
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Szkoła pod patronatem Reymonta 

Reymontowi za rozsławienie  

naszej gminy na cały świat... 



 
 

 
 
 

 

 

TA NIESAMOWITA… 

myślisz, że to tylko budowla 

lecz to wielka rodzina, 

to szkoła imienia 

Reymonta 

i nic się tu nie zmienia 

 

uśmiechem wszystkich zaprasza, 

drzwi otwarte ma zawsze, 

by jak najwięcej nasz uczyć, 

to dla niej jest takie ważne 

 

pewnie pomyślicie, 

„to zwykła szkoła” 

jest wiele szkół na świecie 

lecz tej jedynej 

w Lipcach Reymontowskich, 

nigdzie nie znajdziecie 

 

do takiego miejsca 

zawsze chętnie się wraca 

dlatego mam nadzieje, 

że i Ty wrócisz po latach. 

Absolwentka szkoły 

Zuzanna Kumosa 



 
 

 
 
 

 

 

Szkoła od roku 1962 

Szkoła obecnie 



 
 

 
 
 

 

Nasza szkoła oczami uczniów 

Szkoła w grze Minecraft 

B. Mikołajczyk (kl.VII), P. Podrażka (kl.VII), K.Wojciechowski (kl.VII) 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

Szkolne kroniki 
Najstarsze zapiski z kronik, które do dziś zachowały się na terenie  

Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich sięgają roku 1947. 



 
 

 
 
 

 

Historia naszej szkoły  

Początki szkoły w Lipcach sięgają roku 1773, kiedy na terenie kraju 

dochodziło do rozwoju szkolnictwa. W roku 1808 decyzją  

Izby Edukacyjnej wydano nakaz tworzenia Towarzystw Szkolnych 

na terenie miast i wsi. Opiekę nad szkołą miał sprawować dozór  

szkolny w składzie: dziedzic, wójt lub dzierżawca, pleban oraz 

dwóch przedstawicieli gromady. Okres wojen na terenie Księstwa  

Warszawskiego, spowodował brak środków na rozwój szkół  

wiejskich. Ważnym momentem w szkolnictwie okazało się  

oczynszowanie włościan, które pozwoliło na założenie szkół  

elementarnych we wsiach parafialnych. Pierwszą szkołę w Lipcach 

otworzono w 1836r., a jej pierwszym nauczycielem został 

 Jakub Gałecki. Następną posadę objął Piotr Szamiński 

 (bądź Kamiński). Ważną rolę dla szkoły w Lipcach odegrał Julian 

Ochimowski, który poświecił się jej przez 20 lat. Pierwszy budynek 

szkolny stanął w roku 1858 i służył społeczeństwu przez 130 lat.  

Budynek zachował się do dzisiaj pod postacią biblioteki 

 gromadzkiej. W czasach I wojny światowej, w roku 1914 do Lipiec 

trafia ranny Stanisław Kozłowski, którym zajmują się lipieccy 

 gospodarze. W ramach wdzięczności Kozłowski zostaje 

 nauczycielem w Lipcach. Prawdopodobnie to dzięki niemu 

 lipczanie po raz pierwszy usłyszeli o „Chłopach” Wł. St. Reymonta. 

 

Gminna Biblioteka Publiczna 



 
 

 
 
 

  

Stanisław Kozłowski był istotną postacią dla życia lipieckiej szkoły, 

która cieszyła się dobrą renomą. Dlatego na radzie gminy Słupia  

zdecydowano o utworzeniu 7 klasowej szkoły właśnie u nas  

w Lipcach. Coraz liczniejsze grono uczniów, rozbudzało chęć  

budowy szkoły, jednak z powodu braku funduszy pomysł ten nie 

 doczekał się realizacji. Społeczność lipiecka pragnęła, aby szkoła 

 oddawała cześć Reymontowi i pełniła funkcję pomnika dla 

 zasłużonego pisarza. W związku z niepowodzeniem dotyczącym 

 budowy budynku, lokalni nauczyciele, powstaniowi upamiętnić  

Reymonta tworząc zespół folklorystyczno - taneczny „ Wesele  

Boryny", który funkcjonuje po dziś dzień. Lekcje odbywały się  

w ciasnych, zimnych izbach na terenie całej wsi, a kierownikami 

 szkoły byli m.in. St. Kozłowski,T. Kwaśniewski, St. Lach,  

H. Urbanek, St. Chorążka. 

 

Podpisy kierowników z kronik zachowanych w szkole 



 
 

 
 
 

 

 

Stara szkoła  

Budynek szkoły w 1957r. 



