akceptacji siebie, wzmacniał kompetencje w zakresie asertywności oraz zachęcał do pozytywnego
spojrzenia na takie obszary emocji i zachowań jak: złość, zakochanie czy seksualność człowieka. Zajęcia dla uczniów łączyły
formę wykładu, prezentacji multimedialnej i różnego rodzaju
ćwiczeń, które aktywizowały młodzież do wspólnego działania
i wchodzenia w proponowane przez trenerów role.
Dodatkowym elementem podczas realizacji programu były
zajęcia dla nauczycieli oraz spotkanie z rodzicami. Wiele elementów pracy trenerów, sposoby nawiązywania kontaktów
z młodzieżą oraz metody atrakcyjnego przekazywania trud-

nych treści profilaktycznych, wzbogaciły warsztat umiejętności
wychowawczych nauczycieli. W czasie spotkania z rodzicami
zaprezentowano cele, efekty i treści programu oraz omówiono
wyniki przeprowadzonych badań nad młodzieżą pod kątem szeroko pojętej profilaktyki. Rodzice otrzymali wiele wskazówek
dotyczących budowania relacji z nastolatkiem oraz podpowiedzi zwiększające skuteczność oddziaływania wychowawczego
rodziców.
Zarówno z relacji uczniów, rodziców, jak i nauczycieli wynika,
że warsztaty spodobały się poszczególnym grupom odbiorców,
wyposażyły w przydatną wiedzę oraz potrzebne umiejętności.
Iwona Mularz

EUROWEEK 2020
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Orła Białego. W sumie 57
uczniów.

Międzynarodowy Program Euroweek ma na celu rozwój zdolności intelektualnych, przywództwa, kreatywności, komunikacji
oraz umiejętności interpersonalnych poprzez stosowanie różnorodnych technik, podejście formalne, nieformalne i ponadkulturowe pomagające przygotować uczniów do integracji i zrozumienia obecnego świata. Językiem do komunikacji podczas
warsztatów jest język angielski.
Celem programu jest zapewnienie intensywnego szkolenia, promującego:
- uczenie się,
- rozwijanie zdolności przywódczych,
- budowanie pewności siebie,
- naukę języka obcego,
- rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim,
- integrowanie wielokulturowe,
- budowanie przyjaźni i stałej współpracy pomiędzy uczestnikami i wolontariuszami.
W dniach 10-14 lutego 2020 r. grupa 12 uczniów z klas VII
i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Brodzińskiego w Lipnicy Murowanej przebywała pod opieką pań Iwony Imiołek i Jolanty Gos na 5-dniowym obozie językowym
EUROWEEK prowadzonym w języku angielskim.Tym razem
gościliśmy w przepięknej miejscowości Międzygórze położonej
w woj. dolnośląskim w powiecie kłodzkim. Pierwszego dnia
wieczorem po kolacji tradycyjnie przywitali nas wolontariusze
z całego świata, a dokładnie z Kolumbii, Meksyku, Indonezji,
Turcji, Kambodży, Urugwaju, Tajlandii, Włoch i Republiki
Południowej Afryki. Przedstawili regulamin Euroweeku, a następnie zaprosili wszystkich na dyskotekę. Dzieci miały możliwość zapoznać się z innymi uczestnikami obozu bowiem razem
z nami w ośrodku wczasowym przebywali uczniowie ze szkół
z Kobylej Góry oraz nasi sąsiedzi z Bochni – pierwszoklasiści
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DAY 1
W pierwszym dniu obozu językowego Euroweek rano rozbudził
uczniów Energizer, który poprowadzili wolontariusze z Kolumbii, Urugwaju i Indonezji – Valentina, Alex i Antonio. Była to
poranna gimnastyka i szybki taniec w rytm muzyki. Następnie
uczestnicy obozu zostali podzieleni na grupy zaawansowania,
w których przygotowali oraz zaprezentowali w języku angielskim Expectations czyli oczekiwania związane z pobytem na
obozie. Nastepnie dzień upłynął na licznych kreatywnych zajęciach integracyjnych i zespołowych tj. Team building activity,
Integration activity i Creativity workshop. Popołudniu wolontariusze zabrali nas na spacer po okolicy. Atrakcją okazał się usytuowany niedaleko „Wodospad Wilczki”, natomiast spora ilość
śniegu dostarczyła uczniom i wolontariuszom rozrywki w postaci zabawy w rzucanie śnieżkami. Wieczorem wolontariuszka
z Kambodży – Sonita, przedstawiła prezentację ukazującą jej
kraj i kulturę. Nie zabrakło również pokazu talentów oraz wieczornej dyskoteki.
DAY 2
W środę 12. lutego po porannej rozgrzewce Energizer na
uczniów czekały zajęcia Let’s talk with people around the world,
które polegały na luźnych rozmowach w grupach z wolontariuszami. Uczniowie mogli wypytać ich o najdrobniejsze szczegóły
ich życia, oczywiście w języku angielskim :) Dalsza część dnia
upłynęła uczestnikom obozu na zajęciach integracyjnych i kreatywnych w tym m.in. na zabawie Team building game oraz opisie stereotypów. Przerwę obiadową wykorzystaliśmy na spacer
po okolicy i do miejscowego sklepu spożywczego. Po powrocie
do ośrodka na uczestników obozu czekała Country presentation
- prezentacja multimedialna dotycząca Kolumbii – ojczystego
kraju Mateo. Wieczorem odbył się Talent Show, w trakcie którego uczniowie ujawnili swoje ukryte talenty :) W tym dniu powitaliśmy także nowych uczestniów obozu ze szkół z Wągrowca,
Żarów i Milicza.
DAY 3
W ostatnim dniu zajęć na obozie językowym Euroweek rano jak
zwykle rozbudził wszystkich Energizer poprowadzony przez
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Uczniowie klas Vii i Viii z wolontariuszami z całego świata

