
  

wiadomości z pierwszej ręki

Rozpoczęła się kolejna inwesty-
cja na terenie gminy w ramach 
Narodowego Programu Prze-
budowy Dróg Lokalnych, jej 
wartość opiewa na kwotę prze-

kraczającą 5 milionów złotych. 
W ramach szczegółowego zakre-

su prac kwota ponad miliona złotych to wartość robót jakie 
zostaną zrealizowane na terenie gminy Lipnica Murowana. 
Przeprowadzone prace mają wpłynąć na poprawę bezpieczeń-
stwa oraz zwiększyć płynność ruchu drogowego poprzez m.in. 
kontynuację budowy chodnika, aż do nowego mostu na poto-
ku Górzańskim, budowę nowego i modernizację istniejacego 
oświetlenia ulicznego, kompleksową modernizację skrzyżo-
wania drogi powiatowej na Wymyślnej z drogą powiatową 
w kierunku Borównej. W ramach zadania zmodernizowany 
zostanie kolejny fragment nakładki asfaltowej w kierunku 
Połomia Dużego z progiem zwalniającym poprawiającym 
bezpieczeństwo wszystkich dojeżdżających do szkoły. Gmi-
na Lipnica Murowana pokryje 21% wartości robót ne terenie 
gminy i na ten cel przeznaczy ok. 300 tysięcy złotych, 29% 
całej kwoty przeznaczy powiat bocheński, 50% pochodzić bę-
dzie z budżetu Państwa.
Wykonawcą inwestycji będzie firma STRABAG INFRA-
STRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.

Jużwkrótce rozpoczną się dwa zadania, które zgodnie z uchwa-
łą Sejmiku Województwa Małopolskiego zostały powierzone 
gminie Lipnica Murowana. Na dokończenie budowy chodnika 
z kanalizacją deszczową oraz na budowę dwóch zatok przy-
stankowych w Lipnicy Dolnej województwo przeznaczy ok. 
270 tysięcy złotych, docelowo nie mniej niż 50% wartości 
obydwu zadań. Ostateczna wartość robót zostanie określona 
po podpisaniu porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich 
i wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu. Wykonanie 
prac przewiduje się na drugi i trzeci kwartał tego roku. Coraz 
większy ruch samochodowy, przepisy bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym oraz zalecenia związane z płynnością i przepusto-
wością w poruszaniu się samochodów na drogach wojewódz-
kich wymagają dostosowania dotychczasowego systemu m.in. 
dowozu dzieci do szkół, aby spełniał wszelkie wytyczne i był 
zgodny z przepisami. Budowa zatok, o co zabiegali wójt, rad-
ni i rodzice zapewne wpłynie na poprawę tych walorów oraz 
wieńczy kilkuletnie przygotowania tych inwestycji.

30 września 2015 roku to termin, do którego wykonawca wy-
łoniony w przetargu, będzie musiał wykonać wszelkie prace 
związane ze stabilizacją potężnego osuwiska na drodze po-
wiatowej w Rajbrocie. W ramach zadania pn: „Zabezpieczenie 
i stabilizacja osuwiska wraz z usunięciem skutków w ciągu 
drogi nr 1447 Muchówka - Porąbka Iwkowska w m. Rajbrot 
w km 5 + 430, 00 - 5 + 526,66” wykonane zostaną następują-
ce prace: odbudowa rowu drogowego, rozbiórka i odbudowa 
przepustu drogowego, odbudowa opaski brzegowej i progów 
w celu zabezpieczenia skarpy Uszwicy i drogi przed erozją, 
wykonanie palowania po prawej stronie drogi, uzupełnienie 
i umocnienie skarpy oraz odtworzenie nawierzchni drogi.  
W związku z tym, że prace już ruszyły mieszkańcy muszą się 
uzbroić w cierpliwość, natomiast wszyscy spoza Rajbrotu ko-
rzystać z zaproponowanych objazdów. Powiat bocheński po-
zyskał na to zadanie środki ministerialne. Montaż finansowy 
zakłada, że 80% wartości robót sfinansuje Ministerstwo Admi-
nistracji i Cyfryzacji a pozostałe 20% Starostwo Powiatowe.

W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony został wy-
konawca na zadanie: „Termomodernizacja budynku Zespołu 
Szkół w Rajbrocie wraz z odwodnieniem, izolacją przeciwwil-
gociową i termiczną ścian fundamentowych”. W ramach prac 
planuje się wykonanie odwodnienia drenażowego budynku na 
długości ok. 98,60 mb wraz ze studzienkami rewizyjnymi i od-
prowadzeniem drenażu poza budynek na długości ok. 40 mb 
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian 
fundamentowych na powierzchni ok. 187,60 m2. Kolejnym 
etapem jest wykonanie robót budowlanych polegających na 
ociepleniu ścian i stropów budynku Zespołu Szkół. W zakres 
robót wchodzi w szczególności ocieplenie ścian przyziemia 
styropianem o grubości 11 cm i ścian zewnętrznych - styropia-
nem o grubości 13 cm oraz stropów wełną mineralną o grubości 
od 11-15 cm. Całość elewacji ma zostać wykończona tynkiem 
cienkowarstwowym. W zakres robót wejdą również roboty to-
warzyszące związane z rozbiórką i ponownym montażem rur 
spustowych, wentylacji, remontem instalacji odgromowej oraz 
montażem parapetów okiennych. Powierzchnia ocieplonej ele-
wacji 1411,60 m2 i powierzchnia ocieplanego stropu 487,75 
m2. Termin realizacji zadania to 20.08.2015 roku. Zadanie to 
zostanie zrealizowane przy wsparciu Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i ze środków budżetu gminy. Wartość 
prac, które wykona firma F.U.H. NEOBUD z Rożnowa, wyno-
si 247 744,79 zł.
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Oprócz kilku mniejszych w dostojnym miejscu stanęła 10 
metrowa palma wykonana przez rekordzistę (36,04 m.) 
Zbigniewa Urbańskiego. Została ona umieszczona przy 

wejściu do sali kolumnowej, w której odbywają się najważniejsze 
uroczystości w Pałacu Prezydenckim. Lipnicka palma jest jedną  
z dwóch szczególnych atrakcji wystawy i w dodatku najwyż-
szą. Dodatkowo wystawę uświetnia galeria fotograficzna m.in. 
z pięknymi lipnickim palmami i rynkiem współczesnym i tym 
z przeszłości. Wystawę uroczyście otworzyła Pierwsza Dama, 
Anna Komorowska wspominając wizyty w ostatnich latach 
na uroczystościach Niedzieli Palmowej w Lipnicy Murowa-
nej i Łysych, a następnie dziękując wszystkim reprezentantom 
poszczególnych regionów za przybycie, a szczególnie za kul-
tywowanie prastarych tradycji i pielęgnowanie pięknego zwy-
czaju wykonywania palm. Na końcu przekazała wszystkim 
świąteczne życzenia w imieniu swoim, a także swojego mał-
żonka, Prezydenta Rzeczypospolitej. Po zakończeniu wystawy 
najwyższa palma z Lipnicy trafiła do Muzeum Etnograficzne-
go w Warszawie. Na zaproszenie Kancelarii Prezydenta Gmi-
nę Lipnica Murowana reprezentowali Wójt Tomasz Gromala, 
wieloletni wykonawca palm rodzinnych Bronisław Mucha  
i instruktor z Gminnego Domu Kultury Olga Kowalczyk, która 
wykonała zdobienie pięknie prezentującej się w salach pałacu 
palmy.

27 marca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie otwarta została wystawa wielkanocnych palm. Kolo-
rowe i różnorodne palmy przyjechały m.in. z Warmii i Mazur, Beskidu Żywieckiego, Podlasia, Kur-

piów, Podhala, Lubelszczyzny oraz Powiatu łowickiego. 
Oczywiście  w  tym  gronie  nie  mogło  zabraknąć  palm  szczególnych,  bo  tych  słynących  ze  swej  

smukłości i wysokości, czyli palm lipnickich. 

Pierwsza Dama - Anna Komorowska z lipnicką delegacją

lipnickie palmy w pałacu prezydenckim 

kanalizacja z dotacją unijną

– UNICON z Gdańska.
W ramach zadania zostaną wykonane: wymiana rurociągu 
tłocznego ścieków surowych o długości 195 m z pompowni 
PD1 zlokalizowanej na działce nr 896/1 do oczyszczalni ście-
ków na dz. nr 897/8 oraz modernizacja przepompowni PD1 
polegająca na wymianie dwóch pomp na pompy o większej 
wydajności wraz z osprzętem, armaturą i sterowaniem z moż-
liwością powiadamiania SMS, zdalnego monitorowania i za-
rządzania pracą przepompowni.
W zakres robót wchodzą także roboty przygotowawcze, robo-
ty ziemne z wykonaniem przewiertu sterowanego na długości 
ok. 50 mb, roboty montażowe, próby szczelności lub ciśnie-
niowe, inwentaryzacja powykonawcza, demontaż istniejących 
pomp i armatury w pompowni ścieków, montaż nowych pomp 
z osprzętem, armaturą i sterowaniem.

Koszt całej inwestycji to 157 685,89 zł.

Wójt Gminy Tomasz Gromala wraz ze Skarbnikiem 
Alicją Knopt 25 maja podpisali w Urzędzie Mar-
szałkowskim umowę na dofinansowanie inwestycji 

„Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Dolnej Etap II 
– wymiana odcinka kanalizacji tłocznej wraz z modernizacją 
przepompowni na działkach 896/1, 897/8 ” w wysokości 66 
416zł. Jest ono możliwe dzięki złożeniu przez gminę wniosku 
w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i lud-
ności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013. Obec-
nie prace wykonuje już wyłoniona w przetargu firma ECOL 



W ostatnim czasie zespół wydał płytę demo, w czym 
w sposób wymierny pomogła także gmina. Możli-
wość prezentacji młodych muzyków w ogólnopol-

skiej telewizji, która każdego dnia przyciąga przed telewizory 
ok. pół miliona widzów oraz premierowe wykonanie nowego 
utworu „Chcemy żyć”, to wydarzenia, których może poza-
zdrościć niejeden wykonawca, nie mówiąc o zespołach, które 
dopiero szukają możliwości zaistnienia. Patrząc na efekt pracy 
muzyków, w kontekście jakości nowego utworu i możliwości 
jego prezentacji w otwartej telewizji na żywo, trzeba przyznać, 
że wykorzystali swoją okazję w 100%. Miejmy nadzieję, że 
przełoży się to także pozytywnie na pozyskanie sponsorów  
i mecenasów co umożliwi wydanie całej płyty, na którą udało 
się skompletować już prawie cały materiał. Więcej o zespole 
możemy przeczytać na ich stronie n-a-z-a-r-e-t.pl. Zapraszamy 
więc do zapoznania się z działalnością zespołu. Rekomendacją 

dla ewentualnego wsparcia niech będą m.in. występy w pro-
gramach na żywo w TVP1 czy ostatni w TVP2.
Występ muzyków poprzedziło krótkie wprowadzenie podczas 
którego wójt w kilku słowach zaprezentował gminę i charak-
terystyczne elementy lipnickiego krajobrazu kulturowego. 
Po raz kolejny okazało się, że lipnicka palma to marka sama  
w sobie rozpoznawana w całym kraju, natomiast kopia kościo-
ła św. Leonarda wpisanego na listę UNESCO wykonana przez 
Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne czy m.in. 
jajo wielkanocne zrobione przez słuchaczy UTW Lipnica 
Murowana, renomowane wędliny produkowane w Rajbrocie  
z serii „lipnickich specjałów”, a także miód i kwiat „Lipnickiej 
Lipiny” - czyli produkt lokalny wpisany na listę unijną pro-
duktów tradycyjnych dopełniły symbolicznej prezentacji. Po 
zakończonym programie kosze gminnych rozmaitości zostały 
wręczone prowadzącym program.

Poranek w Wielki Czwartek stanowił kolejną odsłonę promocji Gminy Lipnica Murowana i to pro-
mocji na najwyższym poziomie. Zespół redakcyjny programu „Pytanie na Śniadanie” w TVP2 zapro-
sił do prezentacji na scenie programu zespół Nazaret, którego trzon stanowią muzycy z Lipnicy Mu-
rowanej. Zaproszenie zostało skierowane także do Wójta Gminy Tomasza Gromali, który patronuje 

działalności i możliwości rozwoju zespołu.

Walne zgromadzenie Małopolskiego Towarzystwa 
Hodowców Bydła i Producentów Mleka zobligo-
wało zarząd tego Towarzystwa do uporządkowa-

nia kwestii organizacyjnej członków i delegatów.
W związku z powyższym zostało zorganizowane spotka-
nie hodowców aż z 3 powiatów: wielickiego, bocheńskiego  
i brzeskiego. Odbyło się ono 11 maja 2015r. w Wiejskim 
Domu Ludowym w Lipnicy Dolnej. W zebraniu uczestni-
czyli m.in.: Wójt Gminy Tomasz Gromala, Przedstawiciel 
Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka Wojciech 

Rasiński, Kierownik ODR Wacław Majcher.
Podczas zebrania zostali wyłonieni delegaci na Walne zgro-
madzenia Towarzystwa. Przedstawiono również możliwości 
korzystania z dofinansowania na modernizację gospodarstw 
rolnych w nowej perspektywie unijnej.
W imieniu Zarządu Towarzystwa serdecznie dziękuję KGW  
w Lipnicy Dolnej  za ugoszczenie wszystkich obecnych na 
tym spotkaniu, a także Dyrektorowi Gminnego Domu Kul-
tury za bezpłatne użyczenie sali.

Adam Heród

promocja w tVp2

walne zgromadzenie hodowców

Prowadzący program „Pytanie na Śniadanie” wraz z Zespołem Nazaret oraz Wójtem Gminy Tomaszem Gromalą



Bardzo dobrym występem kierowcy rajdowego Janu-
sza Knopta zakończyła się kolejna runda Mistrzostw 
Polski. Tym razem w swojej klasie nie dał szans 
rywalom. „Z 2 rundy Mistrzostw Polski 2015 wracamy  
z 1 MIEJSCEM W KLASIE N. Wygrane 8 z 9-ciu odcinków. 
Rajd Karkonoski to jeden z technicznych rajdów, do którego 
lepiej dobrze się przygotować. Nas kosztowało to tydzień pra-
cy nad autem – trzy razy wymienialiśmy elementy zawieszenia 
a na końcu całe przednie zawieszenie. Na testach pracowaliśmy 
również nad poprawą opisu trasy podczas zapoznania. Efekt 
był widoczny już na pierwszym odcinku gdzie pewnie wygra-
liśmy klasę budując już na starcie dużą przewagę. Podobny 
plan mieliśmy na kolejny przejazd tego odcinka ale niestety po 
wypadku kolegów z fiesty odcinek został przerwany i w naszej 
klasie zostały nadane wszystkim takie same czasy. W niedzie-
lę kontrolowaliśmy tempo wygrywając kolejne oesy. Niestety 
na przedostatnim odcinku posłuszeństwa odmówiła skrzynia 

(prawdopodobnie uszkodzeniu uległa szpera lub przełożenie 
główne) więc ,,dowlekliśmy się’’ w tempie 40km/h na superoes 
rozgrywany w Jeleniej Górze. Tutaj postanowiliśmy jechać na-
prawdę wolno gdyż mieliśmy wypracowaną ponad minutową 
przewagę i nie chcieliśmy przeciążać skrzyni. Jak sie okazało 
później była to słuszna decyzja bo po tym odcinku autem pra-
wie nie dało się jechać a musieliśmy jeszcze dotrzeć do mety 
rajdu, parku zamkniętego oraz badań kontrolnych BK2. Po tym 
rajdzie obejmujemy prowadzenie w klasie 4N Rajdowych Sa-
mochodowych Mistrzostw Polski . Niestety z kolejnego rajdu 
,,Gdański Cup’’ musimy zrezygnować z wiadomych przyczyn 
ale do rywalizacji powrócimy na początku sierpnia na Rajdzie 
Rzeszowskim na który was gorąco zapraszamy. Za możliwość 
startu pragnę podziękować: Gminie Lipnica Murowana, firmie 
Tahpol-Trans, firmie Świderski transport-spedycja, firmie Be-
mix, firmie Uniflex oraz Klubowi Sportowemu KRT.” - mówi 
Janusz Knopt.   

„4 Rajd Mikołowski czyli I runda Rajdowych Samochodo-
wych Mistrzostw Śląska 2015 to nasz debiut na rajdowych 
trasach. W skrócie wszystko było dla nas nowe. Począwszy 
od spraw związanych z administracją poprzez zapoznanie na 
zupełnie nowych terenach oraz serwisem.  Do końca sami nie 
wiedzieliśmy czego się spodziewać… 200 km które zrobiliśmy 
na zapoznaniu było już dla nas zaskoczeniem:) Rajd składał się 
z trzech odcinków przejeżdżanych dwukrotnie, w przeddzień 
odbył się nocny prolog w centrum Mikołowa. W klasie rywa-
lizowaliśmy z 17 załogami, według nieoficjalnych wyników 
zakończyliśmy rajd na 9 pozycji, co cieszy. Plan na rajd był 
prosty: meta czyli nabijanie kilometrów oraz zdobywanie cen-

nego doświadczenia. Udało się go zrealizować w 100% dlatego 
jesteśmy bardzo zadowoleni z debiutu w RSMŚL. Rajd otwo-
rzył nam oczy, pokazał w którym miejscu jesteśmy i jak dużo 
czeka nas jeszcze pracy, głównie jeżeli chodzi o sprawy zwią-
zane z opisem. Od rajdu Mikołowskiego minęły już dwa tygo-
dnie a nam na twarzach wciąż widnieje uśmiech, taki sam jak  
w momencie kiedy wpadaliśmy na metę lotną każdego odcin-
ka. Nasze starty są możliwe dzięki firmom: Ekombud, P&K, 
oponafelga.pl, Tahpol-Trans, Imagine Studio Filmowe, Stu-
dionadruku.pl, Nawigator oraz Gminie Lipnica Murowana.
Do zobaczenia na oesach!”

