
 Szkolna społeczność jest sercem Lipnika, a mury naszej szkoły są 
swoistą tablicą pamiątkową, gdzie zapisana jest historia zmagań ludzi  
z losem. Dzień 18 września 2019 roku będzie kolejnym dowodem naszej 
pamięci. W tym dniu na nowo przywołamy wydarzenia sprzed 50-ciu lat, 
kiedy to młodzież Lipnika świadoma bohaterskiej postawy ludności w 
czasie II wojny światowej wybrała dla szkoły patrona Partyzantów. Uro-
czystość nadania imienia miała miejsce w 25 rocznicę tragedii Lipnika. 
 Bogata przeszłość historyczna stawia przed nauczycielami zada-
nie, aby uczniowie poznali  historię lokalną. Na przestrzeni ostatnich lat 
uczniowie uczestniczyli w licznych projektach i konkursach, odnosili 
sukcesy. W 2005r. w IV edycji konkursu Bliższe Ojczyzny Małopolska, Gim-
nazjum zajęło II miejsce w województwie. Autorski program Małopolska – 
Dziedzictwo Kulturowe pogłębiał tożsamość i więzi emocjonalne z własną 
rodziną i miejscowością. 
 W 2007r. MEN zorganizowało Ogólnopolski Konkurs „W Polsce 
bije serce świata – a czy twoje serce bije dla Polski?” Za przedsięwzięcie reali-
zowane w ZPO w Lipniku „Wokół Patrona szkoły – Partyzantów”, szkoła 
otrzymała wyróżnienie MEN. W 2010r. projekt Przeszłość zachowana w pa-
mięci – częścią teraźniejszości został uhonorowany certyfikatem Civis et Patria. 
 W roku 2018 Szkoła Podstawowa w Lipniku wyróżniona w woje-
wódzkim konkursie historycznym „Tradycje niepodległościowe w mojej szko-
le-2018”, zorganizowanym przez Małopolską Fundację Stypendialną   
Sapere Auso działającą przy Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie.  
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 W programie 
wychowawczym szko-
ły szczególną rangę 
zajmuje kultywowanie 
tradycji i historii szko-
ły. Poprzez poznawa-
nie przeszłości szkoły, 
miejscowości, biografii 
ludzi którzy ją tworzy-
li, kształtują się więzi 
emocjonalne ze szkołą, 
rodzinną miejscowo-
ścią, wyrabia się poczu-
cie tożsamości z Małą 
Ojczyzną. Dlatego co-
roczne obchody Święta 
Szkoły są wyjątkowym 
wydarzeniem nie tylko 
dla wspólnoty ucz-
niowskiej, ale również 

dla społeczności Lipni-
ka tak mocno doświad-
czonej w czasie II woj-
ny światowej.  Corocz-
nie 18  września , aby 
uczcić pamięć pomor-
dowanych w czasie pa-
cyfikacji odbywa się 
apel poległych pod mu-
rami szkoły, które 
przypominają o wojen-
nych losach miejsco-
wych partyzantów, 
symbolizują krew ludzi 
przelaną podczas pacy-
fikacji. Frontowa ściana 
szkoły mimo, że wznie-
siona już po wojnie, 
stanowi nieme przywo-
łanie swojej poprzed-

niczki, która runęła 
pod  obstrzałem artyle-
rii niemieckiej. Na tej 
właśnie ścianie widnie-
je  pamiątkowa tablica, 
przed którą uczniowie 
gromadzą się co roku, 
by uczcić pamięć po-
mordowanych. Po 
hymnie państwowym, 
do apelu poległych zo-
stają wezwani miesz-
kańcy Lipnika, którzy 
zginęli w dniach 12-18 
września 1944 roku. 
Zgromadzeni przed 
tablicą w milczeniu od-
dają hołd pomordowa-
nym. 

