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JAK ZMIENIAŁA SIĘ NASZA SZKOŁA  

Początki edukacji Początki edukacji   

W roku 1880 podjęto decyzję o budowie drewnianego budynku, mają-
cego pełnid funkcję edukacyjną. Początkowo była to szkoła dwuklaso-

wa z programem czteroklasowym  

Czas II  wojny światowej przyniósł znamien-
ne dla szkoły wydarzenia, które zostały za-
pisane na trwałe nie tylko w kronice, odci-
snęły piętno na modelu wychowania tutej-
szej młodzieży. W pamięci lipniczan na zaw-
sze pozostaną zdarzenia z dnia 17  
i 18 września 1944 roku. W tych dniach 
Niemcy spacyfikowali wieś i rozstrzelali 9 
mieszkaoców. Wtedy spłonął także budynek 
szkoły. Pacyfikacja była odwetem za patrio-
tyczną postawę miejscowej ludności.  
 

W roku 1952 odbył się po 
raz pierwszy egzamin po  
ukończeniu  siódmej kla-
sy. Egzamin ten w Lipniku 
na 34 uczniów zdało 30.  
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 W latach 1952/53 kierow-
nikiem szkoły był Tadeusz 
Łata, który wraz z żoną  
rozpoczął tutaj pracę. 

Od chwili odzyskania niepodle-
głości  czyniono zabiegi o bu-
dowę szkoły. Prace budowlane 
rozpoczęto w 1954 roku. W tym 
samym roku od 1 września mło-
dzież zaczyna naukę w nowej 
szkole.  

 
Funkcję pierwszego kierownika szkoły pełnił Eugeniusz Pa-
sterski. Podczas pięknej jesieni i bezśnieżnej zimy w czynie 
społecznym powstała nowoczesna szkoła, którą oddano do 
użytku już w 1955 roku. Kolejnym jej kierownikiem został Jan 
Muniak. 

W roku szkolnym 1953/54 zmienił się skład grona nauczyciel-
skiego, obowiązki kierownika szkoły  przejęła Maria Zając. Zor-
ganizowano zajęcia dla dorosłych. Na zdjęciu: kurs prowadzo-
ny przez  Józefa Wilka, na który uczęszczało  17 osób.  
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JAK ZMIENIAŁA SIĘ NASZA SZKOŁA  

W roku szkolnym 1955/56 

-Grono składało się z  5 nauczycieli. 

- Do szkoły uczęszczało 168 dzieci z tego 143 otrzymało promocję do 

następnej klasy. 

-Działały następujące organizacje: 

-Harcerstwo pod opieką pana  Pasterskiego oraz pani  Wypych 

-  Koło odbudowy Warszawy, którego  opiekunem był  p. J. Wilk. 

W czasie ferii zimowych szkoła gościła kolonię dzieci nauczycieli wo-

jewództwa  krakowskiego. Jako wychowawcy pracowali nauczyciele: 

Stanisława Wypych, Józef Wilk , Jan Muniak , Władysław Krupa.  

Dnia 8 i 9 listopada 1956r przeprowadzono wizytację szkoły. 

W roku 1957 zaczęły przy-

jeżdżać do szkoły na kolonie 

letnie dzieci pracowników 

kopalni Niwka –Modrzejów. 

W dniu 5 listopada została 

otwarta Szkoła Przysposo-

bienia Rolniczego w Lipni-

ku, a rok później  rozpoczęto 

w niej naukę. Uczyli tam:  

Marian Żaba, Szczepan Ka-

łużny, Józef Wilk, Eugeniusz 

Pasterski i Anna Skiba. 

Dzień 20 listopada 

1957r.  

„Dzień Karty 

 Nauczyciela”  

był dniem wolnym od 

nauki. 
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W roku 1959/60 siedmiu nauczycieli  uczy 
217 uczniów. Nowym nauczycielem jest  
p. Andrzej Lewandowski. Uruchomiony zosta-
je oddział przedszkolny z kier. p. Stanisłay 
Jasek.  
 

Dnia 6 lutego 1960r. odbyła się konferencja 
rejonowa ogniska przedszkolnego.  
 