Łukasz Mrożek

sportowe sukcesy naszych rajdowców

eko - garten z lipnicy górnej mistrzem krajowym agroligi 2014

„Panie Prezydencie gości Pan u siebie elitę nie tylko rolnictwa 
polskiego czy europejskiego, ale nie boje się tego stwierdze-
nia, światowego” – zwrócił się do Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, minister rolnictwa Marek Sawicki, podczas 
podsumowania konkursu – AgroLiga 2014.
18 czerwca w Pałacu Prezydenckim w Warszawie po raz 22 
odbyła się Gala AgroLigi w edycji 2014. Konkurs ten orga-
nizowany jest na szczeblu wojewódzkim przez Wojewódz-
kie Ośrodki Doradztwa Rolniczego, zaś na szczeblu krajo-
wym - przez Redakcję Audycji Rolnych Programu 1 TVP we 
współpracy ze Stowarzyszeniem AgroBiznesKlub. Finałowe 
grono lauretaów tworzą najlepsi rolnicy i najlepsi przedsię-
biorcy, którzy zwyciężyli w wojewódzkich etapach AgroLigi 
na terenie całej Polski. W tym roku szczególnym wyróżnienie  
i mianem Mistrzów Krajowych w kategorii Rolnictwo zostali 
uhonorowani mieszkańcy gminy Lipnica Murowana, Państwo 
Barbara i Ryszard Grzesikowie prowadzący w Lipnicy Gór-
nej, na blisko 20 hektarach, gospodarstwo szkółkarskie Eko-
Garten. Tym samym decyzją kapituły konkursu w pokonanym 
polu pozostawili 15 konkurentów z pozostałych województw. 
Rodzina Państwa Grzesików otrzymała list gratulacyjny z rąk 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego oraz listy gratula-
cyjne od Wicepremiera, Ministra Gospodarki i Ministra Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi, który dodatkowo obdarował zwycięzców 

Nagroda główna konkursu



Tegoroczny, już XXXVII Bieg  
o Puchar Wójta Gminy Lipnica 
Murowana odbył się 8 maja na 

stadionie LZS Macierz w Lipnicy Dol-
nej. Zgromadził na starcie rekordową  
w ostatnich latach liczbę uczestników tj. 
256 biegaczy z terenu gminy. Głównym 
celem imprezy jest popularyzowanie 
wśród dzieci i młodzieży biegów jako 
naturalnej formy spędzania wolnego 
czasu oraz kształtowanie prozdrowot-
nych zachowań.
Zawody otworzył Wójt Tomasz Groma-
la z panią dyrektor Danutą Szot. Historię 
lipnickich biegów przybliżył pan Hono-
riusz Piech, który pod koniec lat 70-tych 
zainicjował tą imprezę. Jak co roku bie-
gi indywidualne rozegrano w 8 katego-
riach. Zawodnicy, którzy zajęli miejsca 
od I do VI otrzymali nagrodę-sportowe 
plecaki, dyplom, a biegacze zajmujący 
miejsca na podium zostali dodatkowo 
uhonorowani medalami. Osoby, które 
nie znalazły się w pierwszej szóstce też 
mogły liczyć na nagrodę, ponieważ mi-
strzowie każdego biegu rozlosowywali 
po dwie nagrody pocieszenia.
Obok klasyfikacji indywidualnej zawod-
nicy pracowali również na wynik szkoły. 
W tym roku w klasyfikacji drużynowej 

szkół,wynikiem 207:145 pkt. wygrał Ze-
spół Szkół w Lipnicy Murowanej przed 
Zespołem Szkół w Rajbrocie. Fundato-
rem nagród była Gmina Lipnica Muro-
wana.

Wyniki klasyfikacji indywidualnej:
klasy I-II dz.
1. Leszczyńska Paulina LM
2. Wrzyszcz Weronika R
3. Topolska Anna LM
klasy I-II chł.
1. Piech Jakub LM
2. Leszczyński Szymon LM
3. Kanownik Grzegorz R
klasy III-IV dz.
1. Hus Oliwia R
2. Topolska Agnieszka LM
3. Skórka Iwona LM
klasy III-IV chł.
1. Leszczyński Piotr LM
2. Klimek Jakub LM
3. Cudejko Dominik R
klasy V-VI dz.
1. Majka Karolina R
2. Dychus Agata LM
3. Trojan Wiktoria R
klasy V-VI chł.
1. Wrzyszcz Dominik R
2. Ptak Aleksander R

3. Staszak Piotr LM
klasy I-III PG dz.
1. Trestka Iwona R
2. Kopeć Agnieszka LM
3. Stanisławczyk Edyta R
klasy I-III PG chł.
1. Ćwik Kamil LM
2. Bagiński Marek LM
3. Klimas Mirek LM

„Cieszy mnie, że ta impreza sportowa 
na stałe zagościła wśród najważniej-
szych gminnych wydarzeń w ciągu roku 
szkolnego. Na przestrzeni lat zmieniali 
się organizatorzy, zmieniła się nazwa, 
przez linię mety przebiegły tysiące spor-
towców amatorów. Najważniejsze, że 
od prawie 40 lat przyświeca temu jedna  
i ta sama idea, idea sportowego współza-
wodnictwa w duchu zasady „Fair Play” 
i propagowanie zdrowego stylu życia. 
Mimo, że od wielu lat nie jestem zawo-
dowo związany z organizacją biegu to 
nie opuściłem żadnej jego edycji. Miło 
widzieć jak z roku na rok coraz więcej 
rodziców- moich byłych uczniów, poja-
wia się na trybunach, by teraz dopingo-
wać swoje pociechy.”- mówił po biegach 
Honoriusz Piech.

Katarzyna Gromala

XXXVii bieg o puchar wójta gminy

okazałym pucharem. Telewizja Polska wręczyła nagrodę, którą 
był laptop. Mistrzem krajowym w kategorii Firmy została fir-
ma Nowalijka Piotr Wychowałek z Piotrkowa Trybunalskiego. 
To jedno z największych przedsiębiorstw w branży owocowo-
warzywnej w Polsce, od niedawna produkuje warzywa w naj-
nowocześniejszej w Europie szklarni z uprawą hydroponicz-
ną wykorzystującą wodę deszczową bez użycia pestycydów. 
Na zakończenie Prezydent zauważył, że nagrody AgroLigi to 
forma docenienia dokonań całego środowiska producentów  
i przetwórców rolno-spożywczych, jak i całego wysiłku szero-
ko pojętej polskiej wsi. W imieniu wszystkich przybyłych lau-
reatów podziękowania i życzenia przekazał zwycięzca Ryszard 
Grzesik. Po zakończonej uroczystości w Pałacu Prezydenckim, 
miała miejsce druga część gali w Centralnej Bibliotece Rolni-
czej, gdzie Pan Ryszard Grzesik został dodatkowo odznaczony 
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi medalem, Za Zasługi 
Dla Rolnictwa.
Wydarzenia z ostatnich dni w Warszawie są nie tylko niezwy-
kłym wyróżnieniem dla lipnickich rolników, ale także kolejnym 
elementem promującym nasz region i naszą gminę. Gratulu-
jąc zwycięzcom tak okazałego triumfu życzymy pomyślności  
w prowadzonej działalności i dalszych kolejnych sukcesów. 
Na zaproszenie Kapituły w uroczystościach brał udział Wójt 
Gminy Tomasz Gromala. Rodzina Grzesików w ogrodach Pałacu Prezydenckiego



Czas  podsumowań  unijnej  perspektywy  finansowej  2007-2013  to  dla  Lokalnej  Grupy 
Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” radość i duma z tego, co w ciągu 
ostatnich  kilku  lat  udało  się  osiągnąć. W  ramach  osi  4  LEADER  poprzez  Stowar-

zyszenie  skupiające  siedem małopolskich  gmin  (Czchów,  Gnojnik,  Gródek  nad  Dunajcem, 
Iwkowa,  Laskowa,  Lipnica Murowana,  Łososina  Dolna,  a  od  29.12.2014  również  Korzen-
na) zrealizowano 159 projektów: 25 z „Odnowy i rozwój wsi” na kwotę 5 098 128, 27 zł, 128  
z „Małych projektów” na kwotę 3 047 500,60 zł, 3 z „Różnicowania w kierunku działalności 
nierolniczej na kwotę 212 346,00 zł i 3 z „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” na kwotę  
429  700,00  zł.  Do  sukcesów  LGD  należy  również  5  projektów  współpracy  z  innymi  LGD, 
a  także  rejestracja  produktów  lokalnych  na  liście  MRiRW  oraz  realizacja  wielu  działań  dofinansowanych  ze  środków 
spoza  PROW  2007-2013,  m.in.  projekty  społeczno-obywatelskie  z  PO  FIO,  ASOS,  PO  KL.  Dzięki  zaangażowaniu 
mieszkańców  Śliwkowego  Szlaku,  zainicjowaliśmy  wiele  przedsięwzięć,  które  są  kontynuowane  i  cieszą  się  dużą 
popularnością, m.in. Śliwkowy Konkurs Kulinarny, akcja „Spotkajmy się na … Śliwkowym Szlaku” i „Śliwkowe Szkoły”.  
Więcej informacji www.nasliwkowymszlaku.pl.

Andrzej Duda – Prezydent Elekt Rze-
czypospolitej Polskiej odwiedził naszą 
gminę już conajmniej kilkakrotnie. Po 

raz pierwszy oficjalnie zjawił się w Lipnicy Mu-
rowanej 28 marca 2010 roku jako Podsekretarz 
Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Wraz z Wła-
dysławem Stasiakiem w imieniu Prezydenta RP 
Lecha Kaczyńskiego przekazali dar dla Parafii 
pw. Św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej  
w postaci dzwonu „Maryja” wykonany w pra-
cowni Państwa Felczyńskich. Jak zapewne wszy-
scy pamiętamy, swoją obecność w Lipnicy zapo-
wiedział wtedy Pan Prezydent Lech Kaczyński, 
jednak, ze względu na chorobę swojej mamy 
w ostatniej chwili odwołał przyjazd.

W tym roku – niespełna trzy miesiące temu – był 
obecny podczas 57 Konkursu Lipnickich Palm 
i Rękodzieła Artystycznego im. Józefa Piotrow-
skiego. Kolejny raz zwiedzał i podziwiał „pięk-
ną Lipnicę”. Był wtedy Posłem do Parlamentu 
Europejskiego oraz jednocześnie kandydatem na 
Prezydenta RP.
Zaglądając na profile Pana Andrzeja Dudy w por-
talach społecznościowych znajdziemy wpisy lub 
zdjęcia sugerujące, iż bywał w Lipnicy nie tylko 
w Niedzielę Palmową.

Czy w najbliższym roku możemy się Go spodzie-
wać na lipnickim rynku, jako Prezydenta RP?,  
a może uświetni Jubileuszowy 60 Konkurs Lip-
nickich Palm, do którego pozostały już tylko trzy 
lata?

Andrzej Duda podczas Konkursu Lipnickich Palm w 2015 r.

prezydent elekt pokochał lipnicę?

czas podsumowań na śliwkowym szlaku

materiały przygotowane przez urząd gminy w lipnicy murowanej



Życie kulturalne

wakacje z gminnym domem kultury

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami … Gminny Dom Kultury w Lipnicy Mu-
rowanej jak co roku przygotował mnóstwo atrakcji dla dzieci z naszej gminy.
Przez dwa tygodnie w okresie od 6 do 17 lipca proponujemy doskonałą zabawę  
i aktywny wypoczynek pełen uśmiechu na każdej świetlicy wiejskiej.
Tegoroczne wakacje będą bardzo kolorowe, upłyną pod hasłem przewodnim 
„Zagrajmy w kolory”, a to gwarantuje świetną zabawę i wspaniały czas pełen 
ruchu, kreatywnych zabaw, niezapomnianych przygód. Będziemy śpiewać, 
tańczyć, gotować, grać, zwiedzać, a przede wszystkim bawić się tak, aby te 
wakacje były niepowtarzalne i pełne radości. W pozostałe dni wakacji świetlice 
będą również otwarte, aby dzieci, które nie wyjadą na wczasy, mogły tam bez-
piecznie spędzić wolny czas. Szczegółowe informacje na plakatach oraz stronie: 
www.kulturalipnica.pl

19 lipca dźwięki piosenek religijnych unosić się będą nad całą Lipnicą i sławić 
patrona dnia – św. Szymona. Gminny Dom Kultury w Lipnicy Murowanej wraz 
z Parafią Rzymskokatolicką w Lipnicy Murowanej serdecznie zapraszają do 
udziału w XXVI Przeglądzie Piosenki Religijnej o „Statuetkę św. Szymona” 
aby wspólnym świętowaniem  na dziedzińcu kościoła św. Andrzeja uświetnić 
uroczystości odpustowe.

26 lipca nasza gmina obchodzić będzie swoje święto i w tym dniu mieszkańcy 
gminy oraz przybyli goście mogą liczyć na dobrą zabawę. Lipnicki stadion spor-
towy będzie miejscem wypoczynku dla całych rodzin. Przygotowane zostaną 
atrakcje nie tylko dla najmłodszych ale i młodzieży oraz starszych. Na scenie 
zaprezentują się nasze rodzime zespoły oraz Gwiazda wieczoru – zespół RED 
LIPS.

Dożynki to czas szczególny kiedy swe myśli kierujemy w stronę rolników. 
Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, szacunek dla 
tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczystości. Serdecznie zapraszamy 
15 sierpnia do wzięcia udziału w Dożynkach Gminnych i konkursie wieńca 
dożynkowego.

Akcja Lato
06.07.2015 - 17.07.2015

Przegląd Piosenki Religijnej
19.07.2015 

Gminne Dożynki
15.08.2015

RED LIPS  - Na  szerokie wody muzycznego  świata wypłynęli w  2013  roku, 
szturmem  podbijając  większość  polskich  stacji  radiowych  piosenką  „To  co 
nam  było”.  Powrót  do  klasyki  rocka,  proste  i  melodyjne  kompozycje  oraz 
polskie  teksty  okazały  się  tym,  czego  szeroka  polska  publiczność  potrzebuje 
najbardziej. Rockowe brzmienie lat 90, świeżość XXI wieku i ogromna żywio-
łowość, która na scenie osiąga imponujące rozmiary sprawiły, że ludzie poko-
chali RED LIPS. 

Święto Gminy Lipnica Murowana
26.07.2015

Na lipnicką kulturę

Dofinansowano ze środków Mini-
stra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego.

W ramach programu Rozwój infra-
struktury kultury, priorytet Infrastruk-
tura domów kultury - Gminny Dom 
Kultury w Lipnicy Murowanej otrzy-
mał ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego dofinan-
sowanie w kwocie 35 000 zł na reali-
zację zadania pn. „Na lipnicką kultu-
rę” – zakup wyposażenia na potrzeby 
prowadzenia działalności kulturalnej 
GDK.
W ramach projektu zostaną wykona-
ne następujące zadania:
- Wiejski Dom Ludowy w Lipnicy 
Górnej - okotarowanie sceny oraz za-
kup krzeseł do sali widowiskowej
 - Rajbrocki Dom Kultury – zakup 
stołów do sali widowiskowej
- Gminny Dom Kultury w Lipnicy 
Murowanej – zakup stołów i krzeseł 
do sali widowiskowej oraz mebli biu-
rowych.
Głównym celem projektu jest stwo-
rzenie lepszych warunków do pro-
wadzenia działalności kulturalnej 
(warsztatów edukacyjno-regional-
nych, zajęć tanecznych, teatralnych, 
muzycznych, wydarzeń kulturalnych) 
kierowanej do dzieci, młodzieży  
i dorosłych, a tym samym poszerze-
nie działań edukacyjno-animacyj-
nych GDK. Zadanie ma również na 
celu zwiększenie atrakcyjności bazy 
turystycznej gminy Lipnica Murowa-
na, która dzięki swojemu unikalne-
mu  położeniu, pięknej architekturze 
i cennym zabytkom odwiedzana jest 
przez  turystów z kraju i zza granicy.



Sprawy społeczne

Urodziła się 2 marca 1967 roku 
w Lipnicy Murowanej. Do dzie-
wiątego roku życia wraz z rodzi-
cami, Władysławą i Kazimierzem 
oraz rodzeństwem – siostrą Edytą 
i bratem Tadeuszem mieszkała  
w Borównej - rodzinnej miejsco-
wości mamy. Pierwsze trzy lata 
Szkoły Podstawowej ukończyła  
w małej szkole  filialnej w Borównej  
(dzisiaj już nie ma po niej śladu).  
Kiedy rodzice wybudowali dom   
i przeprowadzili się do Lipnicy 
Murowanej od klasy IV uczęsz-

czała  do szkoły zlokalizowanej  
w Dworze Ledóchowskich, a później do nowego budynku  
w Lipnicy Murowanej. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej 
wybrała liceum w Bochni, wtedy Zespół Szkół Ogólnokształ-
cących. Przez 4 lata zdobywała wiedzę w klasie o profilu 
ogólnym. Już po dwóch latach nauki  wiedziała że po matu-
rze chce studiować geografię. Pasję do geografii zaszczepiła 
w niej pani Elżbieta Kanaszkiewicz-Kowalska – nauczycielka 
tego przedmiotu, z którą do dziś utrzymuje kontakt.  Wybrała 
studia na Akademii Pedagogicznej w Krakowie na kierunku 
geografia. W czasie studiów  mieszkała w Krakowie, ale na 
każdy weekend wracała do domu bo nie przepadała za gwarem 
wielkiego miasta. W trakcie studiów kiedy nadarzyła się okazja  
wzięła roczny urlop dziekański i wyjechała do Stanów Zjed-
noczonych. Był to nie tyle wyjazd zarobkowy co  turystyczny.  
W czasie pobytu  trochę pracowała aby  zarobić na koszty prze-
lotu i mieć na własne  wydatki. W rezultacie niewiele odłożyła bo 
sporo wydała  zwiedzając interesujące miejsca  tego odległego 
kontynentu. Po roku  wróciła, zostawiając za Oceanem swoje 
trzy koleżanki ze studiów, które przyleciały  tylko ją odwiedzić 
a zostały tam na stałe ...
W 1992 roku rozpoczęła pracę w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Bochni (obecnie I Liceum Ogólnokształcące). Choć 
jej głównym kierunkiem jest geografia to od kilku lat uczy rów-
nież przedsiębiorczości (wymóg czasu...) Studia podyplomowe 
z tej dziedziny ukończyła na Uniwersytecie Rzeszowskim. Zaś  
studia  podyplomowe z zakresu „Ochrona i kształtowanie śro-
dowiska przyrodniczego” ukończone na Akademii Rolniczej  
w Krakowie poszerzają  jej wiedzę geograficzną.
W styczniu 1993 roku wyszła za mąż za pochodzącego z Lip-
nicy Dolnej Bronisława. O mężu mówi, że jest człowiekiem 
pogodnym, wielkim optymistą i bardzo pracowitym ale ma też 
swoje wady...  Tak naprawdę zawdzięcza mu „drugie życie”. 
Kiedy  zatruła się tlenkiem węgla  tylko szybka i  umiejętna  
pomoc  męża sprawiła, że pogotowie zdążyło na czas...
Mają dwóch synów: 20-letniego Huberta, obecnie studenta  
I roku AGH oraz uczęszczającego do I klasy gimnazjum Miło-
sza. Do dziś mieszkają w wielopokoleniowym domu z jej rodzi-
cami, którzy bardzo im pomagają, a w tych lepszych i gorszych 
chwilach udzielają mądrych, życiowych wskazówek.
Z samorządem gminnym i pełnieniem funkcji radnej związana 
jest od 2010 roku kiedy otrzymała  propozycje  kandydowania  
z ramienia komitetu „Wspólnie i Solidarnie .” Po przemyśle-

niach zgodziła się, gdyż racjonalne było uzasadnienie, iż po-
trzebni są ludzie reprezentujący różne środowiska.  Wyborcy 
obdarzyli ją zaufaniem  dając dwukrotnie mandat radnej . Dzię-
ki pełnieniu tej  funkcji chciałaby być jak najlepszym „łączni-
kem” między mieszkańcami a lokalną władzą. Jest świadoma 
tego że nie uda się wszystkiego zrealizować bo oczekiwania  
i potrzeby są bardzo duże, ale cieszy fakt, że  mimo trudności 
zmienia się na lepsze.  Marzy o tym, aby  lipnicki rynek był  
jeszcze piękniejszy, cieszy się z przygotowania  uchwały  pro-
mującej  najlepszych uczniów w gminie bo wie, że inwestycja 
w naukę, choć niestety mało spektakularna,  dopiero z czasem  
przynosi efekty.
Jej pasje wynikają  z zainteresowań. Uwielbia podróże, wy-
jazdy i zwiedzanie pięknych, nie tylko polskich zakątków. Dru-
gą pasją jest ogród, w którym uwielbia wypoczywać ale też 
pracować . Bardzo żałuje, że nie zna dobrze języków obcych, 
zwłaszcza języka angielskiego, ale przecież na naukę nigdy nie 
jest za późno...

