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„Nauczyciele muszą iść do szkoły dobrze odżywieni, 

aby móc sprostać ciężkiej pracy sadzenia drzew lub 
zwykłych krzewów wiedzy na ziemiach w większości 
przypadków będących raczej jałowym ugorem niż 
żyznym czarnoziemem”. 

José Saramago 

 

„Najlepsi nauczyciele to tacy, którzy powiedzą Ci 
gdzie patrzeć, ale nie powiedzą Ci co widzieć”. 

Alexandra K. Trenfor 

„By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.” 
  

Stanisław Jerzy Lec 



STR. 2   

Pamiętnik 

Czerwińskiego Floriana 

Byłego członka Ruchu Oporu AK 

oraz żołnierza II Armii Wojska Polskiego  

11 Pułku Kawalerii  

Ur. 25.05.1924r. w Glichowie 

RAZEM 



STR. 3    RAZEM 

Na przełomie miesiąca lipca w dniu 12.07.1944 r. kolumna żandarmerii wsparta oddziałami 

SS z samochodami pancernymi wkroczyła szosami od strony Dobczyc-Raciechowic dociera-

jąc do miejscowości Wiśniowej. Był to drugi oddział rozpoznawczy tylko o zwiększonej sile, 

penetrujący teren, co do sił i zaangażowania oddziałów partyzanckich. W godzinach przed-

południowych wspomniany oddział wycofał się z terenu Wiśniowej na Poznachowice-

Czasław. Powiadomione o wkroczeniu 

do Wiśniowej Niemców, oddziały party-

zanckie „Buka” i „Śmiałego”  oraz od-

działy terenowe BCH-Lipnik, AK-

Glichów i Raciechowice zagrodziły dro-

gę wycofującym się żołnierzom nie-

mieckim, urządzając zasadzkę w rejo-

nie mostu Glichów–Poznachowice. Od-

działy nasze w momencie zbliżania się 

Niemców do mostu, zaatakowały go. 

Gwałtowny atak dokonany na wycofu-

jący się oddział żandarmerii i SS był 

dla nich bardzo zaskakujący, tak że 

Niemcy byli całkowicie zdezorientowa-

ni. Następnie żandarmi i SS zajęli w 

rowach po obu stronach drogi Czasław 

Wiśniowa przy moście. Na tym samym 

moście zatrzymała się tankietka 

(samochód pancerny) ostrzeliwujący 

nasze pododdziały. Sytuację z tego 

dnia bitwy II fazy przedstawiam na za-

łączonym szkicu. Bitwa z tak doborową 

jednostką przeciągała się do wieczor-

nych godzin. W czasie walki zginął 

przeszyty serią z karabinu maszynowe-

go dowódca oddziału terenowego Ra-

ciechowice Kiełbus ps. „Grot” w momencie dokonywania zmiany stanowiska ogniowego do-

prowadzenia ognia po stanowiskach niemieckich z ręcznego karabinu maszynowego. Zginął 

również śmiercią bohatera partyzant „Twardy” z oddziału Śmiałego” , który przy pomocy 

wiązki granatów chciał unieszkodliwić samochód pancerny na moście. Zostało ciężko i lekko 

rannych kilku towarzyszy. Nie wszyscy z ciężko rannych utrzymali się przy życiu. Zmarli 

wskutek odniesionych ran, jak i niemożności im zabezpieczenia leczenia szpitalnego. Chcąc 

ostatecznie rozstrzygnąć bitwę, z uwagi na nadchodzącą noc dowództwo oddziałów party-

zanckich poderwało oddziały do bezpośredniego natarcia na oddział niemiecki. Żandarmi  

i SS-mani nie wytrzymali natarcia i w popłochu zaczęli się wycofywać w kierunku Czasławia  

i Dobczyc.  Wraz z samochodami pancernymi. Wycofując się żandarmi rozbiegli się po oko-

