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W RZESIEŃ 2014 R

W 70- TĄ ROCZNICĘ P ACYFIKACJI
Szkolna
społeczność jest sercem Lipnika, a mury naszej
szkoły są swoistą tablicą
pamiątkową, gdzie zapisana jest historia zmagań ludzi z losem.
Dzień 17 września 2014
roku będzie kolejnym
dowodem naszej pamięci i wdzięczności. Dyrektor Arkadiusz Skiba,
jako reprezentant społe cz ności
sz kolne j,
przyjmie ufundowany
przez mieszkańców Lipnika sztandar - symbol
dumy z tradycji i historii, których strzeżemy w
imię naszej Małej Ojczyzny.
Sztandar
jest
zwieńczeniem dotychczasowych
dzia łań
i jednocześnie wezwa-

niem do nieustającej pamięci. Ma kształt kwadratu o wymiarach
100 cm x100 cm i obszyty jest złotymi frędzlami.
Drzewiec
wysokości
2 metrów, zakończony
jest okuciem z metalowym orłem oraz pamiątkową tabliczką z napisem: mieszkańcy wsi
Lipnik 2014r. Rewers
jest biało—czerwony.
Awers jest koloru zielonego, w narożach znajdują się liście i owoce
dębu. W środkowej części znajduje się wyszyty
srebrną nicią wizerunek
orła w koronie, który
noszony był przez partyzantów na czapkach,
uzupełniony literami:
„O” i ”P”.
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W AŻNE TEMATY :


Uroczystość nadania Szkole sztandaru w 70tą rocznicę
walk partyzanckich
i pacyfikacji Lipnika



Tradycje Szkoły



Wspomnienia z
czasów wojny



Wiersze Lenarta,
Batki, Oprzędka



Zdjęcia z tamtych
czasów

HISTORIA I TRADYCJE SZKOŁY
Szkoła w Lipniku nosi imię Partyzantów. Zostało ono nadane w 1969r.w 25 rocznicę pacyfikacji Lipnika,
która miała miejsce 18
września 1944r. Imię to
zostało nadane odbudowanej szkole, która powstała na miejscu spalonej podczas pacyfikacji. W czasie uroczystości w ścianę
szkoły
wmurowano tablicę pamiątkową. Taka przeszłość historyczna i fakt
nierozerwalnego związku szkoły z historią
miejscowości
stawia

W TYM NUMERZE :

przed wychowankami
zadanie podtrzymywania pamięci o tragicznych wydarzeniach z
czasów II wojny światowej. Corocznie 18 września odbywa się apel
poległych pod murami
szkoły, aby uczcić pa-

mięć pomordowanych
w czasie pacyfikacji. Po
hymnie państwowym,
do apelu poległych zostają wezwani mieszkańcy Lipnika, którzy
zginęli w dniach 12-18
września 1944r.
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UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY
W programie wychowawczym
szkoły
szczególną rangę zajmuje
kultywowanie tradycji i
historii szkoły .Poprzez
poznawanie przeszłości
szkoły ,miejscowości biografii ludzi którzy ją tworzyli, kształtują się więzi
emocjonalne ze szkołą,
rodzinną miejscowością,
wyrabia się poczucie tożsamości z Małą ojczyzną.
Dlatego coroczne obchody Święta Szkoły są wyjątkowym wydarzeniem
nie tylko dla wspólnoty
uczniowskiej ,ale również
dla społeczności Lipnika

A LE

NIE DEPCZCIE

PRZESZŁOŚCI

tak mocno doświadczonej
w czasie II wojny światowej. Corocznie 18 września , aby uczcić pamięć
pomordowanych w czasie
pacyfikacji odbywa się
apel poległych pod murami szkoły, które przypominają o wojennych losach miejscowych partyzantów,
symbolizują
krew ludzi przelaną podczas pacyfikacji. Frontowa ściana szkoły mimo ,że wzniesiona już po
wojnie, stanowi nieme
przywołanie swojej poprzedniczki, która runęła
pod obstrzałem artylerii

niemieckiej. Na tej właśnie ścianie widnieje pamiątkowa tablica, przed
którą uczniowie gromadzą się co roku ,by uczcić
pamięć pomordowanych.
Po hymnie państwowym ,do apelu poległych
zostają wezwani mieszkańcy Lipnika, którzy
zginęli w dniach 12-18
września 1944roku. Zgromadzeni przed tablicą w
milczeniu oddają hołd za
bohaterską postawę w
walce z okupantem.

BG

T UTAJ BIJE SERCE MOJEJ OJCZYZNY

OŁTARZY , CHOĆ SAMI
MACIE DOSKONALSZE

Młodzież naszej
szkoły
przystąpiła
Adam Asnyk
do
realizacji
projektu
„Do młodych”
„Tutaj bije serce mojej
Ojczyzny”, dofinansowanego przez Fundację Banku Zachodniego
WBK w ramach programu Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) Projekt ma na celu wzmocnienie więzi młodych ludzi z ich małą ojczyzną, pracę na rzecz promocji własnego
regionu, podtrzymanie i pielęgnowanie lokalnych tradycji patriotycznych oraz poszerzanie
wiedzy historycznej na temat najbliższych okolic. Projekt adresowany jest do uczniów gimnazjum w Lipniku. Część z nich weźmie udział w
zajęciach dziennikarskich i fotograficznych,
część będzie odpowiadać za opiekę i przygotowanie materiałów informacyjnych i projektowych, publikację materiałów w formie gazetki,
bloga, artykułów prasowych, a także przygotowaniem uroczystości szkolnych poświęconym
promocji wybitnych postaci zasłużonych dla
naszego regionu oraz ważnych wydarzeń. Projekt edukacyjny „Tutaj bije serce mojej Ojczyzny” realizowany jest przez uczniów gimnazjum w celu podniesienia świadomości patriotycznej młodych ludzi, zachowania dla przyszłości istniejących materialnych pamiątek poWZNIEŚĆ …