 

UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA SZKOŁY 

Z kalendarium szkoły 

W 1954r. rozpoczęto budowę nowej szkoły podsta-
wowej. W czasie długiej, pięknej jesieni  
i bezmroźnej zimy został wybudowany w czynie 
społecznym przez Lipniczan nowy budynek.  

W 1955r. uroczyście przekazano go do użytku. 

22 maja 1967r. odbyła się w Lipniku uroczystość 
wmurowania w ścianę budynku szkoły tablicy  
pamiątkowej. 

18 września 1969r. nadanie Szkole Podstawowej  
w Lipniku imienia Partyzantów 

W roku 1998 przystąpiono do rozbudowy szkoły. 

W roku 2001 otwarto nowe skrzydło budynku,  
w którym mieściło się Gimnazjum. 

17 września 2014r. odbyła się uroczystość nadania 
Szkole Podstawowej im. Partyzantów  
w Lipniku sztandaru. 

W roku 2016 powstał hymn szkoły. 

W czerwcu 2019 r. ostatni absolwenci Gimnazjum  
w Lipniku opuścili mury szkoły. 

Od roku 2016 świadectwem wierności historii oraz 
szczytnym ideałom są sztandar i hymn szkoły, które 
towarzyszą największym uroczystościom. 

Około 1880 roku powstała szkoła etatowa w Lip-
niku. Rozpoczęto edukację dzieci w wynajmowa-
nych izbach. 

W 1900r. zbudowano drewnianą szkołę. 

W 1907r. pożar strawił wybudowany niedawno 
budynek. 

W 1900r. Inspektor Stanisław Palarz podjął stara-
nia o budowę nowej, piętrowej, murowanej szkoły 

W 1911r. oddano do użytku nowy obiekt. Pierw-
sza wojna światowa nie wyrządziła budynkowi 
większej szkody, chociaż kilka pocisków wybu-
chło całkiem blisko uszkadzając schody. 

W czasie wojny sercem wsi była szkoła. Tu zbie-
rali się partyzanci na przeglądy batalionów.  
W czasie pacyfikacji spłonął budynek szkoły. 

W 1946r. uzyskano plan siedmioklasowej szkoły 
zbiorczej. 

W 1947r. zakupiono materiał przeznaczony na 
budowę nowej szkoły podstawowej. 

W 1951r. w warunkach materialnych szkoły  
nic się nie zmieniło. Dzieci uczą się w 3 salach  
oddalonych od siebie o 1 kilometr wędrując  
z jednej klasy do drugiej. 
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HISTORIA I TRADYCJE SZKOŁY 
 

 Szkoła Podstawowa w Lipniku nosi imię Partyzantów. Zostało 

ono nadane w 1969r.w 25 rocznicę pacyfikacji Lipnika, która miała miej-

sce 18 września 1944r. Stanowiła odwet za poniesione przez Niemców 

straty w czasie walk z oddziałami partyzanckimi Armii Krajowej  

i Batalionów Chłopskich, działającymi na tym terenie podczas II wojny 

światowej. 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 

przed wychowankami zadanie podtrzymywania pamięci o tragicznych 

wydarzeniach z czasów II wojny światowej. Corocznie 18 września od-

bywa się apel poległych pod murami szkoły, aby uczcić pamięć pomor-

dowanych w czasie pacyfikacji. Po hymnie państwowym, do apelu pole-

głych zostają wezwani mieszkańcy Lipnika, którzy zginęli w dniach 12-

18 września 1944r. 