licznych zaroślach i zagłębieniach pozostawiając na polu bitwy rannych i zabitych, samocho-

dy terenowe oraz motocykle. Prawie przez całą noc oddziały partyzanckie tropiły w terenie 

od Poznachowic po Czasław rozpierzchłych Niemców, którzy wzdłuż rzeki Krzyworzeka wy-

cofywali się w kierunku Dobczyc. W czasie bitwy wydarzył się wypadek, bowiem memu ku-

zynowi Zbigniewowi Czerwińskiemu ps. „Komar” musiał lekarz operować wyrostek robaczko-

wy. Wymienionego wycofano z pola ostrzału, a nasz lekarz ps. Lech dokonał tej operacji  

w przydrożnym rowie. Operacja natychmiastowa byłą konieczna, ze względu na ostry atak 

wyrostka.  
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Po wioskach i lasach śmierć chodzi, 

I swoje krwawe żniwo zbiera 

Kto wyżyje kto legnie-zgaduj zgadula? 

Komu przypadnie sądzona kula 

Tuż koło wierzby z koroną rozdartą 

Przyleciała nagle, zaświtała nad głową,  

Zagwizdała kolegom „Grota” wesoło 

Jego zaś całuje w samiutkie czoło 

W łunie pożarów ostatnie pożegnania,  

Za Was oddałem swe życie żegnajcie 

Gdzie ległem w bitwie z rana 

Wierzb garbatych po drodze pytajcie 

Tam pod jodłami wśród lasu 

Jest mogiłą na grodziska szczycie 

Przystańcie kiedy w zadumie,  

A cichutki głos z ziemi usłyszycie. 

Leżę tu leże wam nieznany 

Żołnierz-partyzant w naszej ziemi,  

I patrzę na Was bracia moi,  

Oczyma zamkniętymi. 

Bo chciałbym tego byście czuli, 

Jak dobrzy szeregowi, 

I byście sobie braćmi byli 

I swemu narodowi 

I nie żal mi już mego życia 

Ni ojca ni matusi 

I tylko oby jedno ziemskie 

Pragnienie serca kusi 

Byście ten nagrobek zostawili 

Na zawsze nie zrównany 

I rzekli- cicho spij w swej ziemi, 

Żołnierzu nasz kochany. 

Pełny będzie znów każdy zakątek 

Polskich relikwii, polskich pamiątek 

I w górę popłynie narodu orędzie 

Kiedyś- po latach gdy nas już nie będzie. 

       F. Czerwiński 

ŚMIERĆ PARTYZANTA 
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W dniu 18 września 2021r., nauczyciele i ucznio-
wie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej Mszy 
św. na Suchej Polanie w ramach Małopolskiego 
Zlotu Szlakami Walk Partyzanckich. XXXI Mało-
polski Zlot Szlakami Walk Partyzanckich odbył się 
w miejscu gdzie przed laty w dniu 3 września 
1944r. został poświęcony sztandar Obwodu Armii 
Krajowej „Murawa”. Po  mszy świętej został odczy-
tany Apel Poległych oraz przed pomnikiem złożo-
no wieńce i kwiaty.  

XXXI ZLOT SZLAKAMI 
WALK PARTYZANCKICH 

Huk wystrzałów 
zaczarowały ptaki 
czerwień ognia 
zielenią dziś płonie 
anioł wspomnień  
na apel przyzywa 
w dwuszeregu 
gdzieś na nieboskło-
nie 
tych co życie  
za Polskę oddali 
umierając  
w beznamiętnej ci-
szy 
mówią po wsi 
że ponad Łysiną 
partyzancką  
pieśń ciągle się  
słyszy 
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  20 września 2021r.obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Coroczne obchody Świę-
ta Szkoły są wyjątkowym wydarzeniem nie tylko dla wspólnoty szkolnej, ale również dla 
społeczności Lipnika mocno doświadczonej w czasie II wojny światowej. Uczniowie klas 
ósmych poprowadzili montaż słowno-muzyczny upamiętniający uczestników oraz świad-
ków wydarzeń w czasie II wojny światowej. Nie mogło zabraknąć wspólnych pieśni party-
zanckich, hymnu w wykonaniu całej społeczności szkolnej oraz sztandaru. Szkoła w Lip-
niku nosi imię Partyzantów. Zostało ono nadane w 1969r.w 25 rocznicę pacyfikacji Lipni-
ka, 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 pa-
miątkową. 
 