1. Jestem… optymistką i ufam ludziom. 
2. Do dziś pamiętam zapach... świeżo upieczonego chleba, 
który moja babcia wypiekała w prawdziwym piecu chlebo-
wym. Nie pozwalała zaglądać jak się piecze, bo mógłby się nie 
udać Ale jej zawsze się udawał i smakował wyśmienicie.
3. Kiedy byłam mała chciałam zostać… odkąd pamiętam za-
wsze chciałam być nauczycielką. Już w podstawówce bawiłam 
się w szkołę, miałam swój specjalny dziennik do którego wpi-
sywałam oceny. Gorzej było z uczniami, bo moje koleżanki 
które przychodziły chciały się bawić a nie uczyć…
4. Muzyka której lubię słuchać… to każda, która jest „przy-
jazna dla ucha”, ale szczególnie lubię zespoły IRA i Perfekt 
oraz piosenki Phila Collinsa. Muzyka to także słowa, które 
niosą pewien przekaz i zmuszają do refleksji.
5. Moje motto życiowe… „Żyj i pozwól żyć innym” – chcia-
łoby się dodać „żyć po swojemu” Dlatego nie oceniajmy i nie 
krytykujmy innych, bo nikt nie dał nam takiego prawa.

Bogusława Strugała

Nad Czarnym Stawem, 2012

22 pytania do ... bogusławy strugały
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6. W wolnym czasie chętnie… wsiadam na rower i uciekam 
do najbardziej uroczych i zacisznych miejsc w naszej Lipnicy. 
Myślę, że każdy z nas ma takie ulubione zakątki. Bardzo lu-
bię spędzać czas w ogrodzie, który wymaga wielu zabiegów 
pielęgnacyjnych, ale później można usiąść i cieszyć się jego 
urokiem.
7. Jako Radna Rady Gminy Lipnica Murowana chciała-
bym… aby nasza piękna Lipnica nigdy nie zatraciła swojego 
uroku, żebyśmy z dumą mogli mówić że właśnie tutaj miesz-
kamy. Chciałabym, aby nasza gmina była przyjazna i pomoc-
na wszystkim mieszkańcom, żeby młodzi ludzie nie szukali 
dla siebie innego „miejsca na Ziemi”, ale właśnie tu budowali 
domy i zakładali swoje rodziny. Dzisiaj odległość na szczęście 
nie stanowi już problemu, wiele osób codziennie dojeżdża do 
pracy… Ważne, że wraca.
8.  Najlepsze lekarstwo na zły humor… pewnie jak dla więk-
szości pań lekarstwem na zły humor są zakupy. Mały drobiazg 
kupiony dla siebie poprawia mi nastrój.
9.  Ulubiona potrawa… nie jestem wybredna – lubię wszyst-
ko a najbardziej smakuje mi wtedy kiedy ktoś to przyrządzi.  
W naszej rodzinie „szefem kuchni” jest moja mama, która 
świetnie gotuje. Ja co najwyżej jestem asystentką szefowej.
10. Nie mogłabym żyć… samotnie bez ludzi, rodziny i przy-
jaciół czyli nie przetrwałabym na bezludnej wyspie. Natomiast  
z rzeczy materialnych niestety nie przetrwałabym bez samo-
chodu, od którego jestem w pewnym sensie uzależniona. Lu-
bię czasami docisnąć pedał gazu, ale oczywiście w granicach 
rozsądku i możliwości, bo wszyscy kierowcy wiedzą, że po-
woli nie zawsze znaczy bezpiecznie.
11.  Marzę o podróży do… nie mam szczególnego miejsca, 
które koniecznie chciałabym zobaczyć. Na świecie jest tyle 
wspaniałych zakątków, których nigdy nie zobaczymy na włas-
ne oczy. Jednak co roku staram się odwiedzać ciekawe miej-
sca – te bliskie i trochę dalsze – w myśl zasady, że podróże 
kształcą.
12. Szkoda mi czasu na… oglądanie się wstecz, „gdybanie”  
i dyskusje o rzeczach na które i tak nie mam wpływu.
13. Bajkowa postać, w którą chciałabym się wcielić… na 
pewno nie w żadną królewnę czy księżniczkę bo musiałabym 
nosić królewskie suknie, a to zdecydowanie nie mój styl.
14. Dzień zaczynam od… filiżanki aromatycznej kawy i ra-
dości, że w ogóle jest nowy dzień. Później jest czas na krótkie 
przemyślenia co dzisiaj jest naprawdę ważne i co muszę zro-
bić, a co mogę sobie odpuścić.
15.  W ludziach najbardziej cenię… prostolinijność, otwar-
tość i „mądrość życiową”, bo nieważne jest to ile fakultetów 
skończyliśmy i jaki mamy tytuł naukowy, ale to jak przeżywa-
my nasze życie i co potrafimy zrobić dla innych.
16. Naprawdę dorosła poczułam się kiedy… wyjechałam do 
Stanów Zjednoczonych będąc jeszcze na studiach (stare dzie-
je…). Było to dla mnie wyzwanie – sama, daleko od domu… 
Na szczęście spotkałam życzliwych ludzi, również z Lipnicy, 
którzy mi pomogli. To były lata kiedy młodzi ludzie często 
nie wracali z emigracji i zostawali tam na stałe. Ja wróciłam  
i nigdy nie żałowałam tej decyzji. Sam wyjazd i blisko roczny 
pobyt był dla mnie wielką przygodą, którą zawsze wspominam 
z sentymentem.
17. Rodzina, dom, dzieci… nie będę oryginalna jeśli powiem 
że to siła, ostoja i sens życia.
18. Autorytetem jest dla mnie… św. papież Jan Paweł II  

i jego nauki, a zwłaszcza przesłanie „Musicie wymagać od 
siebie nawet gdyby inni od was nie wymagali”. To nauka po-
nadczasowa i skierowana do nas wszystkich – mówi o tym, by 
w życiu nie iść na łatwiznę i nie liczyć na szybki zysk. Trze-
ba umieć przyznać się do błędu i wyciągnąć z tego wnioski  
a problemy rozwiązywać, bo choć często są trudne to mogą 
być inspiracją do działania w myśl zasady „Co mnie nie zabije 
to mnie wzmocni”.
19. W pracy nauczyciela lubię… trudno byłoby wymienić 
wszystkie atuty mojej pracy, ale ja szczególnie cenie sobie 
środowisko w jakim pracuję: młodość, radość życia  i chęć do 
poznawania świata – to atrybuty moich uczniów i wychowan-
ków. Co roku kiedy zaczyna się wrzesień i nowy rok szkolny 
ja czuję się młoda i pełna energii do pracy, którą czerpię właś-
nie od nich.
20. Na urodziny chciałabym dostać… nie zdradzę, bo jeśli 
powiem to nie będzie to już niespodzianka, a ja najbardziej 
lubię prezenty których się nie spodziewam.
21.  Lipnickimi zakątkami, które ciągle mnie urzekają są… 
na pewno jest ich wiele, zresztą każdy ma swoje ulubione miej-
sca. Ja bardzo lubię piękną panoramę Lipnicy jaka rozpościera 
się z przysiółka Podlas i oczywiście nasz uroczy rynek, jego 
niepowtarzalny klimat którego zazdroszczą nam liczni turyści. 
Byłoby wspaniale, gdyby udało się jeszcze „ożywić” fontannę 
i dodać więcej kwiatów.
22. Ulubiona pora roku (i dlaczego właśnie ta)… nie mam 
ulubionej, każda jest inna i każda ma swój urok. Myślę, że 
powinniśmy cieszyć się, że mamy takie urozmaicenie, bo 
gdybyśmy żyli na równiku albo za kołem podbiegunowym to 
cały czas męczyłby nas upał albo smagał mróz. Tak jest przy-
najmniej ciekawie a przecież o to chodzi bo „życie cudem 
jest…”
Na koniec z  racji  zbliżających się wakacji  i  sezonu urlopo-
wego  chciałabym  życzyć  wszystkim  mieszkańcom  udanego 
wypoczynku  a  turystów  zaprosić  do  naszej  uroczej  Lipnicy 
– zarówno tych, którzy jeszcze nie byli jak i tych, których Lip-
nica już urzekła, by chętnie tu powracali.

Rozmawiała: Natalia Piś

Nad Morzem Bałtyckim z mężem, siostrą i szwagrem, 2014



Człowiek z pasją

1.  Kiedy  Ksiądz  otrzymał  nomina-
cję od biskupa kierującą do Lipnicy 
Murowanej,  jakie  Ksiądz miał  wy-
obrażenie o tej parafii?
Nie miałem żadnego wyobrażenia 
ponieważ w Lipnicy nigdy wcześ-
niej nie byłem. Wiedziałem, że 
zmarł ks. prałat Stanisław Wiśniow-
ski, który był dla mnie kapłanem  
z autorytetem znanym w całej diece-
zji. Ja jestem kapłanem, który skła-
dał księdzu biskupowi przyrzecze-
nie posłuszeństwa i skoro taka była 

jego wola, ja ją przyjąłem. Poznawanie Lipnicy, jej bogactwa  
i piękna zaczęło się już tu na miejscu.
2. W naszej parafii pełni Ksiądz funkcję proboszcza już 16 lat. 
Zna Ksiądz dobrze to środowisko, ludzi tu mieszkających. Czy 
jest coś wyjątkowego w lipnickich parafianach?
W każdej parafii, każdej wspólnocie dla kapłana jest dużo pracy. 
Sfera moralna, sfera duchowa – to są właśnie te przestrzenie, 
gdzie kapłan ma wiele do zrobienia dla wszystkich jako wspól-
noty i dla każdego z osobna. Każdy powinien dążyć do doskona-
łości według zachęty samego Jezusa, ale na szczycie tej dosko-
nałości jest On sam i dorównać mistrzowi w tym wypadku się 
nie da, ale należy uczynić jak najwięcej. Zadaniem kapłana jest 
prowadzić tak, aby człowiek jak najbardziej zbliżył się do Chry-
stusa. Jednym jest bliżej, innym jest dalej, niezależnie gdzie ka-
płan pracuje. W Lipnicy jest wielu ludzi, którzy są blisko Boga 
i jest wielu, którym trzeba pomagać, aby się do Boga zbliżali. 
Myślę, że nie różnimy się niczym od innych. Równocześnie pra-
cując tutaj 16 lat, zauważyłem, że Lipniczanie są ludźmi dum-
nymi i ambitnymi. Czasami jest im trudno zrozumieć, że można 
zrobić coś inaczej albo lepiej niż oni sądzą. Często odwołują się 
do przeszłości i to jest dobre. Przeszłość jest ważna. Na prze-
szłości jako fundamencie trzeba budować przyszłość, ale trzeba 
widzieć też swoje słabości, wady i chcieć je zmieniać. Cieszę 
się, bo wydaje mi się, że powoli zanikają różnice i animozje 
pomiędzy trzema Lipnicami. Starzy ludzie często powtarzali, 
że między Lipnicą Murowaną, Górną i Dolną nie było wielkiej 
miłości. Szczególnie mieszkańcy Lipnicy Murowanej w jakiś 
sposób uważali się za ważniejszych od mieszkańców pozosta-
łych Lipnic. Mam nadzieję, że to już historyczne wspomnienie, 
a dzisiaj wszyscy jesteśmy równi.
3. W przyszłym roku obchodzić będzie Ksiądz jubileusz 30 – le-
cia święceń kapłańskich. Jak Ksiądz wspomina dzień 25 maja 
1986 roku?
Odnosząc się do dosyć już odległej przeszłości, bo to 29 lat mi-
nęło, trzeba zaznaczyć, że uroczystości te odbywały się inaczej 
niż dzisiaj. Mój rocznik przyjmował w jedną niedzielę sakrament 
kapłaństwa, a dopiero w następną była Msza św. prymicyjna  
w swojej parafii. Dzisiaj jest to dzień po dniu. Wydarzenie to 
było niezmiernie ważne, a jednocześnie piękne. Chyba nigdy 
człowiek nie zapomni tego podejścia do ks. biskupa, pochy-
lenia głowy na którą biskup kładł swoje dłonie czy leżenia 
na posadzce katedralnej. To są wydarzenia naprawdę ważne  

i takie do których człowiek powraca, szczególnie wtedy kiedy 
wzbudzi się w sercu jakaś refleksja albo gdy jest ciężko. Wtedy 
człowiek przypomina sobie komu ślubował, komu zawierzył, 
komu służy. To są wydarzenia, które serce czuje, a słowa są nie-
poradne, aby wyrazić to co czuje młody kapłan.
4. Jak życie zweryfikowało Księdza plany i oczekiwania, które 
w czasie rozpoczynania posługi kapłańskiej wydawały się moż-
liwe do zrealizowania?
Ja nie miałem planów i nie miałem określonej ścieżki kapłań-
skiej. Chciałem być księdzem, który idzie tam gdzie go poślą, 
robi to co mu każą w sferze kapłańskiej posługi. Ja byłem całko-
wicie otwarty. Nie musiałem nigdy weryfikować swoich planów 
ani czuć rozczarowania. Te 29 lat kapłaństwa to praca, którą sta-
rałem się wykonać jak najlepiej. Dlatego też na początku mia-
łem pójść do Ropczyc, a trafiłem do szpitala. Po tym zdarzeniu 
trafiłem już do Gorlic, następnie krótko pracowałem w Bieczu. 
To był czas, kiedy organizowałem Pieszą Pielgrzymkę Tarnow-
ską. Na prośbę ks. bpa Józefa Życińskiego wróciłem ponownie 
do diecezji tarnowskiej. Potem przyszedł czas na Lipnicę Mu-
rowaną i nawet teraz gdyby przyszło mi z niej odejść, chociaż 
ją bardzo kocham, przyjąłbym taką wolę z pokorą. Uważam, że 
kapłan powinien być gotowy jak żołnierz, aby pójść tam, gdzie 
go poślą. 
5.  Jest  Ksiądz  dziekanem,  proboszczem,  opiekunem  czte-
rech  świątyń,  przewodnikiem,  organizatorem  wielu  wy-
darzeń  o  charakterze  kulturalno  –  religijnym.  W  której  
z tych ról najlepiej się Ksiądz odnajduje, co księdza prawdziwie 
pasjonuje?
Pierwszym moim zadaniem jest kapłaństwo i posługa kapłań-
ska w której nikt mnie nie zastąpi, a więc ołtarz, konfesjonał  
i ambona. To jest zawsze najważniejsze i do tych posług sta-
ram się przygotowywać. Wszystko inne to tylko uzupełnienie. 
Wydarzenia kulturalne są zawsze za pan brat z religią. Czło-
wiek, który jest blisko literatury, sztuki, muzyki jest blisko Boga 
i łatwiej mu pojąć Jego tajemnicę. To cała sfera humanizmu. 

Ks. Zbigniew Kras

Zdobywanie Kasprowego, 2014

O kapłańskiej posłudze rozmawiamy z księdzem Zbigniewem Krasem, 
dziekanem i proboszczem lipnickiej parafii

„...być gotowym jak żołnierz, 
by pójść tam gdzie go poślą” 



Człowiek z pasją

Dlatego nigdy nie chciałem się zamykać, stawiać sobie granicy. 
Jeżeli do człowieka można dotrzeć przez wydarzenia kultural-
ne, patriotyczne czy sportowe to staram się w nie włączyć. To 
wszystko jest sferą ludzką. Zawsze starałem się być człowie-
kiem dla innych i współpracującym z innymi.
6.  Kilka  lat  temu  ukończył  Ksiądz  dwuletnie  podyplomowe 
studia z zakresu Konserwacji Zabytków, Kształtowania i Aran-
żacji Przestrzeni Sakralnych. Co Księdza skłoniło do podjęcia 
takiego kierunku i w jakich sytuacjach studia te przydają się 
w życiu?
Skłonił mnie ks. biskup Wiktor Skworc, który uważał, że na 
pewno studia te będą mi potrzebne. Samo studiowanie było 
małą kapłańską przygodą. Poznałem wielu ciekawych ludzi. 
Prócz teorii była także praktyka. Co ciekawe, zawsze mogłem 
podać przykład z Lipnicy. Równocześnie kiedy skończyłem 
studia rozpoczęła się największa inwestycja – projekt odnowy 
– rewitalizacja kościoła św. Andrzeja Apostoła. To co zdobyłem 
na studiach bardzo mi pomogło podczas rozmów z wykonaw-
cami czy w doborze zespołu ludzi, dzięki czemu wiem, że prace 
zostały wykonane dobrze.
7. Kto  jest Księdza autorytetem  i wzorem w kapłańskiej pra-
cy?
Niewątpliwie jest to osoba Jana Pawła II. Kiedy Karol Woj-
tyła zostawał papieżem ja kończyłem 18 lat, wchodziłem  
w dorosłe życie. Na biało – czarnym telewizorze w swoim domu 
rodzinnym oglądałem to co się działo w Rzymie. Myślę, że to 
wydarzenie przyczyniło się do podjęcia przeze mnie decyzji, 
aby wejść na drogę kapłaństwa. Miałem możliwość kilka razy 
spotkać się z Ojcem Świętym w Polsce i w Rzymie. Te osobiste 
spotkania i całe dziedzictwo nauki Jana Pawła II było i jest dla 
mnie moją wykładnią pracy kapłańskiej i autorytetem.
8.  Najtrudniejsze  wyzwanie  w  dotychczasowej  posłudze  ka-
płańskiej?
Podjęcie się projektu odnowy kościoła św. Andrzeja Apostoła. 
Projekt wiązał się z moim niepokojem i ogromną odpowiedzial-
nością. Musieliśmy pozyskać i rozliczyć środki unijne. Nato-
miast najtrudniejszymi zadaniami kapłańskimi są spotkania  
z ludźmi, którym trzeba pomagać. Jeżeli spowiadałem czło-
wieka po 48 latach od ostatniej spowiedzi to była to dla mnie 
niesamowicie ważna sprawa, jeśli udało się w kilku sytuacjach 
pojednać rozbite małżeństwa to była to bardzo ważna sprawa, 
jeśli jeszcze w kilku innych przypadkach udało się pojednać 
człowieka z Bogiem, wejść z nim na nową drogę, narodzić się 
na nowo, to było ważne, piękne. To są takie kapłańskie radości, 
natomiast smutki są wówczas, kiedy tych spraw nie udaje się 
rozwiązać. Pojedynczy człowiek jest zawsze dla mnie najważ-
niejszy. Czasami zazdroszczę św. Urszuli, która potrafiła godzić 
od lat zwaśnionych ludzi.
9. Jak Lipnica postrzegana jest przez  tak licznie odwiedzają-
cych ją turystów zarówno z kraju jak i z zagranicy?
Bardzo często rozmawiam z turystami i pielgrzymami najczęś-
ciej wówczas kiedy wędrujemy od kościoła do kościoła. Bar-
dzo chętnie dzielą się swoimi spostrzeżeniami. Są zauroczeni 
tym malutkim zakątkiem naszej ojczyzny. Po pierwsze boga-
ctwem duchowym, dziedzictwem materialnym i niematerial-
nym bo nim mogłoby się obdarować kilka miejscowości. Po 
drugie – urokiem dnia dzisiejszego. Te wzgórza, ta przyroda, 
cisza i w miarę dobrze utrzymana czystość obejść domowych 
zachwycają turystów. Ludzie z zewnątrz to doceniają, że spo-
tykają się z życzliwością i przyjaznym przyjęciem. Często tu 
wracają bo zachwyca ich całokształt spojrzenia na historię  
i teraźniejszość. Piszą, dzwonią i dziękują za spotkania w Lip-
nicy.

