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Dr Wojciech Czerwiński– człowiek wielkich czynów, 

nauczyciel i żołnierz 

Z Glichowem związana jest wybitna postać dr Wojciecha Czerwińskiego. 

Jego praca zadecydowała, że o tym, że w czasie „nieludzkiej wojny” młodzi 

ludzie mogli czytać Mickiewicza, Słowackiego, cieszyć się zdanym egzami-

nem dojrzałości. 

 W domu często słyszeliśmy rozmowy o przedwojennym Glichowie, 

gdzie życie toczyło się w niezmiennym porządku, odmierzane czterema po-

rami roku. W tym porządku każdy miał swoje przypisane miejsce. O wszyst-

kim decydował najstarszy w rodzinie. Gdyby któryś „młokos” zachował się 

źle, starsi reagowali natychmiast nie szczędząc reprymend. 

Przeważnie dwór góruje nad wsią– ale nie w Glichowie. Jego prawdziwą, 

wyjątkową ozdobą byłą lipa, olbrzym zrośnięty z 11 pni. Podobno zasadzono 

ją w dniu odsieczy wiedeńskiej. Lipę ścięto 17 lat temu. Jej 11 pni długo le-

żało na łące przed dworem. Teraz dwór zapadł się w ziemię, ganek uległ  

zniszczeniu, po klombach z kwiatami nie ma ani śladu. 

 Przed wojną był to nieduży majątek ( 30 ha ziemi ornej i 65 ha lasu). 

Właściciel Wojciech Stokłosa  na jego utrzymanie z nauczycielskiej pensji. 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w tej „szlacheckiej” rodzinie było wielu 

nauczycieli. Właściciel folwarku wybudował w Glichowie i okolicy siedem 

szkół. 

Co zdolniejsi uczniowie zdobywali dalej wiedzę w świecie, często wybiera-

jąc zawód nauczyciela. Największe kariery przed wojną zrobili dwaj syno-

wie miejscowego wójta, a mojego stryja, Andrzej i Wojciech Czerwińscy. 

Andrzej– to wielka persona–  legionista  u boku samego Józefa Piłsudskiego. 

Doszedł do stopnia pułkownika i godności  wojskowego w Pradze.  Czytaj 

dalej na str.2 

Dr Wojciech Czerwiń-
ski—człowiek wiel-
kich czynów, nauczy-

ciel i żołnierz 

 

2-3 

 

Nauczyciel 

 

4 

VIII Dyktando Niepodle-
głościowe 

X  Światowy Dzień 
Tabliczki Mnożenia 

 

5 

 

Nasza Mała Ojczyzna 

 

6 

Odkrywamy Małopol-

skę 

 

7 

 

Nasza  szkoła 

 

8 

 

Humor szkolny 

 

9 

W tym numerze: 

„Nauczyciel… to 
przewodnik i lider, 

sternik łodzi. 
Jednakże energia, 

która tę łódź 
napędza, musi 
pochodzić od 
uczących się.” 

Taylor MacKenzie  
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Wojciech Czerwiński z Glichowa, po maturze w Liceum im Nowodworskiego w Krakowie 
podjął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim  na dwóch kierunkach: historii i filozofii. Miał 
zaledwie 25 lat, kiedy bronił pracę doktorską. 

 W 1927 roku wyjechał na stałe na Śląsk. Najpierw uczył w Gimnazjum im. Adama 
Mickiewicza w Lublińcu, a później w Mysłowicach. Jako nauczyciel historii w tych śląskich 
miastach miał sporo do zrobienia– walczył z napierającym żywiołem niemieckim. 

Wojna zastała dr Wojciecha Czerwińskiego 1 września 19369 r. na Śląsku. Razem z polską 
ludnością cywilną ewakuował się na Wschód. W tym czasie do Glichowa wrócili trzej ucznio-
wie mysłowickiego Gimnazjum, rodem z Glichowa: Florian Czerwiński, Mieczysław Czarno-
ta i Józef Maj. Jak się potem okazało ci dwaj ostatni mieli dać znać Niemcom, gdyby w ro-
dzinnych stronach pojawił się profesor. 