siadających wartość historyczną, a także promowania
własnego regionu, kultury i pielęgnowania tradycji. W
pierwszym etapie projektu uczniowie zgromadza materiały, wezmą udział w spotkaniach i prelekcjach na
temat historii regionu. Swoje doświadczenia i dokonania udokumentują wykorzystując dostępne środki
i multimedialne tworząc prezentacje, gazetki, broszury, plakaty, reportaż, film itp. Podczas uroczystości
Święta Szkoły nastąpi przekazanie sztandaru szkoły
pod opiekę młodzieży oraz uroczysta prezentacja dorobku. Podsumowaniem tej części projektu będą przygotowane przez uczniów i przeprowadzone na terenie
szkoły konkursy i quizy na temat patrona szkoły – partyzantów. Kolejnym etapem są wielokierunkowe działania kształtujące postawę patriotyczną młodzieży,
zacieśniające jej związki z małą ojczyzną takie jak piesze wycieczki terenowe szlakami historii, pamięć o
wojennych bohaterach i pielęgnacja miejsc o szczególnym znaczeniu historycznym, a także wspólne celebrowanie uroczystości państwowych. Podsumowaniem projektu będzie impreza integracyjna dla społeczności lokalnej oraz organizacji współpracujących
przy realizacji projektu, podczas której odbędzie się
wystawa prac zgromadzonych w czasie realizowania
projektu. Wręczone zostaną także dyplomy i drobne
upominki dla uczniów najbardziej zaangażowanych w
projekt.
EM
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W CIENIU LUDZI I ZDARZEŃ —
D LA UPAMIĘTNIENIA SYLWETKI J ÓZEFA W ILKA
Lokalna historia szczególne piętno wycisnęła na
mieszkańcach Lipnika. Od lat
krążą tutaj legendy o wydarzeniach i ludziach z czasów wojny. Opowieści te pozostawiają
trwały ślad w umyśle młodego
pokolenia i uzyskują historyczne kształty w murach
miejscowej szkoły.
Rok 1969, niosący imię
patrona Szkoły – Partyzantów,
jest znamienny dla Szkoły w
Lipniku, doświadcza jącej
szczególnego
naznaczenia.
Związana więzami wojennych
wspomnień ze świadomością
miejscowej ludności, od tego
roku ma zapisać się na stałe w
modelu wychowania uczniów,
którzy przewiną się przez jej
mury.
Po 35 latach, Szkoła,
nadal chlubi się nim i uroczyście obchodzi historyczne daty
zmagań partyzanckich z roku
1944, krwawej ofiary pacyfikacji. Jest soczewką skupiającą
całą najnowszą regionalną historię i to wielu aspektach.
Przede wszystkim to tutaj spotykali się partyzanci, tutaj mieli
zginąć cudem uratowani ludzie
w dniach pacyfikacji, to tutaj
wystrzały z armat powaliły
mury przedwojennej szkoły
i po wojnie, w tym samym
miejscu, ludzie ofiarną pracą
wznieśli nową szkołę, i właśnie
tutaj działał oficer wojskowy,
zasłużony kombatant, kierownik tejże szkoły – Józef Wilk. 1
Postać ta zapisała się w
historii Lipnika bardzo mocno.
O dziwo, wciąż żyje we wspomnieniach nieco starszego pokolenia jako legenda, a Szkoła
jest szczególnie zobowiązana
pamiętać o nim przez wzgląd

na jego zasługi. Dlatego też
szczególny nacisk w tegorocznej pacy wychowawczej położono na odświeżenie pamięci
o tym niepowtarzalnym człowieku
Józef Wilk swe życie
związał z Lipnikiem w 1933
roku, kiedy to jako nauczyciel,
przybyły z Krakowa, rozpoczął pracę w tutejszej szkole.
Za sobą miał już wiele lat edukacji zarówno w szkołach wojskowych jak i ukierunkowanych pedagogicznie. Okazało
się, że jego życie przebiegało
właśnie po tych, wyznaczonych już we wczesnej młodości
ścieżkach. Rok 1939, znamienny dla historii Polski, zaważył
również na losie Józefa Wilka,
który jako oficer wojskowy
rozpoczął samodzielną akcję
konspiracyjną na terenie gminy Raciechowice i Wiśniowa.
Przede wszystkim, aż do 1945
r wykonywał swoje obowiązki
nauczycielskie w szkole w Lipniku. Ponadto aktywnie włączył się do walki z niemieckim
okupantem w ramach działal-