10.  Jest  Ksiądz  pomysłodawcą  nagrody  „Lipnicki  Leonard” 
– szczególnie zasłużonym dla lipnickiego dziedzictwa kulturo-
wego. Skąd pomysł na  taką  formę podziękowań? Czy w  tym 
roku zostanie również wręczona?
Każdy z nas oczekuje zauważenia, lubi, gdy za swój trud zo-
stanie doceniony i otrzyma podziękowania. A jeśli w Lipnicy 
w ostatnich latach zrobiliśmy wiele, to dlatego, że jesteśmy 
wspólnotą, że jest wielu, którzy to dobro czynią. Odczuwałem 
niedosyt, że mam ograniczone środki w wyrażeniu tej wdzięcz-
ności osobom, które troszczą się o parafię i świątynie. Długo 
myślałem jak podziękować nie dając pieniędzy. Stąd pomysł 
na „Lipnickiego Leonarda”. Na 10 – lecie wpisania Kościo-
ła św. Leonarda na listę UNESCO po raz pierwszy to wyróż-
nienie wręczono. Dla ludzi z zewnątrz to Leonard kojarzy się  
z tym co najcenniejsze w Lipnicy. Stąd taka nagroda przyzna-
wana od 2013 roku. Przyznawana jest nie tylko za działania na 
rzecz kościoła św. Leonarda, regulamin przyznawania nagrody 
jest bardzo szeroki, traktuje o całym dziedzictwie Lipnicy i pa-
rafii. W tym roku również zostanie przyznana, czekamy tylko 
na zebranie się kapituły, która wyłoni osobę, która otrzyma tą 
nagrodę.
11. Plany dotyczące naszej parafii na najbliższą przyszłość?
Po tych kilku latach ciężkich i trudnych – parafia nie ma w tym 
momencie zadań pilnych i mocno angażujących finanse. Naj-
ważniejszą sprawą jest duszpasterstwo – troska o człowieka  
i jego uświęcenie. W tej chwili bardzo mi zależy, aby działały 
grupy dziecięce, młodzieżowe i dorosłe, żeby nasz Kościół był 
kościołem żywym. Jeśli chodzi o plany towarzyszące duszpa-
sterstwu, chciałbym w najbliższym czasie zakończyć budowę  
i wyposażenie Domu Parafialnego, aby oddać go parafianom by 
mogli tam się spotykać, pracować uczyć i bawić. To najważ-
niejsze, a poza tym to prace bieżące przy czterech świątyniach, 
bo jak się małe problemy zauważa i rozwiązuje to potem nie ma 
dużych. Oczywiście leży mi bardzo na sercu rekoronacja naszej 
cudownej figury Pięknej Madonny Lipnickiej, tutaj potrzeba 
starań nas wszystkich, modlitwy i zgody księdza biskupa.
12.  Czego Księdzu życzyć?
Wzajemnej życzliwości i dobrej współpracy.

Tego z serca życzę i jeszcze wielu radości, zdrowia, niesłabną-
cego żaru ducha w trudnej kapłańskiej posłudze. Dziękuję za 
rozmowę.

Rozmawiała: Kinga Kozioł-Matlęga

Msza św. przy sarkofagu bł. Marii Teresy w Rzymie, 2011



Ludzie wokół nas

Kwiecień i maj to szczególny okres w życiu bibliotek.  Od 
1967 r. 2 kwietnia – w rocznicę urodzin wielkiego duńskiego 
bajkopisarza Hansa Christiana Andersena – na całym świecie 
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci. 
Nieco później 23 kwietnia Światowy Dzień Książki i Praw Au-
torskich, 8 maja bibliotekarze mają swoje święto, a w dniach 
8 -15 maja co roku obchodzimy Ogólnopolski Tydzień Biblio-
tek. Dyskusyjne Kluby Książki to pomysł adresowany do czy-
telników, którzy chcą czerpać przyjemność z czytania książek  
i dyskutowania o literaturze. Sprawami organizacyjnymi 
projektu DKK w Małopolsce, zajmuje się  koordynator wo-
jewódzki z ramienia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej  
w Krakowie.  Z myślą o miłośnikach książek, Gmin-
na Biblioteka Publiczna w Lipnicy Murowanej oraz Bi-
blioteka Publiczna w Rajbrocie już od wielu lat doce-

niana za swoją prężną działalność Dyskusyjnego Klubu 
Książki dla dorosłych w Lipnicy i Dyskusyjnego Klu-
bu Książki dla dzieci w Rajbrocie, zostały wyróżnione  
i w tym wyjątkowym czasie dla nich miały przyjemność gościć 
w swoich murach wyjątkowych gości. Marię Ulatowską z Ja-
ckiem Skowrońskim, które to spotkanie odbyło się 14 kwietnia 
br. w Lipnicy oraz Ewę Chotomską w Rajbrocie, którą gości-
liśmy 8 maja br.
Maria Ulatowska specjalizuje się w powieści obyczajowej, 
ulubionym gatunkiem literackim Jacka Skowrońskiego jest 
powieść sensacyjna i kryminalna. Znakomicie układająca się 
współpraca pisarzy, zarówno prywatnie jak i na gruncie zawo-
dowym, pozwala zbierać plony literackie. Pierwsza wspólna 
książka „Autorka”, zebrała znakomite recenzje wśród krytyki. 
Czytelnicy również bardzo entuzjastycznie ją przyjęli, dzię-
ki czemu „Autorka” stała się impulsem do kontynuowania 
wspólnej pracy literackiej przez Ulatowską i Skowrońskiego. 
Za kilka miesięcy pojawi się na rynku wydawniczym druga 
książka tego niezwykłego duetu pisarskiego. W planach są ko-
lejne tytuły. Czy nasz literacki dwugłos znowu nas zaskoczy? 
Autorzy uchylili rąbka tajemnicy na spotkaniu i nadmienili co 
się będzie  działo w nowej powieści. Wszystko wskazuje na to, 
że czytelników czeka prawdziwa uczta literacka. W między-

czasie możemy się także spodziewać „książek – solo”, twórcy 
bowiem pracują nad swoimi indywidualnymi pozycjami.
Spotkanie w Rajbrocie miało nieco inny charakter z tego tytu-
łu, że jest on Dyskusyjnym Klubem Książki skierowanym do 
dzieci. Dlatego też  na spotkanie z Ewą Chotomską, przybyły 
przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego z Rajbrotu, licz-
na grupa sześciolatków z Przedszkola im. św. Urszuli Ledó-
chowskiej z Lipnicy Murowanej oraz dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II z Rajbrotu.
„Ciotka Klotka” zjawiła się w trakcie piosenki o „Tik- Taku”. 
Przedstawiła się i powiedziała parę słów o sobie i swojej 
najbliższej rodzinie: wnuczce, córce i mamie Wandzie Cho-
tomskiej, autorce ok. 300 książek dla dzieci. Wszyscy podzi-
wiali jej ubiór w kolorach tęczy: kapelusz z piórami, czerwono 
niebieskie pantofle od dwóch różnych kompletów, barwną to-
rebkę i pierzastego węża „Boa” na szyi. Autorka wspominała 
swoje telewizyjne programy i ich współtwórców: Andrzeja 
Grabowskiego i Krzysztofa Marca, z którymi współpracuje do 
chwili obecnej. Bawiła się z dziećmi rymami. Zadawała mnó-
stwo zagadek, prawidłowe odpowiedzi nagradzając cukierka-
mi. Wiele zagadek pochodziło z jej „Kuchennego alfabetu”. 
Rozmawiała z dziećmi o potrzebie czytania i korzyściach  
z niego płynących. Pytała, jak należy obchodzić się z książ-
kami. Maluchy udzielały prawidłowych odpowiedzi. Wszyscy 
najlepiej bawili się, słuchając piosenek „Ciotki Klotki”, któ-
re są znane  i lubiane przez dzieci i ich rodziców. Na koniec 
przedszkolaki z Rajbrotu wręczyły pani Ewie własnoręcznie 
zrobionego Zająca Poziomkę, specjalnie wykonane prace pla-
styczne oraz książkę autorstwa mamusi jednego  z przedszko-
laków pani Agnieszki Dekert. Natomiast dzieci z przedszkola  
z Lipnicy ofiarowały przygotowany przez siebie barwny obraz 
- ilustrację do piosenki „Ciotka Klotka”, który bardzo spodobał 
się pani Ewie. O podziękowaniu nie zapomniały również dzie-

ci ze Szkoły Podstawowej z Rajbrotu. W zamian mali czytel-
nicy otrzymali książeczki i płyty zespołu „Fasolki”, uzyskując  
w nich miłe dedykacje z autografem od pani Ewy.

Katarzyna Matras

wyjątkowi goście, wyjątkowy czas...

Spotkanie z Ewą Chotomską

Maria Ulatowska i Jacek Skowroński



Sprawy społeczne

Dziecko nie staje się człowiekiem, ale już nim jest.

Od kilku miesięcy rodzice dzieci sześcioletnich rozwa-
żają dylemat czy ich pociecha ma rozpocząć edukację 
szkolną od września, czy też jeszcze przez rok ma po-

zostać w grupie przedszkolnej. 
Artykułem tym chcę Państwu przybliżyć zagadnienia dojrza-
łości psychospołecznej dziecka sześcioletniego oraz specyfiki 
rozwojowej tego okresu.
Dojrzałość szkolna określana jest jako gotowość dziecka do 
podjęcia obowiązków szkolnych, a więc do spełniania wymo-
gów stawianych w trakcie uczenia się, oraz gotowość do zaad-
optowania się w nowej sytuacji i przyjęcia nowej roli ucznia.
Na dojrzałość szkolną mają wpływ pewne czynniki, do któ-
rych należą m. in.:
1. Czynniki indywidualne – są to przekazane drogą genetycz-
ną lub wrodzone właściwości organizmu, a przede wszystkim 
ośrodkowego układu nerwowego
2. Czynniki środowiskowe – chodzi tutaj głównie o wpływy 
rodziny i przedszkola, a głównie:
- Warunki materialne - od poziomu dochodów, sytuacji miesz-
kaniowej, wyposażenia gospodarstwa domowego zależy, jak 
rodzina będzie zaspokajała potrzeby dziecka, a więc czy będzie 
ono racjonalnie odżywiane, zaopatrzone w potrzebną odzież, 
czy będzie miało warunki do nauki, odpoczynku i zabawy.
- Warunki kulturalne jest to poziom wykształcenia rodziców, 
kultura językowa rodziny, potrzeby kulturalne, zasady wycho-
wania dzieci, sposób spędzania czasu wolnego.
- Warunki społeczno – psychologiczne to: struktura rodziny, 
osobowość rodziców, stosunki między rodzicami, postawy ro-
dziców wobec dzieci oraz atmosfera panująca w domu
Warto aby rodzice wiedzieli co dziecko dojrzałe do nauki 
szkolnej ma umieć:
· powiedzieć, jakie ma imię i nazwisko, ile ma lat, gdzie miesz-
ka, opowiedzieć o pracy rodziców,
· narysować rysunek postaci ludzkiej która jest kompletna, 
części ciała są proporcjonalne do całości, 
· obchodzić się z przyborami do rysowania, malowania, pisa-
nia; nie wychodzić poza linie kolorując obrazek; nazwać to co 
narysowało,
·  ciąć nożyczkami w linii prostej i krzywej; lepić z plasteliny,
· dobrać w pary przedmioty lub obrazki, klasyfikować je wg 
określonej zasady, np. owoce, pojazdy, zwierzęta, 
· wskazać różnice w pozornie takich samych obrazkach,
·  rozpoznać różne dźwięki z otoczenia, np. głosy zwierząt,
·  liczyć kolejno do 10 ; po przeliczeniu liczmanów powie-
dzieć, ile ich jest,
· dokonywać dodawania i odejmowania na konkretach w za-
kresie 10
· ma dobrą koncentrację uwagi,
· być zainteresowane pracą i jej efektami
· być wytrwałe przy dłuższym wysiłku,
· prawidłowo wymawiać wszystkie głoski, 
·  podzielić zdanie na wyrazy, wyrazy na sylaby,
· opowiedzieć treść obrazka 
· rozwiązać proste zagadki
·  uważnie słuchać przez dłuższą chwilę opowiadania, bajki, 

muzyki,
· wykonać proste ćwiczenia gimnastyczne; uczestniczyć  
w grupowych zabawach ruchowych,
· wskazać lewą i prawą stronę swego ciała 
· doprowadzić do końca rozpoczętą zabawę, pracę, w trudniej-
szych sytuacjach zwrócić się o pomoc do osoby dorosłej, 
· zgodnie bawić się z rówieśnikami – współdziałać, czekać na 
swoją kolej,
·  działać sprawnie; umieć podporządkować się słownym po-
leceniom,
· wykonać podstawowe czynności samoobsługowe: samo-
dzielnie zjeść, ubrać się, umyć, zawiązać sznurowadła, zapiąć 
guziki, zamki
· mieć dobre tempo pracy
· siedmiolatek potrafi nawiązać kontakty z rówieśnikami i do-
rosłymi, jest wrażliwy na opinię nauczycieli i innych osób do-
rosłych.
Nowa sytuacja i oczekujące szkolne wyzwania to trudne za-
danie dla układu nerwowego dziecka. U niektórych z nich po-
jawiają się związane z pójściem do szkoły lęki i stany nerwi-
cowe.
Często ich podstawę stanowią błędy popełniane zupełnie nie-
świadomie przez samych rodziców. Oto najczęstsze z nich:
Straszenie szkołą
Dziecko będzie traktować pójście do szkoły jako przykry obo-
wiązek, a samą szkołę postrzegać (nawet jeszcze zanim samo 
będzie mogło doświadczyć) jako miejsce, w którym będzie mu 
źle. 
Likwidacja zabawek
Często także całkowite zburzenie dotychczasowej organizacji 
życia w domu. Powoduje to utratę poczucia bezpieczeństwa, 
które zastępuje niepewność, a nawet zagrożenie. Od dziecka 
zaczyna wymagać się zbyt dużej odpowiedzialności i dorosło-
ści.
Okazywanie lęku przez rodziców
Coraz częściej zdarzają się sytuacje, w których to rodzice prze-
jawiają strach przed szkołą, głośno o tym przy swych pocie-
chach mówią i po prostu zarażają nim dzieci.
U większości dzieci uczęszczających do przedszkola lub tzw. 
“zerówki” gotowość do podjęcia nauki szkolnej dokonuje się 
niepostrzeżenie i nie wymaga specjalnych zabiegów ani ze 
strony rodziców, ani ze strony nauczycieli. Musicie wiedzieć 
iż cała praca wychowawcza przedszkola, od najmłodszych 
grup, zmierza do zapewnienia dziecku dobrego startu w szko-
le. Pomimo tego, zdarza się, że niektóre dzieci nie osiągają 
dojrzałości szkolnej w siódmym roku życia i z tego powodu 
odraczane są z obowiązku szkolnego. Te dzieci wymagają 
szczególnej troski i fachowej pomocy.  O tym, czy dziecko 
pójdzie do szkoły mimo braku dojrzałości szkolnej, czy zosta-
je odroczone zawsze decydują rodzice, po zasięgnięciu opinii 
psychologa i pedagoga. Te trudne, ale konieczne decyzje mu-
szą być poprzedzone rzetelną diagnozą dziecka,  określającą 
jego dojrzałość umysłową, fizyczną, społeczną i emocjonalną.
Jeśli dziecko nie osiągnie dojrzałości to:
- start szkolny tego dziecka jest utrudniony.
- nie poddaje się ono wpływom nauczyciela.
- staje się niechętne, nie zainteresowane zadaniami, bierne.

gotowość szkolna - rady praktyczne



Sprawy społeczne

- często pracuje znacznie dłużej przy lekcjach osiągając mier-
ne efekty. 
Wszystkie elementy dojrzałości szkolnej są jednakowo waż-
ne, choć niestety nie zawsze rozwijają się harmonijnie. Je-
śli cokolwiek budzi państwa niepokój, warto zasięgnąć rady 
specjalisty( psychologa, pedagoga). Sądzę, że po przeczy-
taniu tego artykułu  większość rodziców będzie spokojnie 
oczekiwać na to ważne wydarzenie, jakim jest rozpoczęcie 
nauki w klasie pierwszej przez ich syna czy córkę. Ale są  
i tacy, którzy z niepokojem myślą o tym. Czują bowiem in-
tuicyjnie, że ich dziecko nie jest jeszcze gotowe, by wejść  
w mury szkoły. Dlatego też jeśli zauważacie, że dziecko 
osiąga słabe postępy w przedszkolu, jesteście zaniepo-
kojeni czy  wasza córka, wasz syn poradzą sobie z nauką  
w klasie pierwszej, to zapraszam do skorzystania z porady 

psychologa, pedagoga, logopedy w poradni psychologicz-
no – pedagogicznej. Określą oni przyczyny trudności dzie-
cka i przekażą zalecenia do pracy. Bywa, że to nauczycielka 
pierwsza zauważa problemy dziecka i troszcząc się o jego 
losy wskazuje na potrzebę badań w celu określenia dojrza-
łości szkolnej. Ze swej strony zachęcam do uważnego słu-
chania nauczycielek i korzystania z ich sugestii. Badania  
w poradni są oczywiście dobrowolne i to rodzice decydują czy 
z nich skorzystają. My ze swej strony zapewniamy pełną dys-
krecję i profesjonalne potraktowanie Państwa problemu.

Marta Bogacz

tel. do Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej 
w Bochni - 14 612369 (przyp. red.)

Stając przed dylematem zapisania do szkoły sześciolatka, jak wszyscy rodzice byłam pełna obaw, zadawałam sobie mnó-
stwo pytań bez odpowiedzi. Z perspektywy mijającego roku szkolnego 2014/2015 mogę pozytywnie odpowiedzieć na 
nurtujące mnie wcześniej pytania. Moje dziecko codziennie rano wstaje szczęśliwe, że może iść do szkoły, w której ma  

świetną opiekę, wielu wspaniałych kolegów, jest odpowiedzialnym i samodzielnym uczniem. 
Nie bójmy się wyzwań. Uwierzmy w swoje Dzieci.