 Już w 1939 r. jego nazwisko znalazło się na liście zaciekłych wrogów III Rzeszy, a to za 
sprawą jego przedwojennej działalności antyniemieckiej na Śląsku. Niemieckie gestapo szu-
kało go przez całą okupację. Zaraz po przybyciu do Glichowa, mając fałszywe dokumenty, 
zebrał swoich dawnych uczniów i zaczęły się zajęcia. W grudniu 1939 roku Seweryn Udziela, 
delegat ds.. Tajnego nauczania na okręg myślenicki zarejestrował gimnazjum i liceum w ra-
mach zorganizowanej sieci tajnego nauczania. 

Glichów stał się jednym z ośrodków, skąd dr Czerwiński kierował tajnymi kompletami na 
terenie gminy Wiśniowa i Raciechowice. 

 Od 1940 roku współpracował ze studentem medycyny Mieczysławem Stokłosą, które-
mu zlecił nauczanie przedmiotów ścisłych. 

Pierwszą lekcję z .prof. tak wspomina Marian Żaba: 

Dr Czerwiński wszedł spokojnie i zaczął: - Pamiętajcie, od dzisiaj jesteście odpowiedzialni za 
losy nie tylko nasze, ale i tych wszystkich innych ludzi, którzy dają nam pomieszczenia  
i ochronę. Od dziś nie wolno nic takiego powiedzieć lub zrobić, co spowodować by mogło 
represje ze strony Niemców. TO JEST TAJNA SZKOŁA, TO JEST KONSPIRACJA I TO JEST 
POLSKA..  

Wszyscy na wsi wiedzieli co się dzieje i właśnie dlatego czuliśmy się bezpiecznie. Profesor 
miał swoją metodę prowadzenia zajęć. Odmienną od wszystkich. Uprzedzał, jaki będzie te-
mat następnej lekcji i każdy na własną rękę musiał się przygotować. Potem referowaliśmy na 
zmianę, a on tylko coś tam dopowiadał.  Wnioski, podsumowywał. Wydarzenia historyczne 
interpretował w powiązaniu z cechami osobowości ludzkiej. Od cech indywidualnych wo-
dzów, królów, cesarzy, prezydentów, zależą losy ludzkie– mówił dr Czerwiński. 

Komplety przygotowawcze w szkołach podstawowych prowadzili nauczyciele: w Wiśniowej: 
- Jadwiga Czaja, Władysław Krupa, Zofia Krupa, Bolesław Wojciechowski, w Poznachowi-
cach dolnych– Aniela Szymoniak, w Glichowie– Zofia Żabianka, w Raciechowicach– Maria 

Daerfler, Janina Łysek, Marian Łysek, w Lipniku Tomasz Świebocki. 

Oprócz Czerwieńskich, Węglarskich i Żabów W Glichowie swoje domy udostępnili 
Jan i Maria Czarnotowie, Jan Kuc, Franciszek Leśniak, Jan i Zofia Bielowie. Ucząca się 
młodzież zajmowała 7 pomieszczeń. 

 Mimo, że siedzieliśmy cicho, zawsze na zewnątrz ktoś czuwał. Dwukrotnie na-
chodziło nas gestapo. W 1941 i 1943 roku wtargnęli do domu Anny Żaba.  
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Za każdym razem ostrzeżenie przyszło w porę. 

Szczególne zainteresowanie budzi egzamin dojrzałości. Pierwsi uczniowie zdali maturę 
w roku 1944 w lutym. Ludwik Kubacki przywiózł dyrektora Udzielę z myślenickiego 
LO. Maturę pisano we dworze, w tzw. długim pokoju. Ks. Edmund Matz rozpoczął ją od 
modlitwy. 