ności Armii Krajowej w latach
1940 – 1945, przyjmując pseudonim „Częstogniew”. Będąc oficerem rezerwy, jako jeden z pierwszych na tym terenie, zajął się
tworzeniem zrębów ruchu oporu
AK, przechodząc jednocześnie
przez różne szczeble dowodzenia:
był dowódcą plutonu, kompanii
terenowej, a od 1944r zastępcą
dowódcy baonu.
Wojenna zawierucha nie
pozwoliła mu trzymać się z dala
od krwawych starć. Dowodząc w
walce z oddziałem SS (14.08.1944),
w Lipniku na Kątach, odbił żołnierza swojej kompanii Stanisława Gorczycę (późniejszego prezesa Gminnego koła ZboWiD w Wiśniowej); a w dniu 12.09.1944r,
przy moście w Glichowie, poprowadził swoich żołnierzy do zwycięstwa w potyczce z niemiecką
grupą pacyfikacyjną.
Hitlerowcy usiłowali go
aresztować organizując na niego
zasadzkę, obstawiając szkołę
w dniach 13 i 19.05.1944r .
W uznaniu zasług był
awansowany przez dowódcę AK
do stopnia porucznika, a następnie (01.01.1945 r) do kapitana rezerwy za starszeństwem. Został
odznaczony Krzyżem Walecznym
(11.11.1944 r) i Srebrnym Krzyż em Za sługi z M iecza mi
(17.01.1945 r). Po latach, udzielając wywiadu jednej z uczennic,
tak mówił o misji, która przypadła mu w udziale w czasie wojny:
„Trzeba było prowadzić walkę w tym
odmęcie okupacyjnej rzeczywistości,
w zalewie nienawiści z jednej strony
i chęci zemsty z drugiej strony.
Chłopcy, moi uczniowie, odczuwali
to, co dzieje się w konspiracji garnęli
się do niej, a więc czekała mnie robota
z nimi: rozmowy, kontakty, gazety,
zaprzysiężenia i przyjęcie pseudonimów, ćwiczenia z bronią i bojowe
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na polanie między Kamiennikiem
a Łysiną, warty i udział w akcjach
bojowych przeciw okupantowi.
Broń zdobywaliśmy własnymi
sposobami, częściowo przechwytywaliśmy broń z posterunków niemieckich, jak na przykład w lipcu
1944” 2
Po wojnie Józef Wilk
kontynuował
pracę dydaktyczną jako nauczyciel i kierownik szkoły (01.02.1945r 31.08.1951 r). Jednak nie minęły
go represje za przynależność
do AK. Z dniem 31.08.1951, na
własną prośbę, został przeniesiony na stanowisko nauczyciela do publicznej Szkoły Powszechnej we Wiśniowej. Do
Lipnika powrócił dwa lata później (01.09.1953r), w ramach
tzw. odwilży, na stanowisko
nauczyciela. Dopiero rok 1957
przyniósł
mu rehabilitację
i powrót na zajmowane wcześniej stanowisko nauczyciela
p.o. Kierownika Szkoły Powszechnej w Lipniku.
Decyzją
Wydziału
Oświaty Powiatowej Rady Narodowej
w
Myślenicach
z dniem 01.05.1958r został mianowany na stanowisko kierownika SP w Lipniku. Stanowisko
kierownika, a następnie dyrektora, pełnił do 31.08.1972 r, kiedy to przeszedł, po 40 latach
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pracy nauczycielskiej, na zasłużoną emeryturę.
Józef Wilk dał się poznać jako oddany nauczyciel,
dzielny żołnierz i wielki społecznik. Wiele starań i trudu
włożył w odbudowę szkoły po
pacyfikacji Lipnika, i to dzięki
jego zabiegom nadano szkolę
imię Partyzantów, jako przypieczętowanie związków z miejscowa historią. Ponadto dał się
poznać jako wielki społecznik
i inicjator przedsięwzięć społecznych dla mieszkańców,
a przede wszystkim dla dzieci
i młodzieży. Był propagatorem
wielu imprez o charakterze
oświatowym,
kulturalnym,
sportowym i turystycznym. Już
w 1929r pracował jako referent
oświaty w Związku Młodzieży
Wiejskiej.
Ze względu na szczególne związki, szkoły, wsi i sylwetki Józefa Wilka, młodzież Gimnazjum w Lipniku dokłada starań, aby nie zatarło się wspomnienie jego dokonań. Dlatego
wyeksponowano biografię oraz
zachowane pamiątki, dokumenty i zdjęcia z okresu służby wojskowej Józefa Wilka, a będące
w posiadaniu jego syna – Jana.
Ponadto, aby poszerzyć i wzbudzić zainteresowanie uczniów
czynem zbrojnym żołnierzy AK,