wolontariuszy. Następnie odbyły się tradycyjne zajęcia w grupach oraz dyskusje z wolontariuszami, w tym Country workshop
– zajęcia dotyczące krajów i wiadomości, jakie uczniowie uzyskali na ich temat podczas trwania obozu. Odbyły się także
Country presentations – prezentacje multimedialne dotyczące
wybranych państw. Wolontariuszka Mami opowiedziała o Republice Południowej Afryki, natomiast wolontariusz Augustin
zaprezentował Urugwaj. Wieczorem odbyło się uroczyste podsumowanie Euroweeku, podczas którego rozdano certyfikaty
uczestnictwa w obozie oraz zrobiono pamiątkowe zdjęcia.
Podsumowując efektami jakie niesie ze sobą uczestnictwo
w programie Euroweek są:
- podniesienie kompetencji językowych w zakresie komunikacji
w języku angielskim,

- własna integracja globalna uczniów i nauczycieli poprzez
przyjaźnie z wolontariuszami z całego świata,
- kultywowanie zdolności interpersonalnych, intelektualnych
i kreatywności,
- bardziej aktywne uczestnictwo i działalność na rzecz społeczności lokalnych,
- udział w życiu kraju i świata,
- współpraca z uczniami i nauczycielami innych szkół.
Zapraszam do obszernej fotorelacji z wyjazdu umieszczonej na
stronie internetowej szkoły splipnica.edupage.org w zakładce
Album Fotograficzny.
Iwona Imiołek

DZIEŃ PATRONA W LIPNICY MUROWANEJ
Z kwiatami lub bez, czasem z serdecznymi życzeniami, a czasem z wielką dziurą w pamięci –
każdy z nas Dzień Kobiet obchodzi na swój własny sposób. Bez względu na to o ilu osobach
tego dnia pamiętamy jest jedna, bliska nam postać, która wywarła niemały wpływ na literaturę
polską. Mowa oczywiście o Kazimierzu Brodzińskim – patronie naszej szkoły, którego urodziny przypadają właśnie na ósmego marca. Grono pedagogiczne oraz uczniowie celebrują
to wydarzenie zaczynając od Mszy świętej, by następnie spotkać się na uroczystej akademii
poświęconej życiu i twórczości poety.

Portret Kazimierza Brodzińskiego

W tym roku wraz z klasami siódmymi (na których spoczywała rola poprowadzenia uroczystości) „wybraliśmy się” na Kamienie Brodzińskiego, aby przypomnieć sobie jak wiele wspólnego z Lipnicą ma słynny pisarz. Jeden z uczniów odgrywający rolę samego Kazimierza Brodzińskiego siedział na szczycie Kamieni i notował w swym pamiętniku wielkim, gęsim piórem
dzieje swojego życia. Nad piękną i pracochłonną dekoracją oraz scenariuszem przedstawienia czuwały pani Magdalena Malaga oraz pani Katarzyna Bazarnik. Pod ich czujnym okiem
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(a nawet uchem) po raz pierwszy zabrzmiały słowa piosenki napisanej specjalnie na tę okazję, która ma szansę stać się hymnem
naszej szkoły.
Oto jej słowa:
Jak dobrze nam wiedzę zdobywać,
Młodym umysłem chłonąć świat,
Przyjaciół wciąż sobie zjednywać,
Bo każdy w szkole jest jak brat.
		