Nasza szkoła kiedyś  

Nasza szkoła dziś 

BG 
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 Historia naszej szkoły nie zaczyna 

się po wojnie. O tym, jak wyglądała nauka 

przed i w czasie wojny często opowiadała 

naszym uczniom i przedszkolakom pani 

Zofia Dudek, dziś mająca 86 lat. Pamięta, 

że 1 września 1939 r. przyszła wieść o wy-

buchu II wojny światowej. Mieszkańcy w 

pośpiechu opuścili swoje domy i noc spę-

dzili w lesie „Na Granicach". Nazajutrz 

wrócili do domów, ale żyli w ciągłej nie-

pewności. Szkoła, która istniała przed wojną była murowana, z cegły. Na parterze miesz-

kał Kierownik szkoły, a na piętrze była duża sala, w której uczyły się dzieci. Przy szkole 

był sad z jabłkami. Mimo, iż dzieci były głodne, nie wolno było zerwać jabłka. Groziła za 

to surowa kara. W klasie był piec, w którym palono zimą. Do jednej klasy chodziły dzieci 

z różnych roczników. Dzieci nie miały butów. W czasie wiosenno-jesiennym chodziły bo-

so, zimą, jeśli nie miały obuwia, nie mogły chodzić do szkoły. W ławkach były kałamarze 

z atramentem i pióra, którymi trudno się pisało. Były też ołówki, dzieci miały zeszyt do 

polskiego i rachunków oraz katechizm do religii. Zamiast kredek malowały dzikimi owo-

cami, które były kolorowe. W czasie wojny Niemcy przyjeżdżali do Lipnika. Wtedy ucz-

niowie w pośpiechu chowali książki do pieca w klasie i uciekali tylnymi drzwiami w po-

la, uciekając do domów. Dyscyplina w szkole była wysoka. Uczniowie na lekcjach trzy-

mali ręce z tyłu. Panowała cisza. Za najmniejsze przewinienie surowo karano linijką po 

rękach, wyrzuceniem na korytarz czy klęczeniem z rękami do góry pod tablicą. Po komu-

nii Świętej rodzice często wypisywali ze szkoły dzieci, które ledwo nauczyły się czytać i 

pisać. Niektórzy nie opanowali tej umiejętności. Dzieci bardzo chciały się uczyć, ale po 

Pacyfikacji Lipnika w 1944r. spalono szkołę. Wtedy lekcje odbywały się po domach, m.in.. 

lekcje religii u rodziny Dudków (dom odbudowany po wojnie stoi do dzisiaj), u Twardo-

szów za rzeką (dzisiaj Bajer), u Hujdusa ( dom nie spłonął i stoi do dzisiaj). Pani Zofia 

wspomina, jak bardzo brakowało książek. Jeśli jakaś była, to czytało ją się kilkanaście ra-

zy, znało się ją na pamięć. Kiedy Niemcy spalili Lipnik i szkołę, to w domach, które były 

wyżej położone, pod lasem i które nie spłonęły, przyjmowano na zimę pozostałych miesz-

kańców Lipnika. Zima była ciężka do przetrwania. Był głód i choroby. Wiele dzieci zmar-

ło. Uczniowie, którzy byli  zdolni i chcieli się uczyć, nie mieli tej możliwości. Wojna prze-

kreśliła ich dzieciństwo, młodość i marzenia. Oby nigdy przeżycia wojenne i okrutne cza-

sy tamtych lat nie powróciły. W naszej miejscowości żyją jeszcze osoby, które pamiętają te 

okrutne czasy wojenne. Ocalmy od zapomnienia te autentyczne wspomnienia. To nasze 

dziedzictwo i żywa historia tamtych okrutnych lat.                                                                 

BK 

WYDANIE SPECJALNE 

Wspomnienia Pani Zofii Dudek mieszkanki Lipnika  
o szkole w latach wojny i okupacji 
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Z KART SZKOLNEJ KRONIKI  
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Wspomnienie 

„Z samego rana od strony Wiśniowej oraz Zasani nadjeżdżały samochody ciężarowe z ciężką arty-
lerią. Ludzie uciekali do sąsiednich wsi, swoich kryjówek lub wcale nie wychodzili z domów. Ja 
uciekłem w stronę Wiśniowej przez „Górki", na których pasłem krowy. ...To był straszny czas lu-
dzie ginęli w męczarniach, weźmy tu przykład Wojciecha Burkata, który chowając się w stogu sło-
my, został spalony wraz ze stodołą przez Niemców."  