Komisja egzaminacyjna podpisała świadectwo w 1944r. pseudonimami, a dopiero po wojnie dla 

Komisji Weryfikacyjnej uwierzytelnili świadectwo konspiracyjne, dopisując swoje nazwiska ks. 

Edmund Matz  - wikary z Raciechowic, Wojciech Czerwieński z Glichowa i Tadeusz Ślusarz z 

Węglówki. 

Na podstawie prac pisemnych ustaliłam nazwiska niektórych uczniów tajnego nauczania: 

Majewski Jan 

Majewski Krzysztof 

Węglarska Zofia 

Węglarski Zdzisław 

Szwedowski Jerzy 

Czarnota Mieczysław 

O dopuszczeniu do egzaminu maturycznego z zakresu czterech klas gimnazjum ogólnokształcące-

go decydował Kurator Okręgu Szkolnego w Krakowie. Wymagano od słuchaczy następujących 

dokumentów: 

 Dość interesująco brzmią tematy prac pisemnych z egzaminu maturycznego z j. polskiego: 

- Ideał społecznika w „ Ludziach bezdomnych” Stefana Żeromskiego 

- Poglądy Wyspiańskiego na naszą przeszłość na podstawie jego twórczości dramatycznej 

- Obraz wsi polskiej na przełomie XIX i XX wieku na podstawi „ Chłopów” Reymonta 

- Czy słuszne jest powiedzenie, że cała nasza literatura emigracyjna powstała z jednego słowa Oj-

czyzna 

- Zapatrywania Mickiewicza i Krasińskiego na upadek i zmartwychwstanie Polski 

- Idea walki zbrojnej w „Weselu” 

Należy tu zaznaczyć, ze egzamin maturyczny pisano dwukrotnie: 20 lutego 1944r. I 16 kwietnia 

1945r. 

B.G 

 



NAUCZYCIEL 
Celem i wartością pracy pedagogicznej jest dziecko i jego 
dobro, zatem główną wartością pracy nauczyciela nie jest 
tylko realizacja programu, wykształcenie sprawności, licz-
ba przeczytanych lektur, odbytych wycieczek. Wszystkie te 
elementy pracy pedagogicznej są wartościowe tylko o tyle, 
o ile wzbogacają umysł dziecka, jego uczucia, dopingują do 
wartościowych społecznie. Człowiek opuszczający szkołę 
musi być wyposażony w postawy, umiejętności i wiedzę 
pozwalające mu na aktywne funkcjonowanie w dorosłym 
życiu. Dlatego tak ważne jest by szkołą uczyła uczenia się 
przez całe życie. 

Celem dla nauczyciela powinno zawsze pozostać dobro 
dzieci i młodzieży, które powierzone są jego pieczy. Rangę 
zawodu nauczyciela trafnie akcentuje B. Suchodolski pi-
sząc: „Jakimi więc osobowościami są dzisiejsi nauczyciele i wychowane przez nich młode 
pokolenie, takim będzie jutrzejsze społeczeństwo, jakie cele przyświecają nauczycielowi, 
takimi pokieruje się ukształtowany przezeń człowiek przyszłości”  

„Sukces nauczyciela jest w  
rękach ucznia, nie odwrotnie.” 

 

Carlos Ruiz Zafón  

 

Nauczyciel widzi więcej niż 
tylko twarze dzieci – stara się 
zobaczyć ich dusze. 

B. Cage 
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Dzień Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione  

27 kwietnia 1972 roku, określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Na-

uczyciela. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji 

Narodowej. 

Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjaty-

wy króla Stanisława II Augusta i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 

1773 roku. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. Historia Dnia Nauczyciela 

w Polsce ma swoje początki w 1957 roku. Podczas Światowej Konferencji Nauczycielskiej w 

Warszawie ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela  

i świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Pol-

skiego. Ustawa z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, 

wprowadziła Dzień Nauczyciela obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodo-

wej. W 1982 roku Kartę praw i obowiązków nauczyciela zastąpiła Karta Nauczyciela, zmieniając 

nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając przepis: Dzień ten uznaje się za 

święto wszystkich pracowników oświaty. Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obcho-
dzony w instytucjach związanych z oświatą.                 https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Edukacji_Narodowej 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_(1773%E2%80%931775)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Nauczyciela
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VIII Dyktando Niepodległościowe  
„Po Polsku o Historii” 

W dniu 1  uczniowie naszej szkoły brali udział w szkol-
nym etapie VIII Dyktanda  Niepodległościowego „Po 
polsku o historii”. 

W roku 2020 uczestnikami projektu są szkoły i ucznio-
wie z województw: dolnośląskiego, małopolskiego, 
opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskie-
go oraz po raz pierwszy z województwa pomorskiego. 
Tekst dyktanda dla klas VII-VIII  pt. ”O zdrową Rzeczpospolitą” podejmował aktualny te-
mat higieny i zdrowia Polaków. W środę 21 października zostanie opublikowana lista 
osób, które zakwalifikowały się do następnego etapu.                                                          MK 

X ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 

2 października 2020 roku  obchodziliśmy X Światowy Dzień Ta-

bliczki Mnożenia (ang. World Multiplication Table Day). Jest to 

bezpłatna akcja edukacyjna, która odbywa się co roku w pierw-

szy piątek października. Ma na celu utrwalenie umiejętności 

szybkiego mnożenia. Dzięki niej w nietypowy sposób uczniowie 

mogą powtórzyć sobie materiał, przyswoić go lub uzupełnić, w 

zależności od tego, na jakim poziomie znajomości tabliczki mnożenia się znajdują.  

UK 
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NASZA MAŁA OJCZYZNA 

W dniu 23.09.2020r. postanowiliśmy wy-
korzystać słoneczną, jesienną pogodę i 
udaliśmy się na wycieczkę na Kudłacze. 
Zaplanowaliśmy trasę naszej pieszej wę-
drówki  uwzględniając takie miejsca jak: 
Lubomir, Kudłacze i Sucha Polana. Masz 
zaczęliśmy na Węglówce. Przechodziliśmy 
przez las krętymi ścieżkami  i obserwowa-
liśmy otaczającą nas przyrodę. Trasa była 
dość stroma, a przez to męcząca, więc kil-
kakrotnie zatrzymaliśmy się, aby złapać 
oddech i siły na pokonanie tego odcinka 
drogi . Gdy weszliśmy na Lubomir, mieli-
śmy zamiar udać się na taras widokowy, 
niestety nie udało się to nam gdyż obser-
watorium było jeszcze zamknięte. Zawie-
dzeni ruszyliśmy bardzo równym terenem 
na Kudłacze. Na Kudłaczach zaintereso-
waliśmy się niezwykłym drzewem, które 
miało one bardzo ciekawe i odstające ko-
rzenie. Po krótkiej sesji zdjęciowej, udali-
śmy się na Suchą Polanę, gdzie zapaliliśmy 
ognisko. Następnie poszliśmy  zagrać w 
piłkę, którą przez całą wycieczkę z wiel-
kim poświęceniem nieśliśmy w plecaku. 
Po zjedzeniu kiełbasy upieczonej na ogni-
sku trzeba było wracać do domu. Schodząc 
z Suchej Polany prowadziliśmy ożywione 
rozmowy. Piękna pogoda sprzyjała nam, 
chłodząc zmęczone czoła. Cała klasa miło 
wspomina tę wycieczkę.                      JH 

Obserwatorium Astronomiczne  
na Lubomirze.  

Lubomir (903,6 m) – szczyt w Paśmie Lubo-
mira i Łysiny. Nazwa szczytu pochodzi od 
nazwiska księcia. Nadano ją w 1932 r. w 
uznaniu jego zasług ( w im. Kazimierza Lu-
bomirskiego. 1922 r. ofiarował domek my-
śliwski i 10 ha lasu na szczycie zwanym 
wówczas Łysiną pod budowę obserwato-
rium astronomicznego) .  