Ref.: Hejże hej, hejże ha
Każdy talent w sobie ma.
To nie jest błąd ani wstyd,
Gdy w życiu chcesz wejść aż na szczyt.

Wójt Tomasz Gromala gościem na uroczystości

Wspomnijmy dziś o swym patronie,
Niech zabrzmi pieśni zgodny ton,
Miano poety dzierżył skromnie,
Kazimierz Brodziński – to on.
		

Ref.: Hejże he, hejże ha…

Choć droga twa zdaje się kręta,
Sekret w ambicji własnej tkwi.
Kazimierz też o tym pamiętał
I tak otworzył sławy drzwi.
		

Ref.: Hejże hej, hejże ha…
Młodzi artyści podczas akademii

Melodia piosenki jest wszystkim dobrze znana za sprawą pierwowzoru – utworu harcerskiego pt. „Jak dobrze nam zdobywać
góry”. Czas pokaże czy uświetni ona kolejne szkolne uroczystości.

Barbara Czesak

„…ABY JĘZYK GIĘTKI POWIEDZIAŁ WSZYSTKO,
CO POMYŚLI GŁOWA”
11 marca w Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej już po raz trzeci odbył się konkurs czytelniczy pod
hasłem „Bohaterowie naszych lektur”. Brały w nim
udział klasy IV-VI, natomiast siódmo- i ósmoklasiści na
zaprezentowanie swoich możliwości będą musieli jeszcze trochę poczekać. W tym roku tematem przewodnim
konkursu była literatura wojenna. Zadaniem uczestników było przeczytanie trzech książek: „Teraz tu jest nasz
dom”, „Wszystkie moje mamy” oraz „Listy w butelce”.
Uzupełnieniem pozycji literackich były filmy: „Bella
i Sebastian”, a także „Dzieci Ireny Sendlerowej”.

Młodzież szkolna podczas pierwszego etapu konkursu
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W konkursie wzięło udział jedenaście trzyosobowych
zespołów z sześciu klas. Byli to uczniowie wyłonieni
na podstawie eliminacji, którzy uzyskali najwyższe wyniki. Początkowo planowano dopuszczenie do konkursu po jednej delegacji z danej klasy, ale okazało się, że
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zainteresowanie było naprawdę duże, bo historie przekazane
w książkach przypadły do gustu młodym czytelnikom. Nic
w tym dziwnego. Bohaterami tych poruszających opowieści są
dzieci, które musiały zmierzyć się z okrucieństwem wojny. Młodzi czytelnicy zatem sięgnęli do zakresu tematyki historycznej,
która jeszcze ich nie obowiązuje, ale daje podstawy wiedzy na
przyszłość.
Konkurs składał się z trzech etapów. Pierwszy z nich polegał
na prawidłowym udzieleniu odpowiedzi na pytanie, które było
punktowane zgodnie z jego poziomem trudności. Ocenie podlegała również poprawność wypowiedzi pod względem językowym oraz podanie wyczerpującej ilości informacji. Część druga
dotyczyła rekwizytów. Uczniowie musieli wskazać z którym
tekstem łączy się dany przedmiot i co oznacza. Runda trzecia
była to runda filmowa, w której uczestnicy opowiadali wydarzenia na podstawie fragmentu filmu. Walka była wyrównana,
dlatego na koniec trzeba było przeprowadzić jeszcze dogrywkę.

W ten sposób wyłoniliśmy trzy najlepsze grupy:
I.
II.
III.