Zadowolona Mama

Dziecko świetnie czuje się w szkole i raczej nie wróciłoby do przedszkola. Kubusiowi czasem nie chce się popracować 
nad ćwiczeniami zadanymi do domu, ale robi to bez ociągania. Do szkoły jedzie jednak z przyjemnością, tam spotyka 
swoich kolegów i koleżanki. Radzi sobie bardzo dobrze, sama jestem zaskoczona, że mimo, iż to jeszcze „maluch” 

świetnie odnalazł się w szkolnej rzeczywistości. Jednak moim zdaniem, rok dzieciństwa mimo wszystko został mu zabrany. 
Mama Kubusia 

Choć na początku nie byłam przekonana do faktu, iż moje dziecko idzie rok wcześniej do szkoły z biegiem czasu zmie-
niłam zdanie. Syn radzi sobie z nauką, zadaniami, dobrze i szybciej się rozwija. Lubi szkołę i swoich rówieśników. Po 
szkole ma również wystarczającą ilość wolnego czasu by dalej cieszyć się urokami dzieciństwa. Decyzja o posłaniu 

Igora do szkoły wcześniej była dobra. Szybko się w niej odnalazł. Lubi szkołę dobrze się w niej czuje, szybciej się rozwija, nie 
ma problemu z nauką.

Mama Igora 

W momencie kiedy zaistniała możliwość odroczenia córki, pomyślałam, że może warto. Umówiliśmy się w poradni aby zrobić badanie. Po, okazało się, że Lenka jest w pełni gotowa aby rozpocząć naukę w szkole jako sześciolatek. Dziś 
uważam, że była to dobra decyzja zwłaszcza dla Leny, która w szkole czuje się jak przysłowiowa „ryba w wodzie”, 

świetnie czyta, liczy, pisze. Po zajęciach w szkole ma jeszcze dużo wolnego czasu, aby się bawić, jeździć na rowerze czy rol-
kach. Ona sama mówi, że nie wróciłaby do przedszkola, bo w szkole jest fajniej. Myślę, że warto uwierzyć we własne dziecko 
i pozwolić mu na  wcześniejszy start.

Mama Lenki 

SPROSTOWANIE:  
W numerze 1/2015 „Wiado-
mości Lipnickich”, artykuł pt. 
„Depresja” został omyłkowo 
podpisany Marta Bogacz. Au-
torem tego tekstu jest Lucyna 
Bogacz. Za pomyłkę przepra-
szamy!

Jeśli chcesz pomóc. Jeśli oczekujesz pomocy …. 
Każdy z nas posiadający gospodarstwo domowe otoczony jest różnego rodzaju sprzętami po-
trzebnymi do jego prawidłowego funkcjonowania. Przychodzi jednak taki moment, w którym 
decydujemy się wymienić np. meble na nowsze, pralkę, lodówkę i inne sprzęty.  Często wymie-
niamy też dobrej jakości niezniszczoną garderobę, bo dzieci z niej wyrosły lub po prostu nam 
się znudziła. Jest jednak wiele osób, które teraz potrzebują lodówki, łóżka, czy ubrań dla swoich 
dzieci, na które w tym momencie ich nie stać. Zastanówmy się nad tym, podejmując decyzję co  
z tym zrobić, wyrzucić na śmietnik czy ….? Możemy sobie wzajemnie pomóc.
Sprawą kieruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, nr tel. 14 685 23 
30, 14 685 23 50

gotowość szkolna - opinie rodziców



Życie religijne

Co robiła w swoje urodziny Julka Ledóchowska kiedy 
przebywała w Lipnicy? Na pewno była na Mszy Świę-
tej, może jeszcze pobiegła do kapliczki za dworem,  

a może właśnie dzień urodzin był dobrą okazją do okazania 
miłości innym?

W tym roku świętujemy 150. urodziny św. Matki Urszuli 
Ledóchowskiej. Minęło więc trochę lat od czasu, kiedy Julia 
z rodziną przebywała w Lipnicy Murowanej, dlatego Jubileusz 
jest dobrą okazją, aby spotkać się z Nią na nowo, uczynić swo-
ją, tak jak sama mówiła: „Święty to przyjaciel, pocieszyciel, to 
brat kochający. Odczuwa nasze biedy, troski, modli się za nas, 
pragnie dobra naszego i szczęścia...”
Na rozpoczęcie Jubileuszu dzieci ze szkoły podstawowej, 
w ramach katechezy przypomniały życie i działalność naszej 
Świętej, wspólnymi siłami przygotowały pociąg (prowadzony 
przez św. Urszulę ), który jedzie do Nieba. Każdy na swoim 
wagoniku narysował to, w czym chciałby naśladować św. Ur-
szulę. Uczniowie klas II wykonali także kwiaty z bibuły, po-
dobne do tych, które w Lipnicy dodaje się do palm na Niedzie-
lę Palmową. 
Czas przygotowań był także bardzo intensywny dla naszej 
wspólnoty. Wypiekłyśmy 500 ciasteczek w kształcie serca, 
które po Mszy Świętej rozdałyśmy przed kościołem. Każde 
ciasteczko było owinięte w folię – praca przy zawijaniu dała 
nam wiele radości.
Uroczysta Msza Święta sprawowana 26 kwietnia rozpoczęła 
się w naszym kościele parafialnym o godz. 10:30. Głównym 
celebransem był bp. Władysław Bobowski. W homilii hierar-
cha przypomniał postać św. Urszuli wskazując ją jako wzór 
który możemy dzisiaj naśladować. Podkreślił, że Matka Ur-
szula jest szczególnym przykładem i orędowniczką w niebie 
dla nauczycieli i wychowawców. 
W darze ołtarza siostry przełożone: s. Przełożona Beata Mazur 
i s. Przełożona Renata Kolada złożyły ikonę św. Urszuli oraz 
owoce, a dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych bukieciki 
kwiatów, które postawiono przy relikwiach naszej Założyciel-
ki. 
Współkoncelebransami Mszy św. byli ks. Proboszcz Zbi-
gniew Kras, ks. prof. Ireneusz Stolarczyk, księża pochodzący 
z Lipnicy Murowanej: Stanisław Świątek, Jan Banach, Antoni 
Piś (wychowanek s. Teresy Łużyńskiej), Jan Rogowski oraz 
księża z naszego dekanatu. Był obecny także ks. wikary Marek 
Kuczak.
W uroczystości wzięły też udział Siostry Urszulanki SJK, któ-
re przyjechały z Zakopanego, a także Siostry Urszulanki Unii 
Rzymskiej z Tarnowa i Kosarzysk, Siostry Misjonarki św. 
Piotra Klawera z Krosna. Byli obecni przedstawiciele władz 
naszej gminy na czele z Wójtem Tomaszem Gromalą. Oprawę 
muzyczną zapewnił nasz lipnicki chór parafialny. 
Dla naszych gości był też czas na podziwianie Lipnicy, obej-
rzenie dworu Ledóchowskich, odwiedzenie kapliczki przy 
której modliła się św. Urszula. Siostry Urszulanki Unii Rzym-
skiej, które przybyły ze swoim kapelanem ks. Ireneuszem były 
pod dużym wrażeniem Lipnicy i pamiątek po św. Urszuli. Ks. 
Ireneusz przez trzy lata mieszkał w Lipnicy, dokładnie w dwo-
rze i w tym czasie odprawiał Mszę Świętą w naszym domu. 

W czasie zwiedzania nie brakowało więc miłych wspomnień 
z tamtego czasu. 

 Cieszymy się z zainaugurowanego jubileuszu 150. rocznicy 
urodzin św. Urszuli w Lipnicy Murowanej. Obecnie przyby-
wają do nas jubileuszowi goście, grupy z różnych stron Polski, 
świata, które chciałyby zobaczyć i dotknąć lipnickich śladów 
św. Urszuli – Julii. Przed nami także rok naszej osobistej for-
macji, wpatrywania się w życie św. Urszuli, abyśmy sami sta-
wali się podobni do Niej, a przez to coraz bardziej podobni do 
Jezusa. O to, każdego dnia, modlimy się w naszej urszulańskiej 
kaplicy, polecając Bogu mieszkańców Lipnicy, ich spawy, ra-
dości i problemy. 

Siostry Urszulanki SJK 
w Lipnicy Murowanej                                                                                      

Msza św. pod przewodnictwem 
ks. bpa Władysława Bobowskiego

Licznie przybyłe na uroczystość 
siostry Urszulanki SJK

lipnica świętuje urodziny matki urszuli



Ludzie wokół nas

Na początek kilka zdań o sobie. Mam 74 lata, żonę, córkę 
i syna z rodzinami. W okresie zimowym mieszkam 
głównie w bloku w Mysłowicach, a w letnim miesz-

kam zasadniczo w Lipnicy Dolnej, gdzie się urodziłem. Syn-
owi spodobała się Lipnica, gdy przyjeżdżał z nami odwiedzać 
dziadków i postanowił wybudować tu mały domek przy naszej 
pomocy. 
W komentarzu do przypowieści o winnicy i dzierżawcach 
jest napisane „życie nie jest moją własnością. Zostało dane 
mi przez Boga w dzierżawę.” Ja dobrze znam znaczenie 
słowa „dzierżawa”. Rodzice mieli mało pola i przez całe lata 
u różnych właścicieli dzierżawili ziemie. Trzeba było na tym 
polu tak pracować, aby uzyskanego dobra wystarczyło dla nas 
i dla tego, który nam tę ziemię wynajął. Przenosząc tę myśl 
na szerszą płaszczyznę trzeba by powiedzieć, że powinno 
się mieć w świadomości stale tę prawdę, że kiedyś przyjdzie 
się rozliczyć ze swojego postępowania (ze swoich dokonań). 
Człowiek pochłonięty pracą i codziennymi obowiązkami 
niewiele dawniej o tym myślał. Teraz jest inaczej, wybiega się 
myślą do tego, co będzie, ale wraca się też i ocenia to co już 
było .
Pomaga mi teraz w starszych latach świadomość, że kiedy był 
ku temu stosowny czas, to człowiek uczył się , pracował i coś 
tam osiągnął. Myślę, że to jest zasadnicza okoliczność dla uda-
nego, dobrego życia w starości. Wszystko zdarza się raz, obec-
nie nie dało by się już nic albo prawie nic naprawić. 
Ważne są też teraz dobre wspomnienia z młodych lat. Do 
nich zaliczyłbym m.in. czas, gdy przez wiele lat grałem  
w LZS Macierz Lipnica. W zespole było wtedy wielu kolegów 
o wspaniałych głosach, którzy wiedzieli, że jak się ma dar, to 
należy się nim dzielić i z tej zasady dobrze się wywiązywali 
przy każdej okazji.
Niezależnie od wspomnień, które dobrze, że są i oby było 
ich jak najwięcej, zwłaszcza dobrych, człowiek żyje tu 
i teraz. Nadal potrzebuje się choćby małych, drobnych  
uciech, satysfakcji. Do tych, co jakby sam je sobie organizuję 
mogę zaliczyć m.in. szczepienie dziko rosnących drzewek  
owocowych sobie, sąsiadom, na miedzach, przy drogach. 
Później mam emocje, czy te szczepienia się udały i czekam 
kiedy zobaczę na nich dobre owoce. Mam satysfakcję, jak 
owinięte wełną owczą młode pędy jodełek czy czerwonych 
dębów przetrwają mimo ataków zwierzyny. Mam uciechę, jak 
postawię na łące sąsiada zgrabną kopkę siana podobną do tych, 
jakie postawili zawodowi rolnicy. 
Są też miłe przeżycia związane z różnymi uroczystościami, 
choćby z tygodniowym odpustem i apelem ku czci św. Szymo-
na na lipnickim rynku. Ciepłe powietrze, lekki powiew wiatru, 
podświetlona figura św. Szymona z ręką uniesioną do góry, 
stosowna krótka nauka kapłana, pieśni religijne i nie tylko, 
często występy zespołów muzycznych i na koniec wielki krąg 
ludzi trzymających się za ręce i kołyszących się w rytm muzy-
ki – chciałoby się powiedzieć za poetą „trwaj chwilo, trwaj” 
– takie przeżycia się pamięta i czeka się na nie cały rok. 
Trzeba powiedzieć, że w Lipnicy odbywa się każdego roku 
wiele ważnych uroczystości religijnych i organizowanych 
przez gminę. Ja chcę napisać o może mniej znanej uroczystości, 
jaka ma miejsce na Bukowcu pod koniec lata pod hasłem 

„POLSKIE ŚPIEWANIE PIOSENEK PATRIOTYCZNYCH”. 
Ładnie udekorowane symbolami narodowymi siedlisko rodu 
Trojanowskich na Bukowcu, dobre nagłośnienie, podniosła pa-
triotyczna atmosfera stworzona przez prowadzącą uroczystość 
robi wrażenie. Każdy otrzymuje śpiewnik, a w nim jest cały 
tekst 25 piosenek. Pierwsza z nich to Mazurek Dąbrowskiego, 
a ostatnia to hymn Bukowca. Wszystkie śpiewane są w całości 
z podkładem muzycznym na żywo. Przed zaśpiewaniem pio-
senki przedstawiany jest jej historyczny rodowód. W przer-
wach z głośnika słychać recytacje patriotycznych utworów. 
Moje słowa nie potrafią oddać doniosłości tego wydarzenia  
i wzruszeń, jakie ono niesie. Na zakończenie jest część  
towarzyska z poczęstunkiem.
Cieszę się, że mam już 74 lata, mam świadomość, że nie ma 
w tym jakiejś mojej zasługi, chociaż myślę, że proste jedze-
nie w dzieciństwie i młodości (chleb żytni, ziemniaki, kapusta 
prawie codziennie, różne grochy, kasze, mleko, kawa zbożowa, 
kwiat lipy) mogły mi w tym pomóc. Zresztą także później  
i nadal zwracamy uwagę, by jedzenie było proste i jak najmniej 
przetworzone. Widzę jak ludzie kupują do picia całe zgrzewki 
różnych kolorowych napojów, w których jest pełno chemii,  
a nie wykorzystują leżących pod drzewami jabłek czy innych 
owoców. Szkoda, że tak się dzieje. 
Nawet teraz w starszym wieku podoba mi się na tym świecie. 
Cieszę się rodziną, której rola jest nie do przecenienia, nie 
obrażam się jak dzieci czy wnuki robią po swojemu. 
Już starożytni Grecy odkryli, że „jeżeli będziesz uczciwy  
i będziesz miał marzenia to będziesz szczęśliwy” i „kto nie ma 
odwagi, aby marzyć, ten nie będzie miał sił do walki”. Wiem  
o potrzebie uczciwości i mam marzenia. 
W lecie przypadkowo zauważyłem uwięzionego między 
kawałkami drewna małego jeża. Nie wiem jak długo tam był, 
ale uwolniony spojrzał na mnie i zabrał się zaraz do jedzenia. 
Ja odczytałem w tym spojrzeniu jego radość i szczęście i sam 
się też taki poczułem. Skoro ja cieszę się, że ocaliłem jeża, 
to Opatrzność tym bardziej cieszy się z każdego człowieka 
szczęśliwego. Filozof Peter Kreeft pisze, że „nie będąc nig-
dy nieszczęśliwym nie możemy być szczęśliwymi” i „przez 
cierpienie łatwiej jest człowiekowi opuszczać doczesność”. 

Przed meczem Lipnica (w białych koszulkach)
-Niegowić, 1961

moje przeżywanie starości



Życie społeczne

W literaturze religijnej często czytam, że cierpienie jest łaską. 
Pewnie przez cierpienie tu na ziemi chce nas Bóg podprowadzić, 
byśmy byli szczęśliwymi po śmierci. Przyswajam sobie myśl  
o śmierci, bo tak się musi stać. Pocieszam się tym, że mam za pa-
trona św. Józefa, że mamy lipnickich świętych, którzy rodakom 
pomogą. Chodziłem ze św. Janem Pawłem II. Byłem w Lipnicy 
16 V 1976 r. (uroczystość z okazji beatyfikacji Marii Teresy 
Ledóchowskiej), a gdy został papieżem byłem w Oświęcimiu, 
Tarnowie, Sosnowcu i w Krośnie. Chociaż za każdym razem 
stałem daleko od ołtarza, to czułem Jego bliskość i radość, że 
jestem tu i teraz w wielkiej wspólnocie z Janem Pawłem II i te 
piękne przeżycia trwają we mnie nadal. Słyszałem jak mówił 
„otaczam Was wszystkich miłością i modlitwą”. Wszystkich 
czyli także mnie. Modlitwa wstawiennicza ma wielką moc. 
Pamiętam jeszcze z dawnych lat, jak dwoje starszych gospodarzy 
bardzo się sprzeczało, a jeden z nich na koniec powiedział dru-
giemu „ja Ci nie wyjdę na pogrzeb”. Nie wyszedł, bo wcześniej 
zmarł. Wspomniany P. Kreeft napisał „obok miłości największą 
siłą napędową człowieka jest przebaczenie” i „najbardziej 
niszczycielką pomyłką w życiu jest brak przebaczenia”.
Miałem w swoim życiu sposobność sprawdzenia w praktyce 
wyżej przytoczonych myśli. Ważne jest przebaczenie w życiu 
człowieka, jednocześnie wiem, że to jest trudne i nie dzieje się 
z dnia na dzień. Przynosi to jednak ulgę i uspokojenie i wpisuje 
się w nakaz „zło dobrem zwyciężaj”. Nie można jednak też nie 
postawić sobie pytania, czy i mnie nie ma kto co wybaczyć. 
Hinduski mędrzec Osho mówił „starzenie jest nieuchronne, ale 
ważne jest, by odbywało się z pełną świadomością – wtedy można 
poczuć radość bycia w miejscu, do którego się doszło”. Nawet 
jeżeli o radość może być trudno, to łatwiej będzie pogodzić się z 
sytuacją, że człowiek nie będzie już chodził swoimi ścieżkami, 
ale zgodzi się na to, że kto inny go opatrzy, że musi pozwolić so-
bie pomóc.  Co będzie dalej? Mówi się, że przeszłość nie należy 
już do człowieka, a przyszłość jest tajemnicą. Najważniejszy 
jest zatem teraz każdy rozpoczynany nowy dzień. W książeczce 
PRZYJDĘ I UZDROWIĘ GO jest podpowiedź na westchnie-
nie po każdym przebudzeniu „ułatw mi zgodę na przeżycie dnia 
według Twojej świętej woli, zarówno w radości jak i w cierpi-
eniu”. Określenie ZGODA odczytuję jako chęć, intencję, zamiar 
człowieka. W sformułowaniu UŁATW MI widzę pokorę, słabość 
i świadomość, że sam nie dam rady, a także łaskę i radość z tego, 
że mogę wprost poprosić, powiedzieć UŁATW MI…

Józef Skórka

„Wesoły nam dzień dziś nastał…” - słowa tej wiel-
kanocnej pieśni doskonale oddają atmosferę i wzru-
szenie jakie towarzyszyło wszystkim parafianom 
i zaproszonym gościom w rajbrockiej świątyni.  
Oto po latach trudów, poświęcenia, ofiar materialnych i du-
chowych, został oddany w dniu 17 maja 2015, na wyłącz-
ną służbę Bogu i pożytek ludzki - przez obrzęd konsekracji 
- Kościół p.w. św. Jana Pawła II. Konsekracja kościoła nie 
jest tylko zakończeniem dzieła budowy kościoła widzialne-
go, ale przede wszystkim kościoła duchowego . To ważne 
wydarzenie poprzedziły liczne przygotowania, czego zwień-
czeniem były tygodniowe misje parafialne, które głosił  
o. Wiesław Burski. W prośbie jaką złożyli przedstawiciele 
parafii  o konsekrację, zawierało się dziękczynienie za tak 
doniosły a zarazem historyczny dzień dla wielu pokoleń. 
Przez posługę Jego Ekscelencji ks. bp Andrzeja Jeża, 
w obecności ks. Dziekana Zbigniewa Krasa, ks. Pro-
boszcza Tadeusza Mroza, księży rodaków i z dekana-
tu, została wyśpiewana prośba w Litanii do Wszyst-
kich Świętych, aby zawsze był tu Bóg uwielbiany.  
Następnie obrzęd przewidywał:
- złożenie relikwii w ołtarzu głównym 
- modlitwę konsekracyjną 
- namaszczenie ołtarza i ścian świątyni w wyznaczonym 
miejscu 
- okadzenie ołtarza i wnętrza Domu Bożego 
- przyozdobienie ołtarza 
- obrzęd iluminacji - zapalenie świec i oświetlenie Kościo-
ła. 
Bóg niech będzie uwielbiony za wielkie dzieła jakie stały 
się naszym udziałem. Zarazem nie ustawajmy w modli-
twach i staraniach aby widzialny kościół był tylko odbiciem 
tego co kryją nasze serca.