 

„Do naszego domu przyszli wysocy SS-mani, chodzili wszędzie, przechodzili z jednego pomiesz-
czenia do drugiego w milczeniu. Gdy wyszli z domu, ja wraz z moją koleżanką uciekłyśmy w stro-
nę Wiśniowej. Biegnąc spotkałyśmy młodą dziewczynę, która powiedziała nam, że w Wiśniowej 
Niemcy dokonują straszliwej rzezi".  

 

„...widziałem jak auta przeszły od rynku. Ukryty za rzeką widziałem, jak Niemcy gęsiego szli w 
las w sile około 15 ludzi. Tam palili domy. Zabili Chrasta, którego znaleźli schowanego w tycz-
nym grochu. Tych samochodów zostało dwa razy więcej na dole, na Krzysztorówce."  

 

„Nieprzyjaciele zabierali bydło i trzodę chlewną, zabijali kury, gęsi, kaczki, palili wszystko, domy 
i gospodarstwo, spłonął także i mój dom. Niemcy nie oszczędzili także szkoły oraz budynku straży 
pożarnej, w której znajdował się sklep"  

 

„W dniu 17 września 1944r. Niemcy najechali ponownie na Lipnik. Była to niedziela w godzinach 
popołudniowych. Spalili domy spod góry Chełmie aż po zabudowania Irzyków. Następnego dnia, 
rano wymordowali całe osiedle w Wiśniowej. Później w południe przyjechali do Lipnika. Rozeszli 
się po wsi i kogo złapali, zabierali ze sobą ku szkole. Przeważnie były to kobiety i dzieci, gdyż 
mężczyźni kryli się w lasach. Mnie też zabrali razem z mamą i siostra".  

 

W czasie pacyfikacji Lipnika miało miejsce niecodzienne wydarzenie, które na długo utkwiło  
w pamięci osób stojących pod murami szkoły i na placu koło domu państwa Hujdusów gotowych 
do rozstrzelania.  Naoczni świadkowie tak relacjonowali to zdarzenie: 

 

„Nagle przyjechał jakiś oficer niemiecki i zabronił nas strzelać. Domy kazał spalić, ale ludzi wypu-
ścić. To my pojedynczo uciekały, a oni strzelali za nami. Leżałyśmy w ziemniakach. Potem do-
czołgałyśmy się do potoczka i tym potoczkiem czołgałyśmy się z dziećmi kierunku Granic."  

 

„Przyjechał dowódca, który kazał nas wypuścić i uciekać. Ja uciekłem tylko za szkołę, gdyż mia-
łem ze sobą psa i kozę. Leżałem tak do wieczora, kiedy w końcu Niemcy odjechali, poszedłem do 
domu, ale był już spalony. Niemcy zabrali wszystko, co napotkali na drodze włącznie z bydłem. 
Zostaliśmy tylko w tym, co było na sobie."  

 

Do dnia dzisiejszego zagadką jest tożsamość oficera niemieckiego. 

W czasie pacyfikacji zrabowano mienie mieszkańców, spalono prawie całą wieś, spłonął budynek 
szkoły.  

Łącznie w dniach od 12-18 września 1944 roku Niemcy zamordowali około 90 osób, w tym 78 w 
Wiśniowej, 9 w Lipniku) i 3 osoby w Węglówce. Spalono 140 zabudowań mieszkalno-
gospodarczych (w Lipniku -126). Wśród ofiar znajdowało się 34 dzieci do 18 roku życia  



RAZEM STR. 11 

Był taki dzień, był taki czas 

1944, 18 września - pacyfikacja Lipnika 

 

Jako siedmioletnie dziecko przeżyłam tę gehennę i wszystko pamiętam.  

Był ładny dzień. Z rana słychać było strzały w Wiśniowej i widać było dym. Ludzie coś 
szeptali, byli jacyś niespokojni. Nawet bydło zachowywało się jakoś niespokojnie: krowy 
ryczały, psy wyły. 