nauczycielka historii, mgr Beata
Górka zaproponowała konkurs
„Partyzanci spod Łysiny”, który
miał miejsce w rocznicę pacyfikacji.
Obecnie uczniowie Gimnazjum przygotowują się do II
edycji konkursu Historia AK, która
planowana jest na 14 lutego w
rocznicę powstania AK. Dzięki
przychylności Dyrektora Muzeum
AK im. Generała Emila Fieldorfa
Nila, pracownik Muzeum, pan
Kasprzycki przejął honorowy patronat nad konkursem oraz przeprowadził w Gimnazjum prelekcję na temat państwa podziemnego oraz zaprezentował film dokumentalny, który wzbudził niezwykłe zainteresowanie uczniów, jako
że stanowił rozbudowanie ich
wiedzy na temat lokalnej historii.
Po spotkaniu z młodzieżą,
pan Kasprzycki wypowiadał się
bardzo dodatnio na temat inicjatywy wychowawczej szkoły nazywając ją „pionierskim przedsięwzięciem”,
dostrzegając duży
potencjał drzemiący w młodych
ludziach.
Biorąc pod uwagę lokalną
tradycję i wspomnienia żyjących
jeszcze świadków zdarzeń sprzed
pół wieku, Szkoła zdecydowała
się na zacieśnienie współpracy z
krakowskim muzeum, między
innymi poprzez pomoc w przekazaniu pamiątek historycznych z II
wojny, a przechowywanych do tej
pory przez mieszkańców wsi.
Wszystkie te działania, wychodzą
od najbliższych uczniom miejsc i
osób: budynku szkoły i sylwetki
Józefa Wilka, po to, by zataczając
kręgi, wkomponować rodzimą
historię, wspomnienia dziadków .
EM BG 2004r.
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WYWIAD Z UCZESTNIKIEM WALK PARTYZANCKICH NA TERENIE GMINY
WIŚNIOWA, DOWÓDCĄ KOMPANII TERENOWEJ ARMII KRAJOWEJ
MAJOREM
JÓZEFEM WILKIEM PSEUDONIM „CZĘSTOGNIEW”
ZAMIESZKAŁYM W LIPNIKU NR. 31 ROZMAWIAŁA EWA WILK

Chciałabym prosić o udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących działalności konspiracyjnej w
latach I wojny światowej na terenie Gminy Wiśniowa, czy można?
Proszę bardzo, chętnie podzielę się wspomnieniami. Może na początek parę słów o przybyciu do Lipnika.
W 1933 roku jako młody nauczyciel z trzyletnim stażem pracy otrzymałem przeniesienie z dwuklasowej szkoły
w Porębie do Lipnika, jako stały nauczyciel cztero- klasowej szkoły powszechnej, której kierownikiem był Tomasz Świebocki.
Proszę powiedzieć coś o dawnej szkole.
Był to piękny, piętrowy, murowany, najokazalszy budynek we wsi wybudowany w 1911 roku. Identyczne
szkoły wybudowane przez architekta Stokłosę z Glichowa zachowały się do dzisiaj w Trzemeśni i Raciechowicach. Jeśli chodzi o historie powstania szkoły w Lipniku ( a to bardzo ciekawe) odsyłam do kroniki szkolnej,
którą odtworzyłem po spaleniu i zbombardowaniu szkoły w czasie pacyfikacji Lipnika 18 września 1944 roku.
Teraz proszę powiedzieć o powstaniu ruchu oporu na terenie Gminy Wiśniowa.
Już od 1944 roku daliśmy kwatery oddziałom partyzanckim „ Błyskawica” na leśniczówce w Lipniku u leśnego Jacka Batki pseudonim „Dobruś”. Jako oficer rezerwy byłem współorganizatorem zbrojnych oddziałów
terenowych AK w rejonie Lipnika, Glichowa, Wiśniowej, Węglówki. Chłopcy dawni moi uczniowie odczuwali
to co działo się w konspiracji, garnęli się do niej, trzeba było prowadzić w tym odmęcie okupacyjnej rzeczywistości, w zalewie nienawiści z jednej strony i chęci zemsty z drugiej strony. A więc „ robota” z nimi: rozmowy,
kontakty, gazetki, zaprzysiężenia i przyjęcie pseuda (ps.), ćwiczenia z bronią i bojowe na polanie między Kamiennikiem a Łysiną, warty i udział w akcjach bojowych przeciw okupantowi.
A skąd mieli broń?
Zdobywaliśmy ją własnymi sposobami, częściowo odzyskaliśmy broń ukrytą po wojnie obronnej 1939 roku
resztę urządzając akcje rozbrajające posterunki niemieckie jak na przykład w lipcu 1944 roku Oddział Partyzancki „ Śmiałego” z Terenówką rozroił placówkę ochrony kolei w Kasinie Wielkiej uzyskując wyposarzenie w
broń i ekwipunek dla 30 partyzantów.
Czy dziewczęta także działały w oddziałach?
W każdym oddziale pełniły służbę dwie, trzy zakonspirowane dziewczęta spełniając różnorakie funkcje,
szczególnie łączniczek utrzymując łączność z oddziałam, przenosząc meldunki i rozkazy w czasie walki donosząc amunicję i udzielając pomocy rannym oraz opiekę w szpitalach polowych. Były to wspaniałe dziewczęta –
bohaterki, które równie jak koledzy w oddziałach, wszystkie polecone zadania wykonywały odważnie, gorliwie, mężnie i z poświęceniem. Marzeniem każdego z młodych ludzi było w tym czasie włączenie się do czynnej
walki o wyzwolenie Ojczyzny.
Czy wszyscy żołnierze kompani „ Częstogniew” przeżyli działania partyzanckie?
Niestety nie. W sierpniu 1944 roku w czasie penetracji (przeglądu) terenu i rabunku mienia przez oddział
żandarmerii SS z Krakowa pojmał nam żołnierza terenówki z Lipnika z bronią w sąsiedniej wsi Glichowie. W
zasadzce na Kątach rozbiliśmy duże auto ciężarowe z hitlerowcami i odbiliśmy jeńca Stanisława Gorczycę ps.
„Uparty”. W tej walce został ciężko ranny w brzuch Stanisław Szymoniak ps. „Przyświok”, który po trzech
dniach zmarł. Natomiast po całkowitym rozbiciu kolumny pacyfikacyjnej przez oddziały partyzanckie i terenowe 12 września 1944 roku przy moście w Glichowie ekspedycja karna SS przeprowadziła ogromnymi siłami
pacyfikację Wiśniowej i Lipnika 18 września 1944 roku masowej zbrodni mordu bezbronnej ludności . Potworne
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żniwa pacyfikacji to zabite 93 osoby w wieku do 86 lat i spalenie 168 zagród. Ruch oporu spełnił olbrzymie zadania w przyspieszeniu załatwienia hitleryzmu ponosząc także wielkie ofiary. W tym roku we
wrześniu obędzie się spotkanie kombatantów w 50-tą rocznicę „ Krwawych dni” w Wiśniowej.
Do których osób w Lipniku można zwrócić się o opowiedzenie nam tych straszliwych przeżyć?
Najlepiej zrobiliby to dowódcy drużyny kapral Antoni Jasek ps. „Synysz” i plutonu plutonowy Wojciech Cyganiewicz ps. „ Malina” oraz Jan Kaczmarczyk ps. „ Francuz”, a zwłaszcza Zofia Murzyn – Obajtek ps. „Brzoza”, która prowadziła organizację służby sanitarnej i jako kronikarka Gminnego Koła Kombatantów w Wiśniowej posiadała szczegółowe wiadomości z tych okropnych wydarzeń. Niestety oni już
nie żyją. Udzielić wspomnień z tego okresu mogą Stefan Hujdus ps. „ Grubas” prezes Ochotniczej Straży
i obecny sekretarz Koła Kombatantów Józef Batko ps. „ Kurant”, Jan Burka ps. „Nagan”.
I ostatnie pytanie, czy można prosić o jakieś fotografie do kroniki z czasów wojny i po wojnie?
Niewiele zachowało się do dziś, ale kilka pokażę.