Od dnia 28 maja 1960r. Lipnik uzyskał kurs 
autobusu PKS,  który wyjeżdżał z Lipnika  
do Krakowa o godz. 7

00
, a powracał o godz. 

19
00

.  
 

W czerwcu i lipcu 1961r. dyrekcja ko-
palni węgla kamiennego Niwka- Mo-
drzejów odnowiła wnętrze szkoły.   
W dniu 31 grudnia 1961r. w kancela-
rii został zainstalowany dla wszyst-
kich ludzi telefon z czynnością cało-
dobową. 
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W 1962 r.  powstaje drużyna harcerska  
i drużyna zuchów prowadzona przez  
p. Annę  Skibę. Młodzież zdobywa róż-
ne sprawności, urządza przedstawienia, 
przygotowuje akademie, organizuje wy-
cieczki, uczy solidnej pracy, pomaga 
słabszym, wyrabia pracowitość, gospo-
darność i szlachetność, utrwala zrozu-
mienie i umiłowanie idei socjalizmu.  

Lata 1966 
Młodzież szkolna wyrównywała miejsce przed płotem i ustawiała 

kwietniki z kwiatkami w formie napisu  
„ 1000 lat Polski”  
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W dniu 30 października  1969r. odbyło się spotka-
nie z Redaktorem Naczelnym Polskiego Radia 
Władysławem Lorencem i pracownikami Rozgłośni 
Krakowskiej. Zostały wygłoszone wiersze i piosenki 
naszej młodzieży odtworzone w audycji radiowej.  
 

W 1969r. roku, młodzież świa-
doma bohaterskiej postawy 
ludności w czasie II wojny świa-
towej, wybrała dla szkoły pa-
trona – ‘’Partyzantów’’. Uro-
czystośd nadania imienia miała 
miejsce w 25 rocznicę tragedii 
Lipnika.  
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W roku 1970/71 
wszyscy ucznio-
wie, a było ich 29 
ukończyli ósmą 
klasę.  

W roku szklonym 1972/73, dnia  31.08. odbyła się konfe-
rencja, którą poprowadził Dyrektor szkoły Józef Wilk, 
przekazując cenne wskazówki nowemu Dyrektorowi Wa-
cławowi Skibie. Wtedy zmieniło się również Grono Peda-
gogiczne – odeszli na zasłużoną emeryturę Józef Wilk  
i Wanda Ruczak. Dnia14 października obchodzono uro-
czystość „Dzień Karty Nauczyciela” . Józef Wilk został 
udekorowany Krzyżem Odrodzenia Polski za osiągnięcia 
swojej długoletniej pracy nauczycielskiej. Z końcem roku  
odszedł na własną prośbę kolega A. Słowik. 30 uczniów z 
klasy VIII ukończyło szkołę .  
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W wakacje zorganizowana 
została kolonia dzieci z Ja-
worzna. W nowym roku 
szkolnym 1973/74 w szkole 
rozpoczęło naukę 208 
uczniów . W tym samym ro-
ku odeszła pani A. Słowik.  
 

W 1974r. odeszła na urlop  macierzyński p. Maria Jasek.  
Z okazji Dnia Kobiet (8 marca 1975r.) harcerze .- przygotowali uro-
czysty  koncert  życzeń. Dnia 3 kwietnia tego samego roku rozpo-
częła się wizytacja, na którą przybył wizytator Wydziału Oświaty  
mgr M. Bertman.  

 W roku 1975/76 na roczny 
urlop zdrowotny odeszła 
 p. Maria Jasek. Zatrudnio-
na została  p. Stanisława 
Błaut. 
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JAK ZMIENIAŁA SIĘ NASZA SZKOŁA W LATACH 1945-1980  

 W roku szkolnym 1981/82 szkoła  z Punktu Filialnego zostaje po-
nownie przekształcona w ośmioklasową Szkołę Podstawową. Z Wi-
śniowej powraca klasa ósma. Wszystkich uczniów jest 167, a nau-
czycieli 9. Dyrektorem szkoły zostaje p. Maria Skiba – żona byłego 
dyrektora tej szkoły. W naszej szkole zatrudnione zostały: mgr Stani-
sława Błaut, Anna Woźniczka (była uczennica tej szkoły) oraz p. mgr 
Anna Spytek  z Myślenic. W marcu i czerwcu dyrektor szkoły p. Ma-
ria  Skiba była na urlopie, a zastępowała ją p. Anna Woźniczka. Dnia 
10 czerwca szkołę podstawową ukończyło 20 ośmioklasistów. 