Obserwatorium Astronomiczne  

Sucha Polana 

Fot. M.B. 
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Odkrywamy Małopolskę - „cudze chwalicie, 
 swego nie znacie” 

Fot. W.M. 

W dniu 30.09 2020r. pojechaliśmy na wyciecz-

kę klasową do Krakowa. Chociaż pogoda nas 

nie rozpieszczała to zobaczyliśmy wiele cieka-

wych miejsc. Zwiedzanie miasta rozpoczęliśmy 

od placu Jana Matejki ze słynnym pomnikiem 

Grunwaldzkim, który został wzniesiony w 1910 

roku. Ma 24 metry wysokości, na szczycie co-

kołu znajduje się konny posąg Władysława Ja-

giełły.  Król lewą ręką trzyma końską uzdę, a w 

prawej miecz opuszczony w dół. Następnie 

udaliśmy się pod Barbakan. Tam znajdowała się jedna z bram wiodących do miasta, 

Aby dodatkowo utrudnić obcym wojskom dostęp do grodu, Barbakan otoczony był fosą 

o szerokości 26 metrów i głębokości dochodzącej do 6 metrów. Potem ruszyliśmy pod 

Bramę Floriańską, która była jedną z bram wiodących do miasta przez mury obronne. 

Jest wysoka na 34,5 metra, a jej nazwa pochodzi od kościoła św. Floriana, który stoi 

nieopodal. Następnym punktem naszej wycieczki był kościół Mariacki, chociaż nie zwie-

dziliśmy jego wnętrza, to z zewnątrz zrobił na nas duże wrażenie. Budowla ma dwie 

wieże, wyższa ma 82 metry wysokości i zwana jest Hejnalicą. Niższa południowa ma 69 

metrów wysokości i pełni funkcję dzwonnicy. Następnie przeszliśmy na Rynek pod po-

mnik Adama Mickiewicza, potocznie zwanym „Adasiem'', który jest od wielu lat miej-

scem spotkań oraz występów ulicznych artystów. Następnym celem naszej wyprawy był 

kościół św. Piotra i Pawła. Kościół św. Apostołów w Krakowie to jeden z i najpiękniej-

szych kościołów w mieście. Charakterystyczną cechą świątyni jest kolumna złożona z 

kamiennych postaci Apostołów, widocznych przed kościołem. Po zwiedzeniu pięknych 

zabytków Krakowa poczuliśmy głód i pojechaliśmy na pyszny obiad. Po krótkim odpo-

czynku nasz przewodnik zabrał nas do zwiedzenia ostatniego miejsca przewidzianego 

w planie naszej wycieczki. Miejscem tym były Wadowice, a bliżej rodzinny dom Jana 

Pawła II. Tam mogliśmy zobaczyć  wiele pamiątek związanych z życiem naszego Pa-

pieża. Było to dla nas niesamowite przeżycie. Po całym dniu zwiedzania dotarliśmy do 

naszych domów, Byliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. Z niecierpliwością czekamy na na-

stępny taki wyjazd. 

 

MM    DZ 
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Ślubowanie klasy pierwszej 

” Kto ty jesteś? Polak mały…” 

W dn. 6 października odbyło się ślubowanie klas 
pierwszych. Najpierw uczniowie zaprezentowali swój 
występ, a później zostali pasowani na uczniów. Ucz-
niowie otrzymali upominki od kolegów z klasy drugiej. 

Ślubowanie na ucznia to wyjątkowo ważne wy-
darzenie w życiu każdego świeżo upieczonego 
pierwszoklasisty. To symboliczne przejście ze 
świata beztroskiej zabawy w przedszkolu, do 
świata nauki i pierwszych obowiązków.   