Gdzieś około godziny dziewiątej wszystko ucichło. Usłyszałam jak mówili” Odjechali, to 
do nas na pewno nie przyjadą.” Ludzie zaczęli się krzątać po polu. Wszystko ucichło, choć 
szeptano, żę w Wiśniowej straszna tragedia. A tu nagle, w południe zobaczyliśmy od stro-
ny wiśniowej auta pełne wojska. Chłopy pouciekali, gdzie kto mógł. Zostały baby z dzieć-
mi. Babcia się gdzieś schowała, a ja z mamą – do rzeki. Jeszcze mama zdążyła schować pie-
rzyny do piwnicy .W rzece było pełno bab z dziećmi. Zaraz przyszło dużo Niemców i 
wzięli baby dołapania kur, królików, gęsi i kaczek. Łapały i do worków. Niemcy brali kro-
wy, byczki, cielęta i ładowali na auta. Grabież trwała ze dwie godziny. Potem kazali nam 
stać jeden obok drugiego, a Niemcy z karabinami nas pilnowali. Jak się później dowiedzia-
łam takich grup było kilka w Lipniku. Koło szkoły było dużo ludzi, koło Hujdusa Stefana. 
Podobno mieli nas rozstrzelać. Pamiętam jak tak staliśmy i podjechało dwóch Niemców na 
motorze i długo rozmawiali z tymi, co nas pilnowali. I potem jeden z tych co nas pilnowali 
powiedział do nas po polsku „Uciekajcie, bo za piętnaście minut Lipnik będzie się palił.  
I tak było. Poszliśmy wszyscy do rzeki. Za chwilę wszystko się paliło. Bydło straszliwie ry-
czało. Świnie kwiczały na autach, psy wyły przenikliwie. W tej rzece byliśmy do wieczora. 
Zaczęło się ściemniać i było zimno; dzieci były głodne. Mama z sąsiadką postanowiły pójść 
do tych palących się zagród, bo Niemcy zaczęli odjeżdżać. W piwnicy było mleko, chleb  
i perzyny. Poszły i nic nie przyniosły, bo mleko wylali, pierzyny spalili, a chleba nie było. 
Mamy postanowiły, że pójdziemy na Kobielnik, bo najbliżej, to nam dadzą coś zjeść. I po-
szliśmy. Było widno, bo wszystko się paliło: sterczały kominy, piece, opalone drzewa. Gdy 
piszę to wszystko to tak jakbym oglądała stary film. Gdy szliśmy do Kobielnika, to spotka-
łyśmy grupkę ludzi. Na ziemi leżał chłop co spalił się w kopie słomy; czarny był jak Mu-
rzyn. Zeszliśmy na granice. To przysiółek Lipnika. Tam stał dom i było dużo ludzi, którzy 
siedzieli na polu, na słomie. Tam nam dali mleka się napić i wszystko pousypiało. To było 
kolo północy. Rano wracaliśmy na swoje. Widok był okropny; kominy, kikuty  opalonych 
drzew, płacz ludzi. Gdy wróciliśmy to babcia już była i tata. Wszystko się kopciło, dopalało 
jeszcze. A ja płakałam o psa, bo się spalił. Zapomnieli go odwiązać – biedna psina.  

Babcia ukopała ziemniaków i wrzucili do tego gorącego popiołu, żeby się upiekły i tak się 
pożywiliśmy. Spaliśmy w tej piwnicy. To był taki loch wykopany w ziemi na ziemniaki,  
a w lecie BN na mleko, śmietanę i chleb tam nie wysychał, bo było zimno, ciemno i nie było 
okien. Nie było nawet słomy. Babcia narwała naci z ziemniaków i tak my spali. Był głód, 
będą, wszy , pchły i bród, bo nie było w co się przebrać, ani gdzie się umyć. Nie wiem dla-
czego tak dobrze to pamiętam. Może dlatego, że rok wcześniej zmarła moja mama, brat  
i siostrzyczka i to wszyscy w jednym tygodniu. Przed pacyfikacją zmarł dziadek. Tata oże-
nił się i przyszła nowa mama.  