„Krótka jest teraźniejszość, nie ujrzysz jej cienia.
Błyskiem ci tylko mignie i w przeszłość się zmienia”
Stanisław Jachowicz
Za podzielenie się wspomnieniami i pamiątkowymi zdjęciami bardzo dziękuję.
Wdzięczna wnuczka Ewa
Lipnik, kwiecień 1994r.

Józef Wilk bardzo cenił sobie pisemne podziękowanie za pracę wychowawczą otrzymaną 29.08.1972 r
od Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego Kardynała Karola Wojtyły, późniejszego Papieża Jana Pawła II.

K RAKÓW , DNIA 29 SIERPNIA 1972 R .
Szanowny Panie Kierowniku,
Pragnę Panu Kierownikowi wyrazić moje szczere uznanie i serdeczną wdzięczność za Jego prawdziwie katolicką postawę
i życzliwe ustosunkowanie się do spraw związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży w duchu zasad religii katolickiej oraz za
pomoc w zorganizowaniu nauczania religii w czasie, kiedy została ona ze szkół usunięta. Poprzez wytrwałą współpracę oraz zdecydowaną postawę wierzącego i praktykującego katolika-nauczyciela okazał Pan Kierownik w czasie swojej długotrwałej pracy
zawodowej zrozumienie dla doniosłości sprawy, jaką jest kształtowanie i urabianie młodych dusz w duchu wierności Bogu i Jego
przykazaniom. Dobrym przykładem i cnotliwym życiem, którym Pan Kierownik przyświecał swojemu otoczeniu, zjednywał sobie
wdzięczność mieszkańców Lipnika oraz uznanie i szacunek duchownych. Pragnę to szczególnie podkreślić w chwili, kiedy Pan Kierownik przechodzi na emeryturę, a równocześnie prosić, by nadal pomagał w pracy wychowywania młodych pokoleń związanych w
duchu Ewangelii Chrystusowej przez współpracę z parafią w Wiśniowej, przez słowo zachęty i przez łączność z kościołem. Niech
Pan Bóg hojnie błogosławi Panu Kierownikowi i pozwoli cieszyć się dobrym zdrowiem w jak najdłuższe lata.
Karol Kardynał Wojtyła
Arcybiskup Metropolita Krakowski
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Jak blisko śmierć musi przejść obok nas,
by człowiek zrozumiał swój los”
- wojenne wspomnienia mieszkańca Lipnika - Józefa Obajtka.
Wieść o wojnie dotarła do Lipnika 19 września 1939 r. Całe społeczeństwo ogarnęła trwoga. Po wejściu okupanta
nastał terror. Zaczęły się aresztowania wojskowych, żołnierzy, którzy uciekli z niewoli i ukrywali się w rodzinnych domach.
Za nie wywiązanie się z nałożonego kontyngentu karą był Oświęcim. Nie wolno było mieć radia, urządzeń głośnikowych i
broni. Trzeba było oddać bydło, nie wolno było zabijać świń. Jeśli ktoś dopuścił się tego, czekała go śmierć. Ta surowa kara
spotkała Stanisława Bulsenga z Węglówki, który potajemnie ubił świnię. Gdy dowiedzieli się o tym Niemcy, zabrali go i już
nie wrócił. Z czasem prześladowania Polaków nasiliły się. Organizowano łapanki, wywożono młodych ludzi do Niemiec.
Już na początku 1940 r. powstała tajna organizacja ruchu oporu, do której należałem. Składałem przysięgę przed
oficerami Wojska Polskiego. Do tej organizacji początkowo należało 6 partyzantów, ponieważ werbowano tylko tych, którzy
ukończyli 21 lat i mieli iść do wojska jesienią. Jej zadaniem było gromadzenie broni i amunicji. Trwało to pół roku. Zbieraliśmy broń porzuconą przez żołnierzy, którzy się rozbroili i uciekli. Uczono nas jak obchodzić się z bronią, z czego zbudowany
jest granat. Częściej mieliśmy spotkania nocą, zawsze w innym terenie. Wszyscy zaprzysiężeni mieli pseudonimy. Mój to
Wojciech Skowronek i nim posługiwałem się całą wojnę. O tym, że jesteśmy zaprzysiężeni nikt nie wiedział, nawet nasza
rodzina. Gdyby dowiedzieli się o tym Niemcy, to zabiliby mnie i rodzinę. Powstawało coraz więcej organizacji, przyjmowano więcej ludzi, zdobywano więcej broni. Trzeba było napadać na posterunki policji i zdobywać broń. Pamiętam, że w roku
1941 napadliśmy na posterunek policji w Wiśniowej i odebraliśmy 2 karabiny.