 
 

 
 
 

 

 

Wesele Boryny  
Pisząc historię naszej szkoły nie możemy pominąć informacji dotyczących 

Amatorskiego Zespołu Regionalnego „Wesele Boryny”, założonego przez 

nauczycieli szkoły w Lipcach Tadeusza Kwaśniewskiego oraz Marię Nowicką. 

Dziś jest jednym z najstarszych amatorskich zespołów ludowych działających 

 w Polsce. Początkowo przyjął on nazwę ,,Wesele Boryny”, od tytuł pierwszego 

programu artystycznego, którego premiera odbyła się 24 września 1933r.  

W ciągu 90-leteniej działalności zespół prezentował widowiska ponad 600 razy  

na scenach krajowych i zagranicznych. Śpiewają i tańczą w nim wielopokoleniowe 

rodziny z Lipiec i okolicznych wsi (a także uczniowie szkoły). Fenomen zespołu, 

polega na prezentacji widowiska oraz ludowych obrzędów, będących wynikiem 

narodowego znaczeniem powieści „Chłopi”. 



 
 

 
 
 

 

 

Budowa nowej szkoły 

Lipce w końcu doczekały się nowego budynku szkoły, którego 

budowę rozpoczęto w 1960r., a do użytku oddano  

4 października 1962r.   

W dniu 14 październik 1962r. (niedziela) na terenie Lipiec 

odbyło się wielkie święto związane z oddaniem do użytku 

nowej szkoły. Na uroczystości przybyło wielu wpływowych 

urzędników z powiatu i województwa oraz lokalna społeczność. 

Uroczystością przewodniczył obecny kierownik szkoły 

Stanisław Chorążka. 



 
 

 
 
 

 

 

Uroczystości otwarcia nowego budynku szkoły 

Dnia 14 października 1962r. szkole nadano imię 

Władysława Stanisława Reymonta. Pamiątką z tego 

dnia była tablica, która zawisła na budynku szkoły. 

Fundatorami tablicy było miejscowe społeczeństwo.  

Widok szkoły od ulicy w dniu otwarcia Uroczystości otwarcia przewodniczył kierownik szkoły  

St. Chorążka 



 
 

 
 
 

 

Nowa szkoła 

Nowa sala lekcyjna Nowa sala gimnastyczna 

Kierownik szkoły St. Chorążka w sali fizyko-chemicznej Nowa szkołą 



 
 

 
 
 

 

Szkoła pod patronatem Reymonta 

Nadanie szkole patronatu Reymonta, spełniło marzenia lokalnej społeczności 

dotyczącej stworzenie najpiękniejszego pomnika pisarzowi. Człowiek ten na 

kartach swojej powieści zamieścił dzieje Lipiec. Za przedstawienie obrazu 

polskiej wsi 13 listopada 1924r., otrzymał literacką Nagrodę Nobla. 

Wielkim wydarzeniem dla lipczan było obchodzone w 1967r.  

100 lecie urodzin Wł. St. Reymonta, podczas którego szkoła otrzymała 

pomnik patrona, którego twórcą jest Mieczysława Pąśko. 

Szkoła czci imię swojego patrona, upamiętnia go podczas szkolnych 

uroczystości oraz w postaci jego wizerunku, który można spotkać na 

korytarzach i w salach lekcyjnych. 

Wizerunek Wł. St. Reymonta na szkolnym korytarzu, 

odsłonięty w 2008r. 