Ks. Marek Czerwiński

Patriotyczne śpiewanie na Bukowcu

na służbę bożą i pożytek ludzki



Życie kulturalne

Historia Rajbrotu obfituje w niezwykle bogatą fakto-
grafię. Próbę jej zarysowania podjęła Justyna Bodur-
ka podczas Czwartkowego Spotkania Muzealnego 

w muzeum bocheńskim 7 maja 2015 roku. Z wygłoszonego 
wówczas obszernego wykładu i towarzyszącej mu prezentacji 
multimedialnej wybraliśmy kilka obrazków, które być może 
zaciekawią czytelników „Wiadomości Lipnickich”. (red.)
Zapewne nigdy nie dowiemy się czy legenda o jeńcach tatar-
skich osadzonych na terenie dzisiejszego Rajbrotu ok.1241 
roku jest opisem prawdziwych wydarzeń. Czy stojąca w Raj-
brocie kapliczka zwieńczona półksiężycem rzeczywiście upa-
miętnia dostojnika tatarskiego i skrywa liczne skarby? Pewne 
jest natomiast, że w 1318 roku Janusz Biały, rzeźnik z Nowego 
Sącza, otrzymał od króla Władysława Łokietka prawo „zasa-
dzenia na surowym korzeniu”- a więc stworzenia od podstaw 
- wsi Rajbrot. 
Zupełnie nowe światło na najdawniejsze dzieje Rajbrotu rzu-
cają odkrycia jakich dokonali archeolodzy prowadzący w Raj-
brocie swe badania. Natrafili oni na ślady osadnictwa z okresu 
wpływów rzymskich (I – IV w. n.e.). W zdewastowanych gro-
bach odnaleziono brązowe sprzączki, fibule (zapinki do spina-
nia szat), imacze tarcz oraz fragmenty ceramiki. Odkrycie do-
konane przez archeologów pozwala nam twierdzić, że pierwsi 
osadnicy pojawili się na obszarze Rajbrotu znacznie wcześniej 
niż do tej pory sądzono.
Rajbrot, jako wieś królewska, będąca częścią starostwa niegro-
dowego lipnickiego, wielokrotnie zmieniał dzierżawców. Za-
rząd nad tymi ziemiami sprawowali między innymi Kmitowie 
i Lubomirscy. 21 listopada 1811 wieś kupił Pankracy Duni-
kowski za 48 560 zł reńskich. Kolejni potomkowie Dunikow-
skiego byli właścicielami wsi aż do 1914 roku.
Mieszkańcy Rajbrotu zajmowali się głównie rolnictwem  
i tkactwem. Niektórym udało się przejść ze stanu chłopskiego 
do stanu mieszczańskiego. Dokonali tego: Stanisław Janczek  
w 1602 roku, Walenty Lukaszowicz w 1605 roku, a w 1646 
roku Jan Rabrocki. 
W 1805 roku w Rajbrocie przebywał czternastoletni Kazi-
mierz Brodziński, który we „Wspomnieniach mojej młodości” 

zapisał:
„ (…) Wieśniacy Rajbroda różnili się od włościan okolicznych 
obyczajami, wymową, a nawet strojem (…). Liczne chaty 
rozproszone po dwóch pasmach wzgórzystych, około niespo-
kojnej często wylewającej rzeki, przez samych tkaczów były 
zamieszkane (…)1.” 
Brodzińskiemu podobał się Rajbrot, natomiast mieszkańcy nie 
przypadli mu do gustu. Nie byli zbyt rozmowni, raczej suro-
wych obyczajów. Kobiety prawie nigdy nie opuszczały do-
mów. 
W 1845 roku wieś zamieszkiwało 2672 katolików i 22 Żydów. 
Przed wybuchem I wojny światowej jest to odpowiednio 3087 
i 84. W 1939 było 2875 katolików i 19 Żydów. Mieszkańcy ży-
dowskiego pochodzenia stanowili kiedyś ważną grupę rajbro-
ckiej społeczności. Byli wśród nich rolnicy, kupcy, karczmarze 
(Eliasz Neumann zapoczątkował produkcję znakomitej śliwo-
wicy koszernej). 
W Rajbrocie 1l lipca 1915 roku urodził się Stanisław Henryk 
Krogulski. Z wykształcenia był chemikiem - zapoczątkował 
badania nad składem chemicznym włosów. Efekty tych badań 
wykorzystuje się do dzisiaj w kryminalistyce. Porucznik Kro-
gulski został zamordowany 27 kwietnia 1940 w lesie katyń-
skim. 
Do Armii generała Władysława Andersa wstąpili Franciszek 
Wrzyszcz i Władysław Cudejko. Franciszek Wrzyszcz prawdo-
podobnie przed wojną był funkcjonariuszem Policji Państwo-
wej lub Straży Granicznej. Możliwe, że walczył pod Monte 
Cassino (17 I - 19 V 1944) i o Anconę (18 VI - 18 VII 1944). 
Zginął 4 września 1944 roku w wypadku drogowym pełniąc  
w tym czasie służbę. Pochowany został na cmentarzu w Loreto. 
Do Armii Andersa wstąpił równieżWładysław Cudejko, który 
zmarł (najprawdopodobniej na tyfus) 15 sierpnia 1942 roku  
w miejscowości Kitab, na terenie dzisiejszego Uzbekistanu.
W dziedzinie sztuki lokalnej wyróżniali się Andrzej Szym-
czakiewicz i Kazimierz Juszczyk. Andrzej Szymczakiewicz 
rzeźbił ludowe zabawki, głównie ptaszki. Wykonywał różdżki 
weselne, które w Rajbrocie tradycyjnie wręczano młodej pa-
rze. 25 maja 1969 roku otrzymał za swe prace nagrodę od Re-
feratu Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Bochni. Jego 

Dom Kuby Czocha, 1967, fot. Jan Wojnarski

Plebania w Rajbrocie, 1967, fot. Jan Wojnarski

historia rajbrotu



Sprawy społeczne

prace znajdują się w zbiorach Muzeum im. Stanisława Fischera 
w Bochni. 
Kazimierz Juszczyk pochodził z Żegociny.W 1926 roku ukoń-
czył wydział rzeźby figuralnej w Szkole Rzemiosł Artystycz-
nych w Zakopanem. W 1926 roku poślubił Bronisławę Piechura 
z Rajbrotu. Po wybuchu II wojny światowej państwo Juszczy-
kowie zamieszkali w Rajbrocie. Zajęli się rolnictwem, a Kazi-
mierz w wolnych chwilach rzeźbił na zamówienie. Dom Kultu-
ry oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Bochni organizowały 
spotkania z nim i wystawy jego prac. 
Najważniejszymi zabytkami Rajbrotu są: drewniany szesna-
stowieczny kościół otoczony kamiennym ogrodzeniem z 1841 
roku; spichlerz plebański i drewniana dzwonnica, które to po-
wstały na przełomie XVIII / XIX wieku. Nie przetrwała do na-
szych czasów widoczna na zdjęciu drewniana plebania z XVIII 
wieku. Warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów o dzwonach 
z Rajbrotu. Dwukrotnie zostały one skonfiskowane - najpierw 
w 1917 roku (nowe ufundowane w 1930 roku), później w 1941 
roku (najprawdopodobniej przetopione na potrzeby niemieckiej 
armii). W 1952 roku parafianie fundują dzwony: Maria, Józef, 
Ludwik i Stanisław, odlane w firmie Ludwik Mojżyszek Me-
talut Łódź w 1952 roku. Przy rajbrockich drogach znajdują się 
kamienne kapliczki wykonane przez majstra Teodora Twaroga  
z Limanowej, powszechnie znane pod nazwą „ Rajbrockie Mać-
ki ”, ze względu na pewną surowość i nieporadność formy.
Od 13 do 20 lutego 1909 r. w Rajbrocie odbywały się misje 
prowadzone przez Redemptorystów: Marcina Nuckowskiego 
(współwięźnia ojca Władysława Całki na Łukiszkach w Wilnie 
w 1942 roku ), Stanisława Chochleńskiego ( pochodzącego z 
Kamionki Małej, spowiednika błogosławionej Anieli Salawy ) 
oraz Alojzego Adama. Warto podkreślić, że Władysław Całka 
jest autorem interesującego pamiętnika z tamtych czasów i spo-
czywa na bocheńskim cmentarzu św. Rozalii. Tam też postawio-
no obelisk upamiętniający Zbrodnię Ponarską.

Justyna Bodurka

Różdżka weselna, fot. Andrzej Szymczakiewicz

Kolejny rok pomocy zdolnym studentom!

Dobiega rok kiedy Samorząd Gminy Lipnica 
Murowana wraz z Podgórskim Stowarzysze-
niem Kulturalno – Społecznym włączeni zostali 
do grona partnerów Programu Stypendiów Po-
mostowych. W ramach tego programu czwo-
ro studentów wywodzących się z naszej gminy  
w roku akademickim 2014/2015 otrzymywa-
ło stypendium naukowe  w wysokości - 500 zł 
miesięcznie, przez okres 10 miesięcy studiów na 
pierwszym roku nauki. Premiowanie najlepszych 
za ich wyniki w nauce jest możliwe, gdyż obok 
samorządu lokalnego, organizacji pozarządowej, 
fundatorami stypendium są: Polsko Amerykań-
ska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, 
Fundacja PZU oraz Fundacja Wspomagania Wsi.  
Stypendium pomostowe otrzymuje student nieza-
leżnie od innych świadczeń pomocowych otrzy-
mywanych na uczelni, o ile spełni warunki stawia-
ne przez grantodawców. 
Jest to niepowtarzalna szansa dla naszej mło-
dzieży, aby zaistnieć w systemie stypendialnym,  
w ramach, którego w roku akademickim 2015/2016 
zostanie przyznane stypendium dla 5 studentów I 
roku studiów w wysokości 5000 zł dla każdego 
wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł, 
a także wsparcie finansowe podczas dalszej edu-
kacji akademickiej, o ile tylu spełni warunki. Naj-
lepsi stypendyści programu mogą bowiem ubiegać 
się o stypendium na II rok i dalsze lata studiów  
(w tym także na studia III stopnia – doktoranckie), 
a także aplikować o stypendia na studia zagranicz-
ne, stypendia językowe oraz staże w Polsce i za 
granicą.
Zapoznaj się z regulaminem, jeśli spełniasz 
wszystkie wymagane warunki, zgłoś  swoją kan-
dydaturę do Komisji Stypendialnej powołanej 
przez Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno 
– Społeczne - przedstawiciel komisji Anna Cem-
pura – kierownik Zespołu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli w Lipnicy Murowanej, Lipnica Murowana 
59, tel. 685 20 59
Szczegółowych informacji proszę szukać na stro-
nie: www.psks.eu, www.stypendiapomostowe.pl

Stanisław Paprota

dyplom z marzeń



Dominik Hec jest 
uczniem III klasy 
Szkoły Podstawowej  

w Rajbrocie. Zaczął uczęsz-
czać do szkoły w wieku 6 lat 
od początku zwracając uwagę 
swoimi ponadprzeciętnymi 
zdolnościami matematycz-
nymi. Ma rozległe zaintere-
sowania i wiedzę w różnych 
dziedzinach, zwłaszcza as-
tronomii i potrafi zaskoczyć 
tym niejednego dorosłego.  
Dominik chętnie uczestniczy 
i osiąga sukcesy w rozmai-
tych konkursach szkolnych 
i pozaszkolnych, np. mate-
matycznym, plastycznym, 
czytelniczym czy ortogra-
ficznym. Największym jego 

osiągnięciem jest trzykrotne 
zdobycie I miejsca i uzy-
skanie tytułu „Matematyka 
Roku” w odbywającym się 
corocznie gminnym konkur-
sie matematycznym dla klas 
I – III.
Od wczesnego dzieciństwa 
Dominik gra w szachy i w tej 
dziedzinie nie ma sobie rów-
nych. Ogrywa każdego, kto 
zasiądzie z nim do wspólnej 
partii szachowej. Swoje nie-
zwykłe umiejętności chętnie 
przekazuje kolegom i kole-
żankom podczas odbywają-
cych się „turniejów klaso-
wych”. 

(AK)

Kaligrafia pozostanie moim hobby…

Ponad dwa miesiące temu - 24 kwietnia  w Zespole Szkół  
w Rajbrocie gościło czterdziestu finalistów Małopol-
skiego Konkursu Kaligraficznego „O złote pióro”. Prace 

ich zostały wyłonione spośród ponad stu pięćdziesięciu, które 
napłynęły na adres organizatora. Uczestnicy finałowych zma-
gań to uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych oraz gimna-
zjaliści z dwudziestu pięciu szkół województwa małopolskie-
go. Ich zadanie polegało na kaligraficznym zapisie fragmentu 
tekstu „Las ardeński” Zbigniewa Herberta. Ocenie podlegały 
walory estetyczne pracy, umiejętność kształtnego pisania, czy-
telność zapisu i rozplanowanie tekstu. 
W gronie gimnazjalistów Grand – Prix oraz Nagrodę Wójta 
otrzymała Natalia Wrona z Rajbrotu, natomiast wśród uczniów 
szkół podstawowych laury te przypadły Faustynie Marii Klę-
czar z Osieku. Reprezentanci gimnazjów musieli pogodzić się 
z dominacją kolegów z Jadownik. Pierwsze miejsce bowiem 

Najmłodsi uczniowie Zespołu Szkół w Rajbrocie 
odnoszą sukcesy w konkursach o zasięgu wojewódz-
kim i krajowym. Przykładem może być Marianna 

Dekert, uczennica kl. IVa Szkoły Podstawowej w Rajbrocie, 
która pomimo młodego wieku zajęła wysoką lokatę w elimi-
nacjach wojewódzkich prestiżowego konkursu historycznego 
„Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 
– 1989”. Konkurs ten organizowany przez Małopolskiego Ku-
ratora Oświaty w porozumieniu z innymi Kuratorami Oświaty, 
a także we współpracy z Fundacją Armii Krajowej w Londynie 
ma na celu m. in. przywracanie naszej pamięci osób nieznanych, 
mało znanych bądź zapomnianych, które ze względu na swoją 
biografię i wyznawane wartości mogą się stać kimś znaczącym 
w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, jak również bu-
dowaniu ich tożsamości. 
W ramach konkursu Marianka przygotowała pracę pisemną pt. 
„Historia życia i miłości moich pradziadków”. W ciekawym, 
bogato ilustrowanym rodzinnymi zdjęciami i dokumenta-
mi opowiadaniu przedstawiła losy swoich przodków na tle  
burzliwej historii Polski w XX w. W ten sposób nie tylko mogła 
wykazać się umiejętnościami literackimi czy też związanymi 
ze zbieraniem i porządkowaniem informacji historycznych, ale 
również udokumentowała dla nas część historii ojczystej, i to 
tej najważniejszej, bo dotyczącej własnej, najbliższej rodziny. 
Nie jest tajemnicą, że najlepszą szkołą patriotyzmu, szacunku 
do historii i tradycji jest właśnie rozbudzanie zainteresowania 
historią najbliższych przodków, historią rodzinną. 
Bardzo cieszy nas sukces Marianki. Jednocześnie, biorąc 
pod uwagę jej liczne talenty również w innych dziedzin-
ach (np. muzyczne czy teatralne) myślę, że jeszcze nie raz 
będziemy mogli chwalić się jej osiągnięciami. Finaliści etapu  
wojewódzkiego konkursu, w tym nasza uczennica Marianna 
Dekert, zostali zaproszeni przez Małopolskiego Kuratora 
Oświaty na uroczyste podsumowanie konkursu. 

(MK) Dominik Hec

Marianna Dekert

uczniowie z pasją



otrzymała Hildegarda Szyc , drugie jej szkolny kolega Karol 
Kokoszka , trzecie natomiast Weronika Koczwara. Równole-
gle miejsce drugie przypadło Bartłomiejowi Gil z Zielonek, 
wyróżnienie natomiast zdobyła Angelina Kasztulska z Trzcia-
ny.Wśród uczniów szkół podstawowych I miejsce zdobyła 
Aleksandra Celuch z Włosani,  drugie miejsce zajęły Magda-
lena Chromcewicz z Krakowa oraz Magdalena Suchan z Ka-
szowa, trzecie natomiast Aleksandra Maciejowska z Rajbrotu 
oraz Dominika Haber z Kaszowa. Nagrodę  Specjalną wręczo-
no Marcelinie Steczko z Łąkty Górnej.
O kilka słów na temat konkursu oraz kaligrafii poprosiłam 
laureatkę Grand - Prix tegorocznych zmagań, reprezentującą 
naszą szkołę - Natalię Wronę.

I.M. Od kiedy interesujesz się kaligrafią i jak zrodziły się te 
zainteresowania?
N.W. Kaligrafią zainteresowałam się w klasie piątej szko-
ły podstawowej, zupełnie przypadkowo i spontanicznie. Do 
tego bym popracowała nad pięknym pismem, zachęcił mnie 
nauczyciel plastyki - pan Rafał Pajor. Spróbowałam i spodo-
bało mi się… Nad kształtnym pismem pracowałam kilka lat 
uczęszczając na kółko kaligraficzne. Miałam tam możliwość 
nie tylko zdobyć wiedzę na temat kaligrafii, ale też popracować  
z różnymi narzędziami począwszy od ołówka, a skończywszy 
na profesjonalnym piórze kaligraficznym.
I.M. Czy kaligrafia jest łatwą sztuką i czego wymaga od 
piszącego?
N.W. Kaligrafia z pozoru wydaje się łatwa, ale wcale tak nie 
jest. Potrzeba wielu żmudnych ćwiczeń, aby osiągnąć zamie-
rzony efekt. Potrzeba skupienia i cierpliwości. Trzeba zwracać 
uwagę na kształt każdej litery, kompozycję całości tekstu oraz 
jego prawidłowe rozplanowanie na kartce papieru. Regularne 

ćwiczenie ręki jest mozolne i czasochłonne, ale w przyszłości 
przyniesie wspaniałe efekty. Ważna jest również właściwa po-
stawa ciała podczas pisania oraz odpowiednie światło. Nie bez 
znaczenia jest też narzędzie, którym się posługujemy…
I.M. W sztuce kaligrafii zdobyłaś już kilka nagród i wyróż-
nień. Czy mogłabyś  podzielić się swymi osiągnięciami?
N.W. Zdobyłam kilka nagród, z których się cieszę. Początko-
wo, jeszcze w szkole podstawowej, były to wyróżnienia. To, 
że mnie zauważono, mobilizowało do dalszej pracy. Będąc 
uczennicą gimnazjum zdobyłam trzecie miejsce, a w tym roku 
otrzymałam Grand - Prix – osiągnęłam sukces, którego się nie 
spodziewałam. Jest w tym duża zasługa moich najbliższych, 
którzy nigdy nie zwątpili w moje zdolności i zawsze mobilizo-
wali mnie do pracy.
I.M. W czym pomaga ci sztuka pięknego pisania?
N.W. Zdecydowanie to próba własnego charakteru, praca nad 
sobą. Dzięki żmudnym ćwiczeniom stałam się bardziej cierpli-
wa, potrafię się nad czymś skupić, lepiej skoncentrować.
Kaligrafia nauczyła mnie również tego, że na sukces trzeba 
sobie zapracować, czasem efekty są widoczne po kilku latach 
pracy.
I.M. Czy swą przyszłość wiążesz ze sztuką pięknego pisania 
czy kaligrafia pozostanie raczej twoim hobby?
N.W. Kaligrafia na razie pozostanie moim hobby, lecz nie za-
mierzam z niej zrezygnować . Pewne wypracowane umiejętno-
ści pozostają człowiekowi do końca życia. W przyszłości pew-
nie wielokrotnie otworzę szufladkę ze swymi pracami  oraz 
sięgnę po pióro, by coś napisać, choćby dla przyjemności…
I.M. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę Ci wielu sukce-
sów, nie tylko w dziedzinie pięknego pisania. 
N.W. Dziękuję.