Gdy władze miejscowe, wiejskie lub gminne wykonywały swe obowiązki „nadgorliwie" to dostawały upomnienia.
Początkowo nic sobie z tego nie robiły, ale później zrozumiały groźby partyzantki. Powstawały grupy miejscowych ludzi,
które zbierały wiadomości o przemieszczaniu się Niemców. To, czego się dowiedzieli donosili do oddziałów.
Na terenie Lipnika i Łysiny wybudowano barak. Tam ukrywali się uciekinierzy i oficerowie Wojska Polskiego oczywiście tylko przez okres letni. Zimą zaś chronili się w pobliskich domach. Warunki bytu były bardzo trudne, bo brakowało ubrań, lekarstw, żywności. Prawie każdy z nas miał jakąś chorobę np. świerzb. Ludzie bali się nas przyjmować, ale
chętnie dzielili się z nami tym, co mieli.
W 1942 r. powstała Armia Krajowa. Pamiętam, że w tym roku dowiedzieliśmy się, że przez most w Kasinie Wielkiej będzie przejeżdżał pociąg z odzieżą i amunicją. Nagromadziliśmy materiał wybuchowy i podłożyliśmy pod most. W
wyniku eksplozji pociąg wpadł do rzeki, wtedy okazało się, że był pusty. Dopiero za nim jechał ten, na który była przygotowana zasadzka. Nie zniechęcaliśmy się jednak i próbowaliśmy dalej. Raz nam się udało. W Kasinie napadliśmy na jadące
wozy z bielizną i bronią. Zaraz potem granatowa policja zaczęła robić wywiady. Chyba zrozumiała, że większość cywilów to
partyzanci. Niemcy robili obławę. Napadali na gospodarstwa i zabierali żywność: kury, gęsi, bydło. Gdy się o tym dowiedzieliśmy, postanowiliśmy się zemścić. Urządziliśmy zasadzkę koło pola obsadzonego kapustą. Nasz dowódca, plutonowy
Wojciech Cygan, każdemu przydzielił odpowiedzialne zadanie. Mój kolega Stanisław Cygan wrzucił granat do wolno jadącego pojazdu niemieckiego. Wybuch był tak silny, że nikt nie przeżył.
Począwszy od roku 1943 przybywało partyzantów w Lipniku, Węglówce i Wiśniowej. Zdziwiło nas, że przez 3
miesiące w całej gminie nie uświadczyło się Niemca. Mówiliśmy, że to wolna Polska. Niestety potem Niemcy urządzili obławę. Droga przez Wierzbinową, Wiśniową, Lipnik, Zasań, Trzemeśnię została
otoczona. Na Kamienniku i Łysinie zainstalowano 2 stanowiska CKM Maxymy. Okazało się, że Niemcy chcieli się zemścić za wcześniejsze zasadzki.
W Trzemeśni też powstała partyzantka, gdy miejscowi dowiedzieli się,
jakie sukcesy odnosimy. Współdziałały z nami wszystkie oddziały partyzanckie:
„Buk", „Potok", „Błyskawica", „Śmiały".
Po śmierci mojego dowódcy przeszedłem do oddziału „Śmiałego", który
miał swoją kwaterę pod Grodziskiem. „Śmiały" chętnie mnie przyjął, bo mieszkał u mojej bratowej. Z oddziałem tym przeprowadziliśmy brawurową akcję w
Szczyrzycu, gdzie zabraliśmy Niemcom 50 sztuk bydła, które rozdaliśmy tamtejszym ludziom.
Innym przykładem naszej akcji partyzanckiej było aresztowanie komendanta
granatowej policji w Wiśniowej. Zaraz potem dowództwo AK przeprowadziło
sąd wojskowy skazując tego zdrajcę na śmierć.
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18 WRZEŚNIA 1944R.
Był taki dzień - 18 września 1944 roku pańskiego
wróg napadł na wioski powiatu myślenickiego.
Najpierw na Wiśniową z rana najechali,
tam z zimną krwią ludzi, dzieci mordowali.
To była zbrodnia, nie do opisania,
płacz dzieci, rozpacz matek z prośbą do Boga,
by oddalił wroga.
Ci zbrodniarze na nic nie zważali,
w Boga nie wierzyli, kto się nie ukrył, nie schował—
wróg wszystkich mordował.
Około dziesiątej wszystko ucichło, te łotry odjechali,
w Lipniku ludzie cichutko szeptali,
że może nie wrócą już dziś,
w Lipniku nikt się nie spodziewał.
Na Lipnik w południe od strony Wiśniowej najechali,
chłopy w las pouciekali.
Zostały matki z dziećmi, które się w grupy poukładały
i na rozkaz wroga czekały.
Najpierw był rabunek, co lepsza rzeczy brali,
krowy, cielęta, prosięta, na auta ładowali.
Mamy króliki, kury, gęsi, kaczki łapały i