Pomnik Wł. St. Reymonta w Szkole Podstawowej 

w wyk. Mieczysława Pąśko 



 
 

 
 
 

 

 

Pomniki Reymonta w Lipcach Reymontowskich 

Pomnik Wł. St. Reymonta w Szkole 

Podstawowej  
Obchody 100 rocznicy urodzin Wł. St. Reymonta 

Na zdjęciach pomnik, który stoi w Szkole Podstawowej   



 
 

 
 
 

 Pomnik Wł. St. Reymonta  

w Centrum Reymontowskim  

Pomnik Wł. St. Reymonta pod muzeum imienia 

noblisty  
Pomnik Wł. St. Reymonta w mini parku  



 
 

 
 
 

 

 

Biografia Wł. St. Reymonta 

Patron naszej szkoły – Władysław Stanisław Reymont (oryginalnie Stanisław 

Władysław Rejment), urodził się 7 maja 1867r. we wsi Kobiele Wielkie, jako syn 

zamożnego organisty. Gdy miał rok jego rodzina przeprowadziła się do Tuszyna,  

w którym spędził większość dzieciństwa. Następnie mieszkał ze starszą siostrą w 

Warszawie, szkoląc się na krawca. Po otrzymaniu tytułu czeladnika, zaczął podróżować 

z trupą teatralną. Dzięki wpływom rodziny dostał pracę na Kolei Warszawsko – 

Wiedeńskiej. Pracował na mniejszych stacyjkach w Lipcach, Krosnowej i Rogowie.  

W 1890r. wyjechał do Niemiec rozprzestrzeniać Spirytyzm. Po powrocie do Polski, 

próbował dostać się do klasztoru na Jasnej Górze, jednak koniec końców powrócił do 

pracy na kolei. W 1900r. uległ niebezpiecznemu wypadkowi pod Warszawą, po którym 

dostał pokaźne odszkodowanie. Do zdrowia dochodził w Krakowie, pod opieką Aurelii 

Szabłowskiej, która rozwiodła się z ówczesnym mężem, aby poślubić pisarza. 

Wł. St. Reymont sportretowany przez Leona 

Wyczółkowskiego 

Pisarz z żoną Aurelią Szabłowską  

Fot. Archiwum Muzeum Miasta Łodzi 



 
 

 
 
 

 

Reymont angażował się w działalność społeczną. Był prezesem Związku  

Pisarzy i Dziennikarzy, a potem prezesem Warszawskiej Kasy Przezorności 

 i Pomocy dla Literatów i Dziennikarzy. Uczestniczył w zakładaniu pierwszej 

spółdzielni kinematograficznej, a po wojnie szukał pomocy gospodarczej dla 

zniszczonej Polski w środowisku polonijnym w Stanach Zjednoczonych.  

W 1920 roku zakupił posiadłość zwaną Kołaczkowem, ale nie wyszło mu za 

dobrze bycie gospodarzem, tym bardziej, że przebywał głównie na Riwierze, 

przez swój słaby stan zdrowotny. 

 

Posiadłość Reymonta w Kołaczkowie 
Obraz olejny autorstwa Jacka Malczewskiego, 

namalowany w roku 1905 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Śmierć pisarza  

Zmarł 5 grudnia 1925r. w Warszawie. Pochowany został na Cmentarzu Powązkowskim,  

a jego serce – w Kościele Św. Krzyża blisko serca Chopina. W wielu miejscach, między innymi w jego 

dawnym majątku “Kołaczkowie”, a także w Lipcach Reymontowskich znajdują się obecnie Muzea Reymontowskie. 

Epitafium serca  

Władysława Reymonta 

w bazylice Świętego Krzyża  

w Warszawie 

Grób Reymonta na Cmentarzu 

Powązkowskim 

 



 
 

 
 
 

 

 

„Domek Reymonta” w Lipcach Reymontowskich 

 Pisarz Wł. St. Reymont przebywał na terenie Lipiec, podejmując 

pracę, jako robotnik kolejowy w latach 1888-1893. Reymontowi 

bardzo dobrze znany był domek kolejowy dróżnika za wsią, 

niedaleko kolei Warszawsko – Wiedeńskiej. W czasie pobytu  

w Lipcach Reymont obserwował wiejską, lipiecką codzienność, 

prowadził zapiski, które wykorzystał do napisania powieści 

„Chłopi”. Domek stoi do dziś przy torach kolejowych biegnących  

z Rogowa do Skierniewic. W roku 1958 z okazji 25-lecia 

Amatorskiego Zespołu Regionalnego, na ścianie domku kolejowego, 

który zwano domkiem Reymonta wmurowano pamiątkową tablicę. 