W roku szkolnym 1982/83 Dyrektorem szkoły zostaje  
p. Anna Woźniczka. Przybyli nowi nauczyciele: Helena  
i Tadeusz Płonka oraz Barbara Konieczna. W sumie grono 
liczy 9 osób, a uczniów jest 162. Zatrudniono na 3/4 etatu 
referenta administracyjnego p. Grażynę Wojtas.  
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W dniu 10 czerwca wszyscy ośmioklasiści (było ich 14) ukończyli 
Szkołę Podstawową. Uroczyste zakończenie roku szkolnego od-
było się dnia 25.VI.1983r. Po akademii Dyrektor szkoły p. Anna 
Woźniczka rozdała dzieciom nagrody a wychowawcy klas –
świadectwa. Pani Barbara Hajduga (Konieczna) odeszła z tutej-
szej szkoły. Przez cały rok nauczyciele, pracownicy szkoły i ucz-
niowie mogli korzystać  ze śniadań i obiadów , gdyż czynna była 
stołówka szkolna. Udało się zakończyć  remont szkoły. W grud-
niu ukończono zewnętrzne  tynkowanie budynku szkolnego.  
 

Jesienią uczniowie poszczególnych klas zorganizowali święto 
pieczonego ziemniaka, a w listopadzie- andrzejki . W styczniu 
odbyła się zabawa noworoczna dzieci przy współudziale Grona 
Pedagogicznego i Komitetu Rodzicielskiego. W marcu pomalo-
wano trzy sale, a dwie  potem. Na wycieczce w Zakopanem 
przebywali uczniowie klasy IV i V , natomiast uczniowie klasy VI  
i VII odwiedzili Chrzanów.   Z okazji Dnia Dziecka każde dziecko  
otrzymało prowiant na całodniową wycieczkę, po czym z wycho-
wawcami poszczególnych klas uczniowie wyruszyli zwiedzać 
najbliższe okolice. 
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W roku szkolnym 1976/77 grono pe-
dagogiczne pracowało w następują-
cym składzie: Dyrektor Wacław Skiba 
i nauczyciele:  Maria Skiba, Anna Bar-
del, Anna Borowiec, Stanisław Boro-
wiec, Helena Cygan, Maria Frejek, 
Maria Jasek i Stanisława Błaut.  

W roku szkolnym 1977/78 zajęcia 
trwały od 22 sierpnia do 10 czerwca. 
W szkole było 181 uczniów a 8 nau-
czycieli. Z 26 ośmioklasistów jeden 
nie otrzymał promocji, 4 poszło do 
szkół średnich a pozostali do szkół 
zawodowych. Kontynuowano remont 
kapitalny szkoły.   

W roku szkolnym 1978/79 zachodzą 
dwie zmiany organizacyjne młodzież 
klasy 7 i 8 kontynuuje naukę w zbio-
rowej szkole gminnej w Wiśniowej. 
Szkoła w Lipniku była punktem filial-
nym prowadzonym przez  kierownika 
Wacława Skibę . Zmieniło się grono 
pedagogiczne.  

Do ZSG (Zbiorczej Szkoły Gminnej) w Wiśniowej odeszli: Anna i Stanisław Boro-
wiec, Maria Frejek i mgr Stanisława Błaut. Przybyła pani Maria Jaśkowiec. Helena 
Cygan odeszła na urlop zdrowotny. 
Jesienią uczniowie poszczególnych klas zorganizowali święto pieczonego ziemnia-
ka, a w listopadzie andrzejki . W styczniu odbyła się zabawa noworoczna dzieci 
przy współudziale Grona Pedagogicznego i Komitetu Rodzicielskiego. 
W marcu pomalowano trzy sale. 
W maju byli na wycieczce w Zakopanem uczniowie klasy IV i V , natomiast ucznio-
wie klasy VI i VII w Chrzanowie. Z okazji Dnia Dziecka każde dziecko  otrzymało 
prowiant na całodniową wycieczkę, po czym z wychowawcami poszczególnych 
klas uczniowie wyruszyli zwiedzać najbliższe okolice. 
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Rok szkolny 1983/84 