Sztandar Szkoły Podstawowej  
 
 
 Na pierwszej stronie szkolnego sztandaru znajduje się 

godło polskiego orła wojskowego (symbol naszych patro-

nów) wraz z napisem „Szkoła Podstawowa im. Partyzantów 

w Lipniku”. Na drugiej stronie widnieje flaga Polski z adnota-

cją A.D. 2014 (data powstania sztandaru).  

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY 
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WYBÓR SAMORZĄDU 
UCZNIOWSKIEGO 

STR. 7 

 
 Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim - wybory do samorządu 
uczniowskiego. W widniejącej na korytarzu gablocie, mogliśmy zobaczyć plaka-
ty kandydatów startujących w wyborach. Uczniowie różnorodnie i pomysłowo, 
przedstawili swoją kandydaturę.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W wyniku głosowania zwyciężył Mateusz Bała. Mamy nadzieję, że będzie nas 
godnie reprezentował i zrealizuje swoje plany wyborcze. W skład Samorządu 
Uczniowskiego weszli także Anna Tokarz, Artur Czerwiński, Piotr Urbaniak.  
 
  W  tym samym czasie odbyły się również 
wybory na opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Wybory 
wygrała Pani Teresa Bobowska, zdobywając dużą ilość 
głosów. Przez najbliższy rok Pani Teresa będzie opieku-
nem Samorządu Uczniowskiego. Mamy nadzieję, że w 
szkole nie będzie nudno. 
Uczniowie składają podziękowanie Pani Beacie Górce 
za poświęcony czas i pełnienie funkcji opiekuna Samo-
rządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021.  
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ŚLUBOWANIE  

13 października odbyło się 
w naszej szkole ślubowanie 
klasy pierwszej. Nasi młod-
si koledzy i koleżanki zosta-
li pasowani przez pana dy-
rektora Arkadiusza Skibę. 
Od tej pory pierwszoklasiści 
zostali oficjalnie włączeni 
do grona uczniów Szkoły 
Podstawowej w Lipniku. 
Naszym młodszym kole-
gom i koleżankom życzy-
my, aby pobyt w szkole był 
Waszą największą przygo-
dą pełną samych najlep-
szych ocen i wzorowego 
zachowania.  

„ Musisz przyrzec, 
że bez przerwy 

Będziesz dbał o 
Pani nerwy 

Będziesz uczył 
się starannie 

Zachowywał nie-
nagannie 

Gdy umowa taka 
stanie 

To jest  ślubowa-
nie” 
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NAUCZYCIEL 

STR. 9 

Dzień Edukacji Narodowej, zwany powszechnie Dniem Nauczyciela, wypada tradycyjnie 
w pierwszej połowie października. W szkołach odbywają się wówczas liczne występy, 
apele oraz przedstawienia. Dzień Nauczyciela ma upamiętniać rocznicę powstania Komi-
sji Edukacji Narodowej założo-
nej przez Stanisława Augusta 
Poniatowskiego. Został ustano-
wiony w kwietniu 1972 roku, a 
od 1982 obchodzony jest pod 
nazwą Dnia Edukacji Narodo-
wej. Wówczas wprowadzono 
przepis, że dzień ten uznaje się 
za święto wszystkich pracowni-
ków oświaty. Podczas Dnia Na-
uczyciela w całym kraju obcho-
dzone są uroczyste gale w in-
stytucjach związanych z oświa-
tą, podczas których nagradzani 
zostają wyróżniający się nau-
czyciele oraz pracownicy nie-
pedagogiczni. Minister Edukacji 
Narodowej, kuratorzy oświaty 
oraz władze samorządowe wrę-
czają im złote, srebrne i brązo-
we Krzyże Zasługi, medale Ko-
misji Edukacji Narodowej, jak 
również nagrody Ministra Edu-
kacji Narodowej. 