do worków ładowały — taki rozkaz miały.
Potem nas w rząd poustawiali i nas pilnowali,
cud że nas nie rozstrzelali.
Ktoś przyjechał na motorze - długo rozmawiali,
potem nam do rzeki uciekać kazali.
Jeszcześmy się w rzece dobrze nie schowali,
a tu już Lipnik się pali..
wielka łuna w niebo od pożaru biła
w sąsiednich wioskach było widno - wszystko rozświetliła.
Tej tragedii nie da się opisać, ani wyrazić słowami,
psy przeraźliwie wyły, bydło ryczało.
Było jakoś strasznie jak by wszystko płakało.

I my jako dzieci też my cichutko płakali,
boś my głodni byli, a tu nic nie ma, wszystko się pali.
Nic nie było do jedzenia ani do ubrania,
mamy postanowiły, ze na Kobielnik pójdziemy, to się
pożywimy.
I tak szliśmy wszystko się dopalało,
dymem i spalenizną śmierdziało
i w oczy szczypało.
Sterczały kominy, opalone drzewa,
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jak żołnierz na straży, jakby ostrzegały:
Nie zbliżaj się, bo się poparzysz.
Tak my doszli na Granice - przysiółek Lipnika,
tam chałupka stała była w dolinie jakaś ocalała.
Tam nam mleka napić się dali,
było już bardzo późno i my pousypiali.
Boże, co ludzie przeżyli nie da się opisać ani wyrazić
słowami. Na drugi dzień ludzie się znajdowali, i dziękowali Bogu, że przeżyli, że nie zginęli. Jakoś to ludzie przeżyli, kto dziś w to uwierzy— mnie samej
trudno, choć musiałam.
Janina Irzyk

W 1944
Wszczęła się walka z Niemcem zażartym,
Który już zabrał pół Europy.
Nie mógł to naród wytrzymać dłużej,
Nie mogli Niemcom tak krwawo służyć, '
Więc wzięli za broń, dzielnie się bili,
Nawet niektórzy życie tracili.
Coraz to silniej się opierali
Niemców chwytali i rozbrajali.
A gdy tak Niemców już rozbroili,
To na Kamiennik wszystko zwozili.

I coraz silniej Niemców tropili,
W lesie koszary już ustawili;
Tłukli im auta zawsze znienacka Nawet na Kątach była zasadzka.
Tam granatami bili zza krzaka,
Bo Niemcy wzięli już Bartusiaka.
Lecz się ofiarnie wszyscy rzucili,
Auto paląc, Staszka wyzwolili.
Niemcy, którzy pouciekali,
W ręce Polaków też się dostali.
Do Kamiennika ich zabierali
Którzy nie chcieli, to ich strzelali.

Niemiec już nie miał przez Lipnik drogi,
Rzucił na Lipnik swój oddział srogi.
Osiemnastego września w czas rano
Szwargot motorów już usłyszano,
Bo okrutnicy źli nadjeżdżają
Chłopcy się kryją i uciekają.
Lenart
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Zanim Lipnik był spalony
Ile trudu ponieść było trzeba
Nie był to żaden przypadek
To nie była kara z nieba.
Bo w Lipniku pod lasami,
Dobrzy ludzie tu mieszkali
W czasie okupacji niemieckiej,
Partyzantom pomagali
Był leśniczy pseudo Dobruś
Który lasy nadzorował,
Z pomocą miejscowej ludności,

Koszary w lasach zbudował
Ten Leśniczy był odważny,
Dużo broni nagromadził.
Gdzie zaszła pilna potrzeba
Potajemnie rozprowadził.
Każdy chętny mający broń,
W te lasy pospieszał
Komendanci z oddziałami,
Gdzie dowódcą był Kościesza
Między górą Kamiennikiem a Łysiną