W sz y s t k i m 
nowym ucz-
niom życzy-
my, aby po-
byt w szkole 
był waszą 
najpiękniej-
szą przygodą 

życia! 

Dzień kolorów w naszej szkole 

15 października w naszej szkole odbył się dzień 
kolorów. W dzień kolorów każdy z klasy ubiera 
się w kolorze, który został wyznaczony przez 
samorząd, w tym przypadku były to kolory jesie-
ni czyli: brązowy, żółty oraz czerwony. W szkole 
zdecydowanie przeważał kolor czerwony. Przed-
stawiciele Samorządu przeszli po klasach licząc 
osoby, które ubrane były we wybrane kolory. 
Klasa z największą liczbą osób nie była pytana 
dzień później. 

Dzień chłopaka 

30 października chłopcy 
obchodzili swoje święto. 
Dziewczyny 
przygotowały dla 
swoich kolegów 
ciekawe prezenty jak i 
słodycze.  
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SAMORZĄD SZKOLNY W SZKOLE  
PODSTAWOWEJ W LIPNIKU 

 

W roku 2020/2021 Samorząd Uczniowski działa w  składzie: 

Przewodniczący—Nikola Kaczmarczyk 

Z-ca Przewodniczącego— Martyna Flaga 

Sekretarz—Aleksandra Górka 

Wraca ze szkoły do do-
mu Jasiu. 
- Tato, tato pani zadała 
pytanie i tylko ja się 
zgłosiłem. 
- Tak? Brawo, a jakie to 
było pytanie? 
- Kto nie odrobił zada-
nia domowego? 

Na lekcji języka polskiego na-
uczyciel pyta: 

- Czym będzie wyraz 
"chętnie" w zdaniu: 

"uczniowie  

chętnie wracają do szkoły po 
wakacjach"? 

Zgłasza się Jasio: 

Jasiu pokazuje nauczycielo-
wi języka polskiego swój 
zeszyt i mówi: 
- Nie mogę odczytać, co mi 
pan tutaj napisał. 
- Napisałem: Pisz wyraźniej. 

– I znowu pała z 
historii? 

– To przez Ja-
giełłę, tato… 

– To nie zadawaj 
się z tym łobuzem  

Koniec roku szkolnego. Synek przy-
chodzi ze szkoły. 

– Tato, Ty to masz szczęście do pie-
niędzy. 

– Dlaczego? 
– Nie musisz kupować książek na 
przyszły rok – zostaję w tej samej 

klasie  

Nauczyciel pyta: 
- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie 

urodziny? 
- 7. 

- A ile będziesz miał w następ-
ne? 
- 9. 

Nauczycielka pyta się 
klasy: 

-Dzieci, kto w waszej ro-
dzinie jest najstarszy? 

-U mnie dziadek. 

-W mojej rodzinie babcia. 

-Pra-pra-pra babcia. 

-To niemożliwe! 

-Dla-dla-dla-czego? 

Humor szkolny  



NUMER 31 
RAZEM 

Gazeta RAZEM- Miesięcznik Lokalny. 
Czasopismo wydawane w ZPO Lipnik 
Kolegium redakcyjne: 
(redaktor naczelny) Barbara Habieda 
(sekretarz redakcji) Jolanta Habieda 
Milena Murzyn 
Daria Zabłocka 
Adres redakcji: 32-412 Wiśniowa, Lipnik 14 
telefon: 12-27-14-092 
www. http://zpolipnik.pl/ 

Opiekunowie redakcji: 
mgr Zofia Hałas 
mgr Beata Górka 
mgr Elżbieta Michalik 

http://www.google.pl/url?q=http://www.agabasko.pl/ozdobniki.htm&sa=U&ei=CwDpUuqBGYTK4ASA44CAAQ&ved=0CC0Q9QEwAA&usg=AFQjCNHZcgDXLduygPNc187N5sFu7xuHSQ