W tym samym roku AZR na miejscowym cmentarzu, postarał się 

 o utworzenie symbolicznej mogiły Macieja Boryny – głównego 

bohatera powieści „Chłopi”. 

 

„Domek Reymonta” 

Odsłonięcie tablicy na „Domku Reymonta” w 1958r. Mogiła Macieja Boryny na cmentarzu  

w Lipcach Reymontowskich 



 
 

 
 
 

 

Reymont oczami uczniów 

 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

Zmiana wizerunku szkoły 
28 września 2002r. oddano do użytku dobudowane do szkoły podstawowej 

gimnazjum. Uroczystości otwarcia Publicznego Gimnazjum 

 im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, połączone były z 

Ogólnopolskim Zlotem Szkół Reymontowskich. W tym dniu do Lipiec 

Reymontowskich przybyło wielu gości m.in. biskup Józef Zawitkowski, 

parlamentarzyści, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej  

i Sportu, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Łodzi, a także 

przewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego – p. Andrzej Charzewski oraz 

Starosta Skierniewicki – p. Jerzy Stankiewicz. 

W związku z reformą edukacji zakładającą likwidację gimnazjów,  

w 2018r. dobudowaną część placówki włączono do Szkoły Podstawowej. 

Uroczyste otwarcie Publicznego Gimnazjum  

w Lipcach Reymontowskich 

Wizerunek szkoły z dobudowanym gimnazjum 



 
 

 
 
 

 

Zdjęcia z przebudowy Szkoły Podstawowej 

w Lipcach Reymontowskich 



 
 

 
 
 

 

 

 

Sztandar szkoły 
Od 1988r. Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich posiada swój sztandar. Oczywiście 

widnieje na nim wizerunek patrona szkoły – Władysława Stanisława Reymonta. Sztandar towarzyszy 

wszystkim ważniejszym uroczystościom na terenie szkoły, gminy i poza jej granicami. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 

Ks. Jan Twardowski 

 

Upamiętnianie patrona na terenie szkoły 



 
 

 
 
 

 

 

Dzień patrona 
Każdego roku 7 maja na terenie szkoły w odbywa się dzień patrona, poświęcony  

Wł. St. Reymontowi. Wielkie święto społeczności szkoły i wielbicieli twórczości Reymonta. Celem uroczystości jest 

upamiętnienie pisarza, któremu Lipce zawdzięczają taką sławę. Rokrocznie wyrażamy zadowolenie i dumę z faktu, 

 że naszym patronem jest tak znakomity twórca i wspaniały człowiek. Odbyło się dotychczas wiele konkursów, 

inscenizacji i pieszych wycieczek oraz rajdów śladami naszego patrona. 

 

Wystąpienie nauczycielki D. Łaskiej podczas obchodów Dnia Patrona 



 
 

 
 
 

 

Uczniowie składają kwiaty pod pomnikiem Reymonta w lipieckim mini 

parku 



 
 

 
 
 

 

 

Rajdy śladami Wł. St. Reymonta 
Corocznie uczniowie naszej szkoły odbywają rajdy śladami Wł. St. Reymonta. Wydarzenie to pozwalają poznać 

miejsca przypominających o obecności Reymonta – postaci, która tak bardzo wpisała się w obraz lipieckiej wsi. 

Rajdy pozwalają również na poznawanie historii swojego regionu i okolicy, a także na popularyzację turystyki  

rowerowej połączoną z integracją jej członków. 