Do szkoły nie chodziłam wcale, bo się spaliła. ….. 
Janina Irzyk 
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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” najmłodsi byli oni  

"As" uzyskał taki: wywiad  

Zgromadzono dużo broni.  

„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”, „Nagan” i „Mikołaj”  

W czasie walki na Kątach,  

Niemieckich rozbitków spalonego wozu  

Pędzili w kierunku Glichowa na przełaj. 

„Gwoździk” i „Mat” byli odważnymi żoł-
nierzami, 

„Częstogniew”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 likwidowa-
no,  

Onych to po skóry z wozami wystano. 

Ci Cudzie 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. 

Gdy w (gminie Zbiorczej 

I 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 
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wozów zdobytych nie zauważyli. 

Z tych co nie zdążyli się schować, 

Kilka osób 6 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 

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 na dłoni 

Ustawili działa polowe,    

Moździerze, cekaemy, wystrzeliwując rakie-
ty, 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  

taka była ogromna wrzawa  

tu się palił Lipnik, a gdzieś tam Warszawa. 

Koło setki ludzi w dwóch miejscach spędzili    

Pod Lufami cekaemów oczekując tej straszli-
wej. chwili  

Wtem przyjechał niemiecki łącznik z 

odgórnym rozkazem, — 

Aby me rozstrzeliwać ludzi już tym razem. 

Do dziś dnia zagadka ta me 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 

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 w obecnej gminie  
Wiśniowa,  

Wam dzisiaj trudno w to uwierzyć. 

Ci tylko wiedzą co musieli to przeżyć. 

 

Batko ps. „Sosna”  Partyzant z Lipnika—
gościł w murach naszej szkoły uczestnicząc 
w spotkaniach z młodzieżą.  
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h u k  w y s t r za ł ówh u k  w y st r za ł ów   

z a c za r ow a ły  p t a k iz a c za r ow a ły  p t a k i   

c z e rw i eń  og n iac z e rw i eń  og n ia   

z i e l e n ią  d z i ś  p ł o n i ez i e l e n ią  d z i ś  p ł o n i e   

a n i o ł  ws p om n i e ń  a n i o ł  ws p om n i e ń    

n a  ap e l  p rz yz yw an a  ap e l  p rz yz yw a   

w  d wu s ze r eg uw  d wu s ze r eg u   

g d z i e ś  n a  n i e bo s k ło n i eg d z i e ś  n a  n i e bo s k ło n i e   

t y c h  c o  ż yc i e  t y c h  c o  ż yc i e    

z a  Po l sk ę  o d da l iz a  Po l sk ę  o d da l i   

u m i e r a ją c  u m i e r a ją c    

w  b ez n am i ę t n e j  c i s z yw  b ez n am i ę t n e j  c i s z y   

m ó w ią  po  ws im ó w ią  po  ws i   

ż e  po n ad  Ły s iąż e  po n ad  Ły s ią   

p a r ty z an c ką  p a r ty z an c ką    

p i e śń  c i ąg l e  s i ę  s ł y s zyp i e śń  c i ąg l e  s i ę  s ł y s zy   

  
P i o t r  O p r z ę d e k  P i o t r  O p r z ę d e k    

WYDANIE SPECJALNE 

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 .  

Zapraszamy do zapoznania się z wcześniejszym wydaniem Gazety RAZEM, 
gdzie zamieszczono historię Szkoły Podstawowej w Lipniku. 

http://zpolipnik.pl/wp-content/uploads/2015/02/razem-numer-4-2014.pdf 

http://zpolipnik.pl/wp-content/uploads/2015/02/razem-numer-4-2014.pdf
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