Jest duża i piękna polana.
Na niej to msza święta zbiorowa
O wolność Ojczyzny była odprawiana.
Wznosiło się w niebo
To wspólne błaganie
„Ojczyznę wolną,
Racz nam zwrócić Panie”.
Zorganizowano Terenówkę
By walczyła o tą ziemię.
Opowiem wam kto to taki
Pseudonimy ich wymienię.
Zając, Ząbek byli bracia,
Orczyk mieszkał na folwarczku
Koło nich Kaczmarczyk Francuz
On to Niemców bił po karku.
Sosna Zamęt i As
To najmłodsi byli oni
As uzyskał taki wywiadZgromadzono dużo broni.
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Jastrząb Sroka i Malina
Z Kątów Cichy, Śmiały i Uparty,
Którego Niemcy złapali
Nie były to wtenczas żarty.
Kiedy go Niemcy złapali
Myśmy w zasadzce czekali.
Gdyśmy na nich uderzyli,
Ci zastrzelić go nie zdążyli.
Pestka „Szyszka", „Nagann” i Mikołaj
W czasie walki na Kątach,
Niemieckich rozbitków spalonego wozu

Pędzili w kierunku Glichowa na przełaj.
Gwoździk i Mat byli odważnymi żołnierzami,
Czestogniew jako dowódca,
Zawsze bywał razem z nami.
To była ta grupa co własną broń miała.
We wszystkich miejscowych walkach
Czynny udział brała.
Była druga grupa co broni nie mieli,
Ci chętnie partyzantom pomagali.
Oni pracowali pod strachem i w znoju,
Gdy ścigali wozy pancerne do Lipnika,

Zdobyte pod Glichowem w boju.
Gdy garbarnie w Dobczycach likwidowano,
Onych to po skóry z wozami wystano.
Ci ludzie jeździli do młynów,
Po mąkę, gdy zaszła potrzeba,
By nie zabrakło dla partyzantów.
W Lipniku znalazła schronienie.
Tu został między nimi nagrany,
Film dokumentalny dyskretnie i skrycie
jak upływa na co dzień partyzanta życie.

Po policji w Raciechowicach
Pieczątki, maszyny do pisania
Telefony partyzanci zabrali
Posługując się tym
Lewe dokumenty w Lipniku wyrabiali.
Niemcy przyjechali do nas
17 Września 1944r.
Kilka domów podpalili przeszli niedaleko
wozów zdobytych nie zauważyli.
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Z tych co nie zdążyli się schować,
Kilka osób zabrali .
W okrutnych torturach i męczarniach.
Prawdopodobnie ci wszystko wydali
Niemcy taki wywiad mieli

-

O wszystkim się dowiedzieli
Rachunek wystawili,
I całą wieś zlikwidować i wymordować
postanowili

Parę domów pozostało
Każdy się w nich zmieścił
Ile nocy nieprzespanych,
Dla swych dzieci ukochanych
Tutaj matki poświęciły
Martwiąc się czym będą je żywiły.
Co Ludzie przeżyli,
Wam dzisiaj trudno w to uwierzyć.
Ci tytko wiedzą co musieli to przeżyć.

Po okrutnej zbrodni w Wiśniowej
Hitlerowcy w kierunku Lipnika się udali
Przyjeżdżając na przysiółek Lanckorona,
Tam się zatrzymali
Stad pacyfikację Lipnika rozpoczęli oni
A Lipnik przed nimi leżał jak na dłoni
Ustawili działa polowe, moździerze cekaemy,
wystrzeliwując rakiety, pociski zapalające
od dymu i żaru przyćmiło się zachodzące słońce
Była wielka łuna widoczna z daleka
Pokazali wszystkim, co walczą o wolność,
Co ich za to czeka.
Następnie szli od domu do domu
Cały inwentarz żywy zabierali

A wszystkie lepsze rzeczy do ognia wrzucali
Z powodu duszącego dymu, opadających iskier ,
wycia psów, ryczenia pędzonego bydła
była ogromna wrzawa .
Tu się palił Lipnik, a gdzieś tam Warszawa.
Koło setki ludzi w dwóch, miejscach spędzili ,
Pod lufami cekaemów oczekujących tej straszliwej chwili.
Wtem przyjechał niemiecki łącznik z odgórnym rozkazem,
Aby nie rozstrzeliwać ludzi już tym razem.
Do dziś dnia zagadka ta nie jest rozwiązana,
że zbiorowa zbrodnia została wstrzymana.

Został prawie Lipnik całkowicie goły
Wszystko zamienili Niemcy na popioły.
Ludzie nad ranem wygłodnieli powrócili,
Ugrzebali kartofli wrzucając je w ogień
Do dopalających się domów
Upiekli i się pożywili- —
Nikt tutaj nie płakał ani nie przeklinał
Nikt się z tego powodu nie powiesił.

Batko ps. „Sosna”
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huk wystrzałów
zaczarowały ptaki
czerwień ognia
zielenią dziś płonie
anioł wspomnień
na apel przyzywa
w dwuszeregu
gdzieś na nieboskłonie
tych co życie
za Polskę oddali
umierając
w beznamiętnej ciszy
mówią po wsi
że ponad Łysią
partyzancką
pieśń ciągle się słyszy
Piotr Oprzędek

Utwór powstał po wizycie Piotra Oprzędka w naszej szkole. Poeta, będąc pod wrażeniem wojennych historii i szkolnych tradycji, napisał wiersz ,który został wpleciony w repertuar obchodów Święta Szkoły .
EM
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