Z uczennicą kl. III b Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie 
– Natalią Wroną rozmawiała Iwona Mularz – koordynator 
Małopolskiego Konkursu Kaligraficznego „O złote pióro”.

Natalia Wrona

Uczestnicy Konkursu Kaligraficznego



Dnia 20 maja 2015r. w Zespole Szkół im Jana Pawła 
II w Łąkcie Górnej odbył się „I Międzygminny Prze-
gląd Grup Teatralnych”. Na scenie zaprezentowało się 

sześć zespołów ze szkół gimnazjalnych – z Bochni, Nowego 
Wiśnicza, Leszczyny, Lipnicy Murowanej, Rajbrotu oraz Łą-
kty Górnej. Inicjatorem przedsięwzięcia był nauczyciel – Jan 
Paruch. Tegoroczne występy były poświęcone komediowej 
twórczości Aleksandra Fredry. 
Zabawa, śmiech i… ciężka praca
Nasze przygotowania zaczęły się już w marcu. Początkowo 
próby odbywały się raz w tygodniu, a od maja ćwiczyliśmy 
codziennie. Wybraliśmy fragmenty „Zemsty”. Na początku 
oswajaliśmy się z tekstem, który, mimo że dobrze nam znany, 
nie był łatwy w interpretacji ze względu na liczne archaizmy 
i zawiłą składnię. Próbowaliśmy wczuć się w klimat epoki  
i poznać bliżej grane przez nas postacie. Był to czas zabawy, 
wygłupów, ale także ciężkiej pracy. 
Niezwykła podróż w czasie
Środa, dzień występu. Od rana towarzyszy nam ogromne 
napięcie. Jednak kiedy dojeżdżamy na miejsce, spotyka nas 
miła niespodzianka – serdeczne powitanie kolegów z Łąkty. 
W jednej chwili znika niepewność, ustępując miejsca cieka-
wości. Wchodząc na salę, mamy wrażenie, że wehikuł czasu 
przeniósł nas do XVIII wieku. Z każdej strony otaczają nas 
Sarmaci i eleganckie damy w długich, bogato zdobionych suk-
niach. Za kurtyną trwają ostatnie przygotowania do pierwsze-
go występu. Pieczołowicie dopracowane elementy scenografii 
robią wrażenie. Ogromnym zaskoczeniem jest dla nas to, że  
w jury zasiadają profesjonalni aktorzy występujący w krakow-
skim teatrze, czyli pan Jacek Lenczar i Wojciech Habela. Ich 
obecność motywuje nas do ry-
walizacji o najwyższe laury.
Pierwsze koty za płoty…
Zaczęło się. Po krótkim po-
witaniu gości losowo ustalo-
no kolejność prezentacji grup. 
Gospodarze jako pierwsi poka-
zali fragment „Ślubów panień-
skich”. Po nich zespół z Lipni-
cy Murowanej zaprezentował II 
akt „Zemsty”. Krótka przerwa 
i na scenie pojawia się grupa 
teatralna z Nowego Wiśnicza 
interpretująca „Pana Jowial-
skiego”. Czas prezentacji nie 
może przekroczyć dwudziestu 
minut. Widać duże zaangażo-
wanie. Każdy stara się wznieść 
na wyżyny swoich umiejętności 
– mówi Daniel, jeden z akto-
rów.
Coraz mocniej bije serce…
Wreszcie nadchodzi czas nasze-
go wystąpienia. Słyszymy za-
powiedź „Ślub od zaraz”, czyli 
tytuł sztuki. Zaczyna ogarniać 

nas panika i czujemy niemiły ścisk w żołądku. Kurtyna się 
rozsuwa i… każdy momentalnie wciela się w rolę. Kiedy wy-
stępujemy – wszyscy razem – opuszcza nas stres, czujemy się 
jak na zamku Cześnika i Rejenta. Idzie nam znakomicie, a po-
twierdzeniem są gromkie brawa, którymi na koniec nagradza 
nas publiczność. Naszym atutem jest dobre aktorstwo, cieka-
wy scenariusz i muzyczna oprawa ostatniej sceny - zaślubinom 
Klary i Wacława towarzyszy zespół instrumentalny, a muzycy 
pokazują się na scenie w strojach krakowskich. Bierzemy głę-
boki oddech i oglądamy już spokojnie dwa ostatnie występy: 
„Pierwsza lepsza” w wykonaniu gimnazjalistów z Bochni  
i jeszcze raz „Zemsta” w interpretacji uczniów z Leszczyny. 
We are the champions!
Z bijącym sercem oczekujemy na werdykt. Narada na szczęście 
nie trwa długo, bo jurorzy są zgodni. Pełni uznania dla wszyst-
kich występujących, decydują się wyróżnić trzy grupy – gim-
nazja z Leszczyny, Lipnicy Murowanej oraz Nowego Wiśni-
cza. Na trzecim miejscu znajdują się gospodarze. Poprzeczka 
jest już wysoko. Powoli dociera do nas, że odnieśliśmy sukces. 
Kiedy słyszymy, że udaje nam się zdobyć II miejsce, nasza 
radość nie ma końca! Na najwyższym podium znalazł się ze-
spół z gimnazjum w Bochni. Zasłużone gratulacje – aktorskie 
kreacje tej grupy rzeczywiście podobały nam się najbardziej. 
Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują dyplomy, statu-
etki oraz nagrody pieniężne. Pękamy ze szczęścia i z dumy. 
Nikogo nie dziwi to, że w drodze do autobusu mówimy do 
siebie dalej językiem Fredry. Chwilo trwaj!
To nie był jednorazowy skok
Nasza przygoda z teatrem rozpoczęła się już na początku gim-
nazjum. Od początku tworzymy zgrany zespół. Dwa lata temu 

Grupa teatralna z Rajbrotu

bo teatr to nie tylko gra...



Edukacja

prezentowaliśmy społeczności Rajbro-
tu przedstawienie pasyjne pt. „Maria 
i Marta w Betanii”. W pamięci zostały 
przejmujące role Izy Paciorek (Ma-
ria) i Weroniki Mulki (Marta). Wspól-
nie przygotowywaliśmy też teatralną 
oprawę „Wigilii dla osób samotnych”.  
W ramach projektu „Podzieleni, połą-
czeni, czyli biało – czerwoni” stworzy-
liśmy inscenizację opartą na motywie 
orła białego. W przygotowaniach do wy-
stępów niemal zawsze towarzyszy nam 
chór i zespół instrumentalny przygoto-
wany pod kierunkiem pani Doroty Su-
der. Dużym sukcesem było wystawienie 
współczesnej interpretacji „Balladyny” 
podczas tegorocznego Święta Patrona 
Publicznego Gimnazjum w Rajbrocie. 
Tytułową rolę świetnie zagrała Klaudia 
Matlęga, jej rywalką na scenie była Ola 
Guzak (Goplana), a w rolę Grabca wcie-
lił się Piotr Mulka. W projekcie wzięło 
udział ponad dwudziestu uczniów klas 
trzecich. Przedstawienie nawiązywało 
do współczesnych realiów społecznych, 
pokazywało mechanizmy władzy i po-

tęgę mediów. Kto nie „załapał” się do 
głównej roli, mógł zaprezentować się na 
„ściance” celebrytów. Jak zawsze, pod-
czas prób było dużo śmiechu, przełamy-
wania schematów i lekkiego onieśmie-
lenia. „Teatr jest dla mnie czymś więcej 
niż sztuką, kształtuje moją osobowość  
i charakter. Uczy, jak postępować, kie-
dy poniosę porażkę lub osiągnę sukces. 
Teatr jest czymś niezwykłym.” – wyzna-
je Piotr Mulka, odtwórca roli Papkina  
w przedstawieniu „Ślub od zaraz”. Kinga 
Ważydrąg dodaje – „Teatr daje mi dużą 
swobodę, w jednej chwili, mogę stać się 
kimś zupełnie innym, niż na co dzień 
jestem. Zapominam wtedy o własnych 
problemach, kłopotach i lękach. Mogę 
odciąć się od całego świata i przenieść 
w miejsce, które sama wybiorę. Teatr 
kształtuje odwagę i uczy opanowania. 
Umiejętność odnalezienia się w każdej 
roli jest niezbędna we współczesnym 
świecie.”
Kreatorka i wychowawczyni w jednym.
Osoba, która zaszczepiła w nas zami-
łowanie do teatru. Właśnie ona, wpro-

wadziła nas w świat sztuki, literatury  
i teatru. Nauczyła nas stawiać sobie 
wysokie cele. Dawała nam cenne rady 
i wskazówki, pomagając nam kreować 
dane postacie. Reżyserowała wszystkie 
nasze spektakle. Mówiła, jak ważna jest 
dykcja, gestykulacja, a także utożsamie-
nie się z granym przez nas charakterem. 
Nasza wychowawczyni – Beata Fortuna. 
Życie jest jak teatr – przekonaliśmy się, 
omawiając niedawno powieść E. Nowak 
„Bransoletka” – wystarczy tylko obsa-
dzić siebie i innych we właściwej roli. 
Warsztaty teatralne to świetna recepta 
na zniechęcenie, nudę, pokonanie włas-
nej nieśmiałości. „Rzeczywiście tak jest 
– przyznaje Joanna. – Kończymy naukę 
w gimnazjum. Jestem przekonana, że do-
świadczenia teatralne przygotowały nas 
lepiej do kolejnych ról. Nie myślę tylko 
o scenie, ale o prawdziwym życiu.”

Kinga Ważydrąg, Joanna Żołna
uczennice Publicznego Gimnazjum 

w Rajbrocie

Młodzi Głosują - to ogólnopolski projekt edukacji wy-
borczej. Uczniowie realizujący ten program prze-
prowadzili cykl lekcji dotyczących kompetencji pre-

zydenta, zasad prawa wyborczego, zapoznali wszystkich z 11 
kandydatami na urząd Prezydenta RP oraz przeprowdzili akcję 
profrekfencyjną wśród mieszkanców Lipnicy. Podsumowaniem 
projektu było zorganizowanie i przeprowadzenie Wyborów 
Prezydenckich 2015. Głosowanie zostało przeprowadzone 30 
kwietnia, frekwencja była wysoka, blisko 96%. Wybory cieszy-
ły się ogólnym zainteresowaniem, nie tylko wśród gimnazja-
listów, ale także wśród uczniów z podstawówki i nauczycieli. 
Po zamknięciu szkolnego lokalu wyborczego wszyscy w szkole 
oczekiwali na podliczenie głosów i ogłoszenie wyników. Ta ko-
rytarzowa atmosfera bardzo nas zaskoczyła, rozmowy i pytania 
uczniów przypominały atmosferę prawdziwych wyborów. Dla 
nas był to sygnał, że nawyk do głosowania w młodych ludziach 
naszej szkoły został zastrzepiony (co było celem tego projektu).
Zaskoczeniem dla nas były same wyniki wyborów. Dlaczego? 
Przed głosowaniem w naszych sondażach wygrywali na zmianę 
Pani Ogórek, Duda i Korwin - Mikke. Uczniowie byli niezdecy-
dowani na kogo oddać głos. W dzień wyborów do głosowania 
podeszli bardzo poważnie, nie zdradzali na kogo głosowali, cze-
kali na wyniki. A w głosowaniu przeprowadzonym 30 kwietnia 
gimnazjaliści na urząd Prezydenta RP wybrali Andrzeja Dudę. 
Już po raz drugi wyniki naszych szkolnych wyborów prezyden-
ckich pokryły się z wynikami ogólnopolskimi. Szkoda tylko, że 
frekwencja w kraju nie pokryła się z naszą frekwencją.

Edyta Bazarnik

młodzi głosują
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Wywiad z panią Katarzyną Ligęzą przeprowadzony 
przez reportera strony internetowej Zespołu Szkół.
-W  związku  z  dużym  wydarzeniem,  jakie  miało 

miejsce w środę 27 maja na terenie naszej szkoły, chciałbym 
zadać Pani kilka pytań, w tym zasadnicze o ideę konkursu.
- MATHS IS COOL to konkurs matematyczny w języku an-
gielskim, kierowany głównie do uczniów klas drugich i trze-
cich gimnazjum z terenu gmin Lipnica Murowana, Gnojnik, 
Iwkowa, Nowy Wiśnicz, Trzciana, Żegocina. Polega na roz-
wiązywaniu zadań matematycznych zapisanych w języku an-
gielskim.
- Jakiego rodzaju są to zadania?
- Tak naprawdę konkurs składa się z dwóch części. W pierw-
szej uczniowie otrzymują arkusz zadań otwartych, czyli taki  
w którym po przeczytaniu treści zadań zredagowanych w ję-
zyku angielskim uczeń prezentuje pełne rozwiązanie danego 
problemu matematycznego. Są to zadnia, których zakres ra-
czej nie wykracza poza treści nauczania w gimnazjum, ale  
z pewnością są to zadania nietuzinkowe, odnoszące się do zło-

żonych problemów matematycznych, głównie o charakterze 
praktycznym. Test w drugiej części konkursu obejmuje zada-
nia zamknięte czyli takie, w których uczeń po wcześniejszym 
rozwiązaniu wskazuje prawidłową jego zdaniem odpowiedź. 
Zadania tego testu są zazwyczaj mniej czasochłonne w roz-
wiązywaniu, ale nadal są to zadania niestandardowe, często 
intrygujące młodzież zainteresowaną matematyką.
- Słyszałem, że uczniowie piszą konkurs aż dwie godziny, po 
godzinie każdą część konkursu. Czy to nie za długo?
- Nie, wręcz przeciwnie. Pierwsza część zawiera 8 zadań,  
a druga aż 17. Ponadto pamiętajmy, że cały test napisany jest  
w języku angielskim. Trzeba więc uważnie przeczytać tekst, 
dokonać jego tłumaczenia a następnie rozwiązać. W przypad-
ku testu otwartego należy zaprezentować rozwiązanie i napi-
sać odpowiedź. Ponadto, biorąc pod uwagę trudność zadań 
uważam, że godzina na każdą część konkursu to minimum dla 
dobrze przygotowanego uczestnika.
- Konkurs rozstrzygnięto i nagrody rozdano zaledwie w godzi-
nę po zakończeniu drugiej części, jak to możliwe? Zazwyczaj 

W dzisiejszych czasach język angielski stał się narzędziem 
sprawnego poruszania się w wielu dziedzinach i oficjalnym 
językiem światowej komunikacji. Stąd wiele inicjatyw, po-
mysłów i projektów, które pozwalają uatrakcyjnić przekaz, że 
warto i należy uczyć się języka, bo jest on dziś NIEZBĘDNY, 
by bez przeszkód funkcjonować w otaczającej nas rzeczywi-
stości i globalnej wiosce jaką staje się świat. 
Fundacja Rozwoju „NIDA” proponuje szkołom projekty z do-
finansowaniem i możliwością stworzenia uczniom ciekawych 
form pracy z językiem. Współpracy z tą właśnie fundacją 
podjął się Zespół Szkół w Lipnicy Murowanej. Koordyna-
torem i pomysłodawcą wszystkich działań jest tam nauczy-
ciel j.angielskiego p. Anna Kądziołka. Niecodzienne spotka-
nie odbyło się w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej dnia 
29.04.2015 r. Młodzież wraz z opiekunem podejmowała p. 
Roberta Pine z Wisconsin International 
Educational Scientific Cultural Orga-
nization, którego zadaniem było prze-
prowadzić zajęcia językowe z grupami 
gimnazjalnymi. Utrudnieniem, a jed-
nocześnie wyzwaniem dla młodzieży 
był fakt, iż gość z Ameryki nie mówił 
po polsku, więc jedynym narzędziem 
komunikacji był j.angielski, który 
uczniowie mieli możliwość wykorzy-
stywać w praktyce. Dla wielu spośród 
uczestników spotkania to było najwięk-
szym stresem, ale pozwoliło im stanąć  
w sytuacji, gdy znajomość angiel-
skiego była nieodzowna, by rozumieć  
i komunikować się. Po zajęciach szkol-

nych uczniowie biorący udział w projekcie oprowadzili swego 
gościa po Lipnicy prezentując wszystkie zabytki i piękne za-
kątki okolicy. Przygotowani przez swego opiekuna wcielili się  
w rolę przewodników i starali się oprowadzić gości w języku 
angielskim po Lipnicy (ponieważ w międzyczasie dołączyła 
jeszcze p. Agnieszka Mazur z Polsko-Amerykańskiej Fundacji 
Wolności). Następnie P.Robert Pine udał się wraz z nauczyciel-
kami j.angielskiego na zwiedzanie zamku w Nowym Wiśniczu 
i wycieczkę na Kamień Grzyb, by wieczorem zjeść obiad w to-
warzystwie Wójta gminy p.Tomasza Gromali, Dyrekcji Zespo-
łu Szkół p. Danuty Szot oraz p.Kierownik ZOSiP-u lipnickiej 
oświaty, by podkreślić zaangażowanie szkolnych i lokalnych 
władz w realizację wyżej wymienionego projektu.