W tym  roku Dyrektorem szkoły jest nadal  p.  Anna Trzepaczka 
(Woźniczka-nazwisko panieńskie). W szkole jest 174 uczniów i 
12 nauczycieli. Do pracy przybyli nowi nauczyciele:  
*P. Grażyna Wojtas – absolwentka Ponadmaturalnego Studium 
Elektronicznego. W ubiegłym roku szkolnym pracowała jako re-
ferent administracyjny i dodatkowo uczyła języka rosyjskiego  
oraz zaocznie studiowała na Studium Pedagogicznym, dającym 
możliwość do pracy w zawodzie nauczycielskim .  
*P. Zofia Bardel, która na własną prośbę przeniosła się z przed-
szkola do szkoły. Ukończyła Studium dla Wychowawczyń Przed-
szkola w Rabce. W ubiegłym roku szkolnym będąc na urlopie 
wychowawczym uczyła muzyki w szkole.  
*P. Elżbieta Murzyn- Mokrzycka uczyła wówczas przyrody w na-
szej szkole.  
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W drugiej dekadzie września odbyło się ślubowanie uczniów klasy I. 
 W październiku Dyrektor szkoły p. A. Trzepaczka zorganizowała wy-
cieczkę rowerową Szlakiem Partyzantów dla uczniów klasy VIII. Od listo-
pada Dyrektor szkoły przebywa w szpitalu i zastępuje ją p. Maria Jaśko-
wiec. W tym samym czasie  p. Anna Spytek  odchodzi na urlop macie-
rzyński, a p. mgr Stanisława Błaut złamała nogę. Pod koniec listopada 
odbyła się zabawa andrzejkowa, organizowana przez ZHP.        

6 grudnia szkołę odwiedził 
Mikołaj i roznosił paczki 
nie zapominając o żadnym 
dziecku.  
 

Pod koniec grudnia wraca do pracy Dyrektor szkoły p. Anna  
Trzepaczka, a od lutego p. mgr Stanisława Błaut. Odchodzi 
na emeryturę pracująca ok. 30 lat w naszej szkole p. Anna 
Bardel. Pod koniec lutego w szkole odbywa się wizytacja pro-
blemowa, na którą przyjeżdżają gminni dyrektorzy szkół  
p. mgr Stanisław Piechowicz i p. mgr Grażyna Dudzik . Wizy-
tacja wypadła dobrze.  
 

Z dniem 1 grudnia 1983r. zo-
staje  zatrudniona na stano-
wisku nauczycielki p. Alek-
sandra Miedziejewska z   
Częstochowy. 
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Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zaproszono  p. Annę Bardel do 
szkoły celem podziękowania za wieloletnią pracę pedagogiczną. Żegnali 
ją: GDS, p. mgr Stanisław Piechowicz, Dyrektor tutejszej szkoły Anna 
Trzepaczka, Komitet Rodzicielski i uczniowie. Była to piękna uroczy-
stość,  ale smutna.  
Wraz  z nadejściem wiosny uczniowie wykonują prace na terenie wokół 
szkoły. Grabią, robią ogródek przed szkołą, sadzą kwiaty. Uczniowie pra-
cują również społecznie (sadzą las, urządzają ogródek przed sklepem).  
Laureatem Wojewódzkiej Olimpiady Historycznej zostaje uczennica kla-
sy VIII Monika Błaut. Ogromne   sukcesy w sporcie osiąga uczeń klasy 
VIII Marian Rokosz.  

W szkole odbywa się akademia z okazji wyzwolenia, a 
harcerze trzymali wartę pod tablicą pamiątkową.  W 
1984r. kończy szkołę 23 uczniów. W dniu 25 czerwca 
dzień przed zakończeniem roku szkolnego na uroczystej 
akademii dotyczącej zakończenia roku szkolnego ucznio-
wie żegnają p. Marię Jaśkowiec. Na 175 uczniów 8 nie 
otrzymało promocji do  następnej klasy. 

9 maja 1984r. – 
Dzień Zwycięstwa.  
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