 
 

 
 
 

 

 

Rajd 2006 
Nocny rajd Śladami Reymonta z 2006r. Szliśmy wówczas drogą, którą chodził podczas swej służby Reymont,  

czyliz Lipiec do Krosnowy, potem do Przyłęka Dużego (lipa) i z powrotem. Rajd zakończył się ogniskiem i noclegiem 

 w szkole. 



 
 

 
 
 

 

 

Rajd do Nieborowa – 2007  

Na zdjęciu dyrektor – Piotr Łaski z uczniami 



 
 

 
 
 

 

 

 

Ogólnopolskie Zloty Szkół Reymontowskich 
Każdego roku postać Reymonta przyciągały do Lipiec rzesze turystów z całego kraju i zagranicy. Rok 2000, który ogłoszono 

Rokiem Reymontowskim szczególnie zapisał się na kartach lipieckiej historii.  

W 2002 r. Szkoła Podstawowa w Lipcach Reymontowskich podjęła próby scalenia szkół noszących imię naszego noblisty 

 i oficjalnie założono Klub Szkół Reymontowskich, do którego wstąpiło 21 szkół. Od lat spotkania zbliżają uczniów 

 i nauczycieli, są okazją do wymiany doświadczeń i sprzyjają zawieraniu przyjaźni. To po prostu wielkie święto Rodziny 

Reymontowskiej. 

Dokumenty potwierdzające założenie Klubu Szkół Reymontowskich 



 
 

 
 
 

 

Zdjęcie ze zlotu szkół Reymontowskich w 2006r. z prywatnego archiwum D. Łaskiej 



 
 

 
 
 

 

 

Mówimy Reymontem 
Współpraca nawiązana w 2000r. miedzy Fundacją im. Reymonta z Kanady i Fundacją im. Reymonta z Lipiec 

Reymontowskich, zaowocowała organizacją w 2005r. I Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego pt.” Mówimy 

Reymontem”.  Formułę konkursu opracowała nauczycielka naszej szkoły p. Danuta Łaska. Do najważniejszych założeń 

konkursu należą: popularyzacja twórczości noblisty, rozwijanie uzdolnień i odkrywanie talentów, a także integracja szkół 

noszących im. Wł. St. Reymonta. Każdego roku nagrodą w konkursie dla polskich recytatorów był tygodniowy pobyt  

w Kanadzie, natomiast dla tych z Toronto – zwiedzanie najpiękniejszych zakątków naszego kraju. 

W 2009r.w Kołaczkowie Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Mówimy Reymontem” został oficjalnie połączony ze Zlotem 

Szkół Reymontowskich. 

Za swoją działalność dotyczącą organizacji i koordynowania wymiany polsko – kanadyjskiej p. Danuta Łaska otrzymała medal 

i została Honorowym Kuratorem Fundacji im. Reymonta w Kanadzie. 

Uroczystość wręczenia nauczycielce D. Łaskiej medalu  



 
 

 
 
 

 Dwójce uczniów naszej szkoły udało się zachwycić jury i zająć I miejsce w wyżej wymienionym konkursie. 

 W nagrodę odwiedzili odległy kraj – Kanadę. Zwycięzcami tymi byli: 

- Aleksandra Charusta (szkoła podstawowa) – I edycja konkursu w 2005r. – Lipce Reymontowskie. 

- Rafał Kłab (gimnazjum) – XIII edycja konkursu w 2009r. – Kołaczkowo. 

Mówimy Reymontem 

Wycinki z gazet: Lipieckie Nowiny, Gazeta Lipiecka 



 
 

 
 
 

 

 
 

Wyjazdy na grób Reymonta  
W związku z obchodami pierwszego roku Reymontowskiego w 1967r., członkowie AZR, którym kierowali nauczyciele 

naszej szkoły, zapoczątkowano tradycje związaną z corocznymi wyjazdami na grób Wł. St. Reymonta w każdą rocznicę 

jego śmierci – 5 grudnia. 

Kolejny rok Reymontowski w 2000r. zrzeszył na cmentarzu powązkowskich przedstawiciele szkół, gmin i innych 

organizacji, które noszą imię noblisty. 

