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• Zakrywania ust i nosa 

w miejscach 

publicznych 

• Do odkażania 

terenów publicznych. 

Takie działania 

rozpoczęto m.in.              

w gminie Bobrowniki 

Dnia 7 kwietnia 2020 roku na posiedzeniu 

zdalnym Zarząd SGZD podjął następujące 

uchwały: 
• 1/2020 dot. przekazania III raty składek 

członkowskich na rzecz walki z COVID-19 

dla gmin  

• 2/2020 dot. zakończenia konkursu 

regionalnego na etapie testowym   

• 3/2020 dot. zmiany terminu organizacji  

IV Kongresu Dobrzynian na rok  2021 

 

         1 grudnia 1989 r. Tadeusz Chojnicki - dyrektor ówczesnej Rejonowej Biblioteki 

Publicznej w Lipnie zwrócił się z pismem do Sławomira Ciesielskiego ze Skępego                 

z prośbą o wzięcie udziału w zebraniu założycielskim. W spotkaniu, które odbyło się 

5 grudnia 1989 r., udział wzięła - oprócz dyrektora biblioteki - Jadwiga Jałowiec                   

i Sławomir Ciesielski. Tę datę przyjmuje się za początek działalności Lipnowskiej 

Grupy Literackiej. Skupia ona ludzi zajmujących się poezją i prozą. Skrót LGL przyjął 

się w świadomości lokalnego środowiska. Na zebraniu założycielskim ustalono,             

że grupie szefować będzie przewodnicząca lub przewodniczący. Pierwszym 

miejscem spotkań była filia Biblioteki Miejskiej mieszcząca się na osiedlu                             

W. Sikorskiego w Lipnie. Następnie spotkania członków przeniesiono do Miejskiego 

Domu Kultury, a od wielu lat odbywają się one w czytelni Miejskiej Biblioteki 

Publicznej, która ma siedzibę w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie. Przyjęto,            

że zebrania grupy nieformalnej będą odbywały się w pierwszy piątek miesiąca.  

 
         Działalność LGL przybiera różne formy. Są to indywidualne spotkania                                     

z czytelnikami, udział w imprezach organizowanych przez instytucje kulturalne, 

różnego rodzaju szkoły i przedszkola, udział w pracach jury konkursów literackich                   

i recytatorskich oraz praca w redakcjach różnych gazet. Najważniejszą jednak formą 

są comiesięczne spotkania, na których czytane są własne utwory poetyckie                          

czy prozatorskie, wymienianie się doświadczeniami i dyskutowanie o poezji i prozie. 

„Spowiedź poetycka odbywa się raz w miesiącu” - napisał Dariusz Chrobak. Oprócz 

tych działań członkowie LGL wydają jubileuszowe almanachy i indywidualne tomiki 

poetyckie oraz publikują swoje teksty w lokalnych gazetach i ogólnopolskich 

antologiach.  

        W rocznicę powstania grupy odbyła się uroczystość trzydziestu lat działalności 

LGL. 5 XII 2019 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnie miał miejsce 

niecodzienny jubileusz. Na spotkanie, które zorganizowała Miejska Biblioteka 

Publiczna w Lipnie i Miejskie Centrum Kulturalne w Lipnie, przybyły władze Lipna                        

i gmin sąsiednich, przedstawiciele stowarzyszeń, bibliotek, szkół, wydawcy WEiW 

„Verbum”, rodziny literatów, zaprzyjaźnione osoby oraz dziennikarze. Wyjątkowymi 

gośćmi byli reprezentanci Bractwa Literackiego z Rypina. Najważniejszymi 

uczestnikami gali byli członkowie LGL Imprezę prowadził Krzysztof Kowalewski                        

z MCK w Lipnie. Z tej okazji został wydany tomik poetycki „Poczta głosowa 

sumienia”. Szczególnie ciepło wspominano założyciela LGL - T. Chojnickiego                                

i przewodniczącą - J. Jałowiec. Goście gratulowali jubileuszu, składali życzenia                                

i podziękowania. 

Bożena Ciesielska 

Trzydziestolecie Lipnowskiej Grupy Literackiej Koronawirus zmusił nas do: 

• Zmian w obchodzeniu Tradycyjnych Świąt 

• Do nietypowego zakończenia roku 

szkolnego dla absolwentów szkół średnich 

m.in. LO w Czernikowie 

 

 

Wyniki konkursu regionalnego 

Szkoły podstawowe: 1. SP Wąpielsk                        

2. SP Skrwilno 3. SP Obrowo 4. SP Ostrowite            

5. SP Czernikowo  

Indywidualne szkoły podstawowe:              

Adam Malanowski SP Skrwilno 

Szkoły ponadpodstawowe: 1. ZS nr 2 Golub- 

Dobrzyń 2. ZS NR 4 Nadróż 3. LO Czernikowo 

Indywidualne szkoły ponadpodstawowe: 

Paweł Karpiński ZS nr 2 Golub-Dobrzyń 

 



 

W dniach 22-25 kwietnia planowaliśmy organizacje kolejnego 

seminarium samorządowego w Piwnicznej Zdrój z wyjazdem              

do Oradei w Rumuni. 
 

          Oradea jest miastem leżącym w okręgu Bihor w Rumunii. Jest             
to miasto położone blisko granicy węgierskiej, nad rzeką Crișul 
Repede (Szybki Keresz). Początki miasta datuje się na XI wiek, gdzie 
było jednym z ważniejszych grodów Królestwa Węgier. W XVI i XVII w. 
miasto wielokrotnie zmieniało przynależność państwową w wyniku 
walk pomiędzy Turkami i Habsburgami. Swoją świetność zaczęło 
odzyskiwać w wieku XVIII, pod rządami Habsburgów, natomiast 
szczyt nastąpił w wieku XIX. Oradea przez wielu była zaliczana                      
do jednych z najbogatszych miast Węgier. W wyniku rozpadu Austro-
Węgier Oradea znalazła się w granicach Rumunii, mimo, że większość 
jej mieszkańców stanowiła ludność węgierska. Obecnie jest to jedno 
z lepiej rozwiniętych miast Rumunii. 
 

 

 

 

ZAPRASZAMY 
 

• Do udziału w konkursie Znów wędrujemy ciepłym krajem organizowanym                             

przez SP Czernikowo. Więcej informacji na stronie spczernikowo.pl 

• Do lektury książki „Radomice – wczoraj i dziś” autorstwa Danuty Swarcewicz 

• Na 25 Konferencje Historyczną z dziejów Ziemi Dobrzyńskiej                                      

w dniu 15 października  2020r. w Czernikowie 

 

 

Odeszli od nas… 

Śp. Zbigniew Pudełko – długoletni  

współpracownik w zakresie organizacji 

przedsięwzięć SGZD 

Śp. dr Lech Bramorski - znany 

ginekolog, zasłużony mieszkaniec 

Lipna, samorządowiec 

Śp. Seweryn Aleksander 

Sikorowski - badacz i populatyzator 

Ziemi Dobrzyńskiej, znamienity 

nauczyciel, pedagog, samorządowiec  

Takie były plany… 

Cześć ich pamięci! 