Zawód nauczycielski należy do najstarszych zawodów na świecie, gdyż nauczanie i wy-
chowanie towarzyszy człowiekowi już od czasów pierwotnych wspólnot. Pierwszy w dzie-
jach świata nauczyciel rozpoczął swoją pracę około 2200 lat p.n.e. Miejsce i rola, jaką 
ma pełnić nauczyciel w społeczeństwie, była i jest „wypadkową” określonych potrzeb 
społecznych i interesu społecznego. W starożytnej Grecji i Rzymie rozróżniano pedago-
ga od nauczyciela. Ten drugi uczył sztuki czytania i pisania, przekazywał młodzieży wie-
dzę o gramatyce i literaturze, potem o tak cenionej sztuce oratorskiej, a także umiejęt-
ność gry na rogu czy flecie, celnego rzutu oszczepem, strzelania z łuku, posługiwania się 
mieczem i tarczą. Dziewczynek zaś - gry na lirze, śpiewu, tańca, itp. Nauczyciel, choć był 
zazwyczaj mistrzem w znajomości nauczanej sprawności, był jednak uważany za rze-
mieślnika podobnego garncarzom, bednarzom, płatnerzom, szewcom, który młodym 
przekazywał umiejętności swego zawodu. Nie brał na siebie innych zobowiązań wobec 
ucznia, tylko przekazanie mu, za ustaloną opłatą, określonej umiejętności. 



DZIEŃ CHŁOPAKA 
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 Dzień chłopaka odbył się w czwartek, 30 września. W ten dzień 
samorząd zorganizował rozrywkę dla uczniów - dzień krawata i spód-
niczki. W czwartek chłopcy byli przyodziani w krawat natomiast dziew-
częta w spódniczki. Konkurencja odbyła się w przedziałach klasowych: 
1-3 i 4-8. Pod koniec dnia, zliczane były w klasach osoby, które podjęły 
się tego wyzwania. Nagrodą dla wygranej klasy był dzień bez pytania 
przez nauczycieli.  
W klasach od 1-3  elegancką zabawę wygrała klasa 1, natomiast w  kla-
sach starszych bezkonkurencyjnie elegancką została klasa 6.  
Samorządowi Uczniowskiemu dziękujemy za podjęta akcję i czekamy 
na kolejne.  

 

 



 

 
RAZEM STR. 11 

HUMOR  SZKOLNY 

 Na lekcji polskiego: 
- Jasiu, powiedz nam, 
kiedy używamy wielkich 
liter? 
- Kiedy mamy słaby 
wzrok!  

Na lekcji języka polskiego 
nauczyciel pyta: 
- Czym będzie wyraz 
"chętnie" w zdaniu: 
"Uczniowie chętnie wra-
cają do szkoły po waka-
cjach."? 
Zgłasza się Jasio: 
- Kłamstwem, panie pro-

 
- Nie rozumiem, jak jeden 
człowiek może robić tyle 
błędów?! - dziwi się polo-
nistka, oddając pracę do-
mowa uczniowi. 
- Wcale nie jeden - odpo-
wiada uczeń. Pomagali 

Ojciec pyta syna: 
- Co robiliście dziś 
na matematyce? 
- Szukaliśmy wspól-
nego mianownika. 
- Coś podobnego! 
Kiedy ja byłem w 
szkole, też szukali-
śmy wspólnego 
mianownika! Że też 
nikt go do tej pory 
nie znalazł...  
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