Klasa Va
Klasa VIb
Klasa IV

Całe wydarzenie zaplanowali i zorganizowali pani Bożena Piasecka oraz pan Bogdan Struzik. Wszystko przebiegało bez problemu, a poziom merytoryczny rywalizacji był naprawdę wysoki. Miło było patrzeć na uczniów, którzy zgromadzili tak wiele
informacji, by w równej walce móc się nimi pochwalić.
Inspiracją przy wyborze bibliografii były pozycje książkowe
zakupione w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Dzięki niemu zbiory naszej szkolnej biblioteki znacznie
się zwiększyły, więc każdy z biorących udział w konkursie mógł
bez problemu dotrzeć do wskazanej literatury.
Barbara Czesak

Finałowa rozgrywka trzech najlepszych drużyn

KSIĄŻKA – PRZYJACIEL PRZEDSZKOLAKA
W dzisiejszych czasach już małe dzieci sprawnie poruszają się w Internecie, co niesie ze sobą wiele zagrożeń. Nierzadko zapominamy,
jak ważny jest ich rozwój, a jeden z jego elementów to czytelnictwo.
Książki pomagają maluchom w poznawaniu świata i pokazują im,
w jaki sposób powinny się zachowywać.
Na szczęście coraz więcej dorosłych rozumie, że wspólne wkraczanie
w literacki świat ma wiele zalet. Dzięki niemu nawiązujemy wspólną
więź, kształtujemy wyobraźnię maluchów, pokazujemy im wartości
i rozwijamy kreatywność. Dziecko może utożsamić się z jakimś bohaterem i zrozumieć, że nie jest samo ze swoimi problemami. Warto
dodać, że taki rozwój pomaga uczniom w czytaniu ze zrozumieniem
i koncentrowaniu się na jakimś zadaniu. Milusińscy dostrzegają, że
takie spędzanie wolnego czasu jest ciekawe, zabawne i inspirujące,
a w dodatku kontakt z bliskimi jest ważniejszy od wirtualnej rzeczywistości. Właśnie dlatego nasze przedszkole postanowiło zadbać
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o wspólne czytanie i mocno się w nie zaangażowało.
W ramach ogólnopolskiego projektu nasza placówka przystąpiła
do akcji „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” autorstwa
Pani Anety Konefał, który ma na celu m.in. zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom - uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków
czytelniczych, wprowadzenie dziecka w świat literatury, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych,
rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności
u dzieci. W ramach projektu nasze przedszkole odwiedzają wyjątkowi goście, którzy nie tylko opowiadają o swojej pracy m.in.

strażak, policjant, ale także czytają dzieciom bajki edukacyjne.
Entuzjazmem wykazują się również rodzice przedszkolaków –
odwiedzają naszą placówkę, by poczytać dzieciom.
Bardzo się cieszymy, że w naszym otoczeniu tak wiele dorosłych rozumie, jak ważne jest zapoznawanie dzieci z literaturą. Mamy nadzieję, że skorzystają na tym obie strony,
a najmłodsze pokolenia z czasem same sięgną po wartościowe
lektury.

Przedszkolaków często odwiedzają ciekawi ludzie

Goście opowiadają o swojej pracy, a także czytają interesujące bajki
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Joanna Zych

Edukacja

„JADĄ WOZY KOLOROWE TABORAMI…”

Dzieciaki ciężko pracowały nad programem artystycznym

„Jak ostatki to ostatki.
Niech się cieszą dzieci, dziadki.
Niechaj jedzą, niech śpiewają,
Tańczą, wróżą, dużo grają.
Niech się bawią wszyscy w koło.
Niech dziś będzie tak wesoło.
Bo ostatków nadszedł czas,
więc korzystaj szansę masz.”
Co roku, w ostatnią niedzielę karnawału w Gminnym Domu
Kultury odbywa się niezwykle barwne widowisko. W ten dzień
do Lipnicy Murowanej ze śpiewem przybywają „cygańskie tabory” aby muzyką, tańcem i żartem uradować mieszkańców.

Dzieci z Przedszkola im. św. Mikołaja w Rajbrocie także
podtrzymują ten wyjątkowy obyczaj. Co roku zamieniają się
w piękne Cyganki i przystojnych Cyganów prezentując zwyczaje związane z zapustami. Przygotowany program artystyczny
najpierw zaprezentowaliśmy naszej przedszkolnej publiczności.
By tradycji stało się za dość 23 lutego dzielne „Małe Cyganiątka
z Rajbrotu” ucharakteryzowane i przebrane w cygańskie stroje
pojawiły się na wielkiej scenie. Za swój występ, podobnie jak
inne grupy dziecięce otrzymaliśmy wyróżnienie. Nie obyło się
bez zapustnych pysznych pączków, którymi częstowaliśmy się
na zakończenie tego przemiłego popołudnia.
Magdalena Janiczek

Podczas występu w Gminnym Domu Kultury w Lipnicy Murowanej
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