Bożena Piasecka

„english teaching”

maths is cool
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przy  tak  rozbudowanych  konkursach, 
wyniki ogłaszane są po kilku dniach a 
nawet tygodniach.
- To prawda, ale w przypadku Maths is 
cool jest to możliwe dzięki dobrej orga-
nizacji konkursu i limitom uczestników, 
(każda szkoła mogła wystawić maksy-
malnie 4 reprezentantów), a także silnej 
ekipie wchodzącej w skład komisji kon-
kursowej. Zadania otwarte celowo prze-
widziane są na pierwszą część. W tym 
czasie, kiedy uczniowie je rozwiązują, na 
sali gimnastycznej ja, jako autor zadań 
oraz zasad oceniania, przeprowadzam 
w osobnym pomieszczeniu szkolenie 
nauczycieli, którzy zasiądą do pracy w 
komisji. Są to nauczyciele, którzy wraz 
z uczniami przyjeżdżają na konkurs. Na 
przerwie spotykamy się wszyscy: ucz-
niowie w osobnym pomieszczeniu gosz-
czeni są posiłkiem, podobnie jak na-
uczyciele, którzy w osobnej sali dzielą 
się ponadto radami z zakresu dydaktyki i metodyki. Przyznam, 
że rozmowy te są niezwykle wartościowe dla warsztatu pracy 
każdego z uczestników. W czasie gdy wyznaczeni nauczycie-
le udają się z uczniami na salę gimnastyczną na drugą część 
konkursu, rozpoczyna się sprawdzanie prac uczniów, które za-
zwyczaj kończy się równo z końcem drugiej części. Uczniowie 
jeszcze raz udają się na posiłek a praca komisji skupiona jest 
na zliczaniu ilości poprawnie rozwiązanych zadań z kart od-
powiedzi. Ta część pracy komisji nie jest już ani czasochłonna 
ani absorbująca. Następnie wyniki nanosimy na arkusz Excel’a 
i po kilku minutach znamy już zwycięzcę.
- Wspomniała Pani, że jest autorem zadań. Czy to oznacza, że 
również organizatorem konkursu?
- Niezupełnie. Jestem pomysłodawcą konkursu. W 2008 roku 
zrodził się w mojej głowie pomysł na Maths is cool i konkurs 
w niezmienionej postaci trwa do dziś. W sprawach organiza-
cyjnych wspiera mnie pani Iwona Imiołek, która od lat pełni 
ważną rolę tłumacza zadań konkursu na język angielski. Po-
nadto co rok zgłaszają się nauczyciele chętni np. do pomocy  
w kuchni, wykonujący dekorację sali itp. Czuję zatem wsparcie 
grona pedagogicznego w czasie przygotowań do konkursu.
- Właśnie,  a  jak  dużo  czasu  potrzeba na  przygotowania  do 
konkursu?
- Intensywne przygotowania trwają około miesiąca. To jest 
czas, w którym, po rozesłaniu zaproszeń i regulaminu, po-
magam nauczycielom zainteresowanych szkół przeprowadzić 
eliminacje na terenie ich placówek: przekazuję słowniki ter-
minów matematycznych przetłumaczonych na język angielski, 
zadania przygotowujące uczniów do konkursu i na koniec testy, 
dzięki którym możliwe jest wyłonienie reprezentantów. Na-
stępnie kompletuję zadania do obu części konkursu. Praktycz-
ny wymiar zadań, zwłaszcza w pierwszej części czyni tę misję 
niesłychanie trudną. Ponadto opracowuję materiał graficzny, 
sprawdzam czy potencjalny uczestnik jest wyposażony w na-
rzędzia do rozwiązania danego problemu matematycznego,  
a więc czy jest to zadanie na poziomie gimnazjum. Układając 
test, sprawdzam ile jest zadań dotyczących danego zagadnienia 
matematycznego, ustalam kolejność zadań, dokonuję swoistej 
standaryzacji. W zadaniach zamkniętych ustalam dystraktory,  

a w otwartych poszukuję i sprawdzam różne metody rozwią-
zania tego samego zadania, w celu ustalenia jasno sformuło-
wanych kryteriów oceniania. Następnie zadania przekazuję 
pani Imiołek w celu tłumaczenia na język angielski. Wspólnie 
jeszcze raz dokonujemy tłumaczenia obu testów na język pol-
ski, aby wykluczyć możliwość niejednoznacznego lub błędne-
go zinterpretowania treści zadania. Dokonuję kilku kolejnych 
korekt, głównie graficznych, sprawdzam czy poprawne odpo-
wiedzi w zadaniach zamkniętych są na właściwych miejscach. 
Do tych odpowiedzi zamiast kryteriów przygotowuję szablon 
szybkiego sprawdzania kart. Pozostaje już tylko przygotowa-
nie kart uczestnictwa, opracowanie programu, zakup nagród, 
przygotowanie dyplomów, podziękowań dla nauczycieli pra-
cujących w komisji itp. Ponadto dużo materiałów kserujemy, 
gdyż arkusze są wielostronicowe. Na dzień przed konkursem 
należy przygotować i opisać sale, w których przebywać będą 
uczniowie w trakcie całego dnia, zaopatrzyć zaplecze kuchen-
ne itp.
- Wspomniała Pani o nagrodach. Widziałem na zdjęciu kal-
kulator Casio i tablice matematyczne…
- Tak, dzięki pani Dyrektor mogliśmy pozwolić sobie na pod-
trzymanie tradycji. Wielofunkcyjny kalkulator Casio dla głów-
nego zwycięzcy. Jest to konkurs na tyle trudny a zarazem pre-
stiżowy, że nagroda musi być z klasą.
- Wiele  dowiedziałem  się  w  dzisiejszej  rozmowie.  Teraz  już 
wiem,  dlaczego  „Maths  is  cool”  cieszy  się  tak  dużym  zain-
teresowaniem  w  ościennych  gimnazjach.  Gratuluję  przede 
wszystkim pomysłu, ale także wytrwałości w realizacji i zdol-
ności organizatorskich. Muszę zdradzić, że słyszałem wiele po-
zytywnych opinii od naszych gości, a dwie panie nauczycielki  
z przybyłych szkół szczerze przyznały, że jest im tak dobrze na 
tym konkursie, że nie chcą wracać do swoich szkół.
- Dziękuję bardzo za ciepłe słowa.
- To ja jeszcze raz dziękuję za wspólną rozmowę. 

Rozmawiał: Bogdan Struzik

Uczestnicy konkursu
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19 maja 2015 r. za-
szczyciła nas swoją 
obecnością sędzia 
Anna Maria Weso-
łowska. Uczniowie 
szkoły podstawo-
wej, gimnazjum 
oraz przedszkolaki 
czekali na spotkanie  
z niecierpliwością i 
ogromnym zainte-
resowaniem. Zor-
ganizowane zostały 
cztery spotkania  
z naszym gościem, 
trzy dla uczniów 
i przedszkolaków  
i jedno dla rodzi-
ców, nauczycieli, 

przedstawicieli instytucji oraz mieszkańców Lipnicy.
„Dlaczego spotykam się z dziećmi i młodzieżą?”- zapytała 
sędzia. –„Dlatego, że nie mogę się pogodzić z tym, że coraz 
więcej młodych ludzi zasiada zamiast w ławkach szkolnych, 
na ławach oskarżonych”.
Podczas spotkań zostało poruszonych bardzo wiele ważnych  
i trudnych tematów, które bezpośrednio dotyczą naszych dzie-
ci. Najmłodsze dzieci podczas spotkania dowiedziały się „Jak 
żyć bezpiecznie”, ze starszymi uczniami omówione zostały 
zagrożenia współczesnego świata, konsekwencje wielu nie-
przemyślanych zachowań młodzieży z doskonałymi i bardzo 
wymownymi przykładami historii z sali sądowej. Pani Anna 
Maria Wesołowska zwróciła uwagę, że granica pomiędzy 
dobrym zachowaniem a wykroczeniem może być niewielka. 
Często młodzież popełnia przestępstwa, których do końca nie 
jest świadoma. Sędzia opowiadała uczniom na czym polega 
wykroczenie oraz co ważniejsze, uświadomiła młodzieży ja-
kie konsekwencje niosą źle podjęte decyzje. Podczas spotkań 
omawiała z uczniami historie młodych ludzi, którzy w rozpra-
wach brali udział jako winni - sprawcy. Jak twierdzi Sędzia, 
wiele osób nawet nie wie, że błahe popchnięcie kolegi jest już 
wykroczeniem.

- Młodzież w Polsce ma bardzo poważny problem. Grani-
ce między tym, co jest wygłupem a przestępstwem naszym 
dzieciakom coraz bardziej się zatracają. Nie da się w dzisiej-
szych czasach żyć bez edukacji prawnej, ponieważ powrotem 
do świata wartości jest właśnie edukacja prawna. To kodeks 
karny mówi: nie nękaj nikogo, nie krzywdź, nie zabieraj, nie 
bij, nie obgaduj, nie plotkuj. Myślę, że jak zaczniemy mówić  
o prawie to pewne złe zachowania uda się nam wyeliminować, 
powstrzymać - mówi Sędzia Anna Maria Wesołowska.
Spotkania miały na celu nauczenie młodzieży jednej pod-
stawowej zasady, która nakazuje każdemu zastanowić się 
przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Czasami zwykłe 
policzenie do dziesięciu, pozwoli uniknąć decyzji, których 
będzie się żałowało do końca życia. Z wywiadu z uczniami 
wynika, że nie byli oni świadomi, iż wiele zachowań, które 
mają miejsce w szkole a traktowane są przez nich jako żarty 
to już wykroczenie, a niektóre przestępstwo. Sędzia zachę-
ciła nas wszystkich do założenia „Kącików prawnych”, któ-
re mają na celu pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach 
oraz skrzynki korczakowskiej. Usilnie namawiała do rozmo-
wy i zauważenia drugiego człowieka, spotkań, oderwania od 
zdobywania kolejnych poziomów w grach, które są na tele-
fonach, tabletach, komputerach. Podczas popołudniowego 
spotkania dla rodziców, nauczycieli i mieszkańców Sędzia 
mówiła o wadze negatywnych skutków zaniedbań wycho-
wawczych, które zostawiają piętno na naszych dzieciach. 
Podczas spotkania poruszyła tematykę: przemocy, agresji, cy-
berprzemocy i wczesnej inicjacji seksualnej. Zwróciła rodzi-
com uwagę jak ważne jest, aby z dzieckiem rozmawiać, słu-
chać go, obserwować aby w odpowiednim czasie wychwycić 
moment w którym dziecko zaczyna mieć problemy, a często  
o nich nie mówi. Radziła i nawoływała rodziców do współpra-
cy ze szkołą, do interesowania się tym co dzieci robią po szko-
le, do tego co robią w „sieci”. Zwróciła uwagę, że postępując 
zgodnie ze wszystkim znaną zasadą „Nie czyń drugiemu co 
tobie nie miłe” – przemoc, agresja, odrzucenie, nie będą miały 
miejsca we współczesnych szkołach, a co za tym idzie w życiu 
dorosłym.

Magdalena Malaga
Elżbieta Czauderna

Anna Maria Wesołowska

spotkanie z anną marią wesołowską
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Ta  majowa niedziela dostarczyła wiele emocji i mi-
łych wrażeń nie tylko przedszkolakom i ich rodzicom 
ale i mieszkańcom Lipnicy. 31maja na obszernym 

placu przy Przedszkolu Samorządowym im św. Urszuli Le-
dóchowskiej w Lipnicy Murowanej odbył się piknik pt. „Na 
RAZ DWA TRZY”. Miał on na celu połączyć we wspólnej 
zabawie uroczystości Dnia Mamy, Dnia Dziecka oraz zbli-
żający się Dzień Ojca. Nie mogliśmy w tym dniu zapomnieć  
o naszej patronce św. Urszuli. Po deszczowych dniach , piękna 
pogoda, którą dostaliśmy od patronki zagwarantowała nam do-
brą zabawę i mnóstwo atrakcji. Nie zabrakło też wspaniałych 
przysmaków jak na piknik przystało, a każdy mógł znaleźć 
coś dla siebie. Program przygotowany przez wychowawców 
i nauczycieli przedszkola, szkoły muzycznej I stopnia Żego-
cina – Lipnica, uświetniły to szczególne popołudnie. Grupy 
najmłodsze zaprezentowały się wierszem, piosenką i tańcem  
a grupa najstarsza przedstawiła inscenizację o życiu św. Urszu-
li Ledóchowskiej. Występ szkoły muzycznej dał uczniommoż-
liwość zaprezentowania swoich osiągnięć i repertuaru. Były 
zabawy i tańce z animatorami, loteria rodzinna z licznymi na-
grodami, która cieszyła się ogromnym powodzeniem, powo-
dowały radosną atmosferę. Oprócz tego zostały przygotowane 
stoiska z atrakcjami dla najmłodszych: dmuchańce, malowa-
nie twarzy, balonowe zoo oraz gigantyczne bańki mydlane 
w wykonaniu Clowna rozbawiającego dzieci . Przy pomocy 
nauczycieli z Liceum Plastycznego można było samemu po-
malować koszulkę z wybranym wzorem i dedykacją . Były 
konkursy rodzinne, zabawy z chustą animacyjną, quiz wiedzy 
o Lipnicy. Dzieci z wypiekami na twarzy biegały od stoiska do 
stoiska, aż miło było patrzeć jak radosne i beztroskie raczyły 
się watą cukrową, popcornem lub kiełbaską z grilla. Wszystkie 
te zabawy odbywały się pod bacznym okiem wychowawców  
i nauczycieli. Punktem kulminacyjnym pikniku było wysłanie 

symbolicznych promieni słońca patronce naszego przedszkola 
św. Urszuli, jako odpowiedź na piękną słoneczną pogodę, którą 
nam zagwarantowała na ten dzień. Jak przystało na tego typu 
imprezę, nie mogło zabraknąć stanowisk gastronomicznych  
z grillem, zapiekankami i daniami obiadowymi oraz stanowisk 
z łakociami, bo przy takiej gorącej atmosferze, któż nie marzy 
o pysznych lodach. Piknik miał na celu również promocję po-
traw regionalnych, zdrowej żywności, które cieszyły się wiel-
kim powodzeniem wśród dorosłych i nie tylko. Miód, smalec, 
chleb wiejski, suszone śliwki nie miały konkurencji. Na koniec 
zabawa dla dorosłych pod gwiazdami z zespołem „Avantago”. 
Całe przedsięwzięcie pikniku od A do Z było inicjatywą Dyrek-
cji Przedszkola Samorządowego pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Lipnica Murowana, a przygotowaniem gastro-
nomii i części artystycznej z dziećmi podjęli się pracownicy  
i nauczyciele, siostry Urszulanki katechetki Przedszkola Sa-
morządowego w Lipnicy Murowanej. Uroczystość ta bez po-
mocy i wsparcia hojnych sponsorów nie przyniosła by takich 
efektów. Uśmiech i radość dzieci w tym dniu niech będzie dla 
nich podziękowaniem. Piknik miał na celu pozyskanie środ-
ków na doposażenie naszego przedszkola. Była to pierwsza 
inicjatywa zorganizowania pikniku przy wykorzystaniu walo-
rów infrastruktury wokół przedszkola, wspaniale nadającej się 
do tego typu imprezy. Celem pikniku było również zachęcenie 
całych rodzin do wspólnego biesiadowania i wspólnej zaba-
wy. Cieszy fakt że wielu sponsorów odpowiedziało z wielka 
życzliwością na prośbę dyrekcji przedszkola o wsparcie mate-
rialne tego przedsięwzięcia. Współpraca z rodzicami ułatwiła 
przygotowanie występów naszych przedszkolaków. Osiągnię-
to cel ale jest też wiele wskazówek na przyszłość aby zabawa 
zintegrowała jeszcze więcej rodzin, aby rodzice i mieszkańcy 
Lipnicy i okolic włączyli się z ochotą do wspólnej zabawy.

Magdalena Gromala

POSTANOWILIŚMy ZAPyTAć PRZEDSZKOLAKóW JAK ROZUMIEJą ZNANy ZWIąZEK 
FRAZEOLOGICZNy „KŁAMSTWO MA KRóTKIE NOGI”. NIEKTóRE ODPOWIEDZI Są 

BARDZO ZASKAKUJąCE. ZAPRASZAMy DO LEKTURy!

Przedszkole Samorządowe w Rajbrocie, zebrała: Małgorzata Piech
Kłamstwo ma krótkie nogi, wtedy kiedy ktoś mówi, że ma trampolinę, a ma namiot. (Anastazja lat 3)

Kłamstwo ma krótkie nogi, kiedy Ula mówi, że jadła a nie jadła. ( Julka lat 3)
Kłamstwo ma krótkie nogi, to znaczy że trzeba dużo jeść. (Natalka, 5 lat)

Kłamstwo ma krótkie nogi, bo się jest niegrzecznym i się nie słucha mamy i się nie chce dużo jeść. (Michałek, 4 lata)
Jak ktoś nie zje obiadu, to wtedy ma krótkie nogi i idzie do kąta. ( Jasiu 4 lata)

Dlatego, że jak się nie je, to się jest coraz mniejszym, to znaczy że kłamstwo ma krótkie nogi. (Madzia5 lat)
Kłamstwo ma krótkie nogi, bo rodzice się zawsze dowiedzą. (Samuel lat 5)

Przedszkole Samorządowe w Lipnicy Murowanej, zebrała: Magdalena Gromala
Kłamstwo ma krótkie nogi to znaczy że zostałam okłamana i oszukana! (Julia, lat 4)

Kłamstwo ma krótkie nogi to znaczy że on powiedział że idzie na pole a został w domu. (Julka, lat 4)
Kłamstwo ma krótkie nogi to znaczy że jak się kłamie to ma się długi nos! (Oliwka, lat 4)

Kłamstwo ma krótkie nogi to znaczy że jak ktoś kłamie a jest mały to nie urośnie. (Damian, lat 5)
Kłamstwo ma krótkie nogi to znaczy że jak ktoś kłamie to mu się skracają nogi. (Wiktoria, lat 6)
Kłamstwo ma krótkie nogi to znaczy że ktoś krótko miał w tajemnicy to kłamstwo. (Pola, lat 6)

Kłamstwo ma krótkie nogi to znaczy że wychodzi z mózgu. (Karol, lat 6)

piknik rodzinny ze świętą urszulą
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Czas na relaks - krzyżówka z nagrodą PYTANIA:

1. Członkowie jakiego rodu od końca XV wieku do 
połowy XVI wieku byli starostami lipnickimi?
2. Podaj nazwę  zespołu obrzędowego działającego 
na terenie Lipnicy Górnej.
3. Jaką nazwę nosiła pierwotna osada obok której 
powstało miasto Lipnica?
4. Podaj nazwisko zasadźcy miejscowości Rajbrot.
5. Na jaką listę w 2003 roku został wpisany kościół 
św. Leonarda?
6. Podaj imię rycerza który w 1342 roku z nadania 
Kazimierza Wielkiego lokował wieś Borówna.
7. Jaki szlak handlowy wiódł z Krakowa przez Lip-
nicę?

Rozwiązanie krzyżówki wraz z imieniem, nazwi-
skiem oraz wiekiem uczestnika prosimy wysłać 
drogą mailową na adres wiadomoscilipnickie@
gmail.com do dnia 14 sierpnia 2015 r. Losowa-
nie zwycięzcy odbędzie się do dnia 31.08.2015 r.  
O terminie odbioru nagrody laureat zostanie powia-
domiony drogą mailową.

Żona wpada do domu i woła do męża:
- Mam dla ciebie dobrą wiadomość!

- Jaką?
- Nie na darmo opłaciłeś autocasco!

***
Dyrektor oznajmia sekretarce:

- Pani Krysiu, podaję się do dymisji.
- Mój Boże! - zmartwiła się sekretarka. 

- A kto przyjdzie na pana miejsce?
- Nie wiem, pewnie jakiś bałwan!

- Znowu! - załamuje ręce sekretarka.