Tradycja zapoczątkowana prawie pół wieku temu kultywowana jest po dziś dzień również przez uczniów naszej szkoły. 

Szkolna delegacja odwiedza również inne groby matki i siostry pisarza oraz aktorów powieści „Chłopi”, a od 2013r. 

również grób prof. Barbary Koc – reymontiologa i częstego gościa w naszej szkoły.  

 

 

Uczniowie podczas wyjazdów na grób Reymonta 



 
 

 
 
 

 

 
 

Reymontiada  
Reymontiada to konkurs wiedzy o życiu i twórczości Wł. St. Reymonta. Początki konkursu, jak i całego ruchu reymontowskiego, 

sięgają lat 80. XX wieku, kiedy to Amatorski Zespół Regionalny obchodził 50- lecie swojego istnienia. Wydarzenie to ściągnęło do 

Lipiec redaktora Radia Łódź - Zbigniewa Korzeniowskiego, dzięki któremu doszło do emisji programu promującego lipiecką 

gminę. Transmitowana w radiu audycja, a potem most radiowy między szkołami w Lipcach Reymontowskich i Kołaczkowem, 

rozpoczęła wspólne działania związane z postacią Wł. St. Reymonta. Początkowa współpraca ograniczała się do spotkań podczas 

wydarzeń związanych ze wspólnym patronem oraz popularnej wśród uczniów Reymontiady, której pomysłodawcą była szkoła  

w Lipcach Reymontowskich. Do konkursu przystępowały licznie szkoły noszące imię Wł. St. Reymonta, dlatego w kolejnych latach 

organizacją konkursu zajął się Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Lipcach Reymontowskich. Dziś jest to konkurs ogólnopolski, 

który cieszy się coraz większym zainteresowanie wśród uczniów szkół związanych z Reymontem z terenu całej Polski. Ma on jeden 

cel -  popularyzację wiedzy o życiu i twórczości tego wybitnego pisarza. 

Laureaci Reymontiady 2019 wraz z nauczycielami i wójtem gminy Lipce Reymontowskie – 

Markiem Sałkiem 



 
 

 
 
 

 

 

Turnieje Gmin Reymontowskich 
Z czasem współpraca pomiędzy szkołami zaowocowała nową inicjatywą, jaką od 1996r. jest Turniej Gmin 

Reymontowskich, który po raz pierwszy odbył się w Lipcach. Początkowo dotyczył tylko trzech najbardziej kojarzonych  

z Reymontem gmin, czyli Lipiec Reymontowskich, Kołaczkowa i Kobiel Wielkich. Z czasem dołączyła do niego gmina 

Będków oraz miasto Tuszyn. Nieodłącznym elementem turnieju jest również konkurs wiedzy o życiu i twórczości  

Wł. St. Reymonta, a także konkurencje dotyczące inscenizacji dzieł noblisty czy piosenki o swojej miejscowości. W 

konkurencjach tych delegację gminy zawsze wspierają szkoły. 
 

Zwycięska piosenka o Lipcach z turnieju  

w Kobielach Wielkich: 

Lipce Gmina Reymontowska 

Wszystkim znana i kochaśna 

Mazowieckie, złote łany 

Chleb historią przyprawiany! 

  Na wełniakach barwne pasy, 

  A w zespole wygibasy: 

  Kaśka z Wojtkiem, Wojtek z Anią, 

  Same pary nie do pary. 

Wszystkie drogi asfaltowe 

A kotłownie olejowe, 

Szkoła - chluba okolicy 

Choć lipczaki to urwisy! 

  Wszystkim Chłopów polecamy 

  I do Lipiec zapraszamy, 

  Niech tradycja naszej ziemi 

  Reymontowski szlak odmieni! 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Z dziejów lipieckiego harcerstwa 
Po dziś dzień w zżółkniętych już kronikach możemy przeczytać informacje o istnieniu lipieckiego harcerstwa już od 1948r. 

Ruch ten wyrastał wówczas na gruncie powojennych realiów politycznych.  W pierwszych zapiskach z protokołów, w których 

pojawiają się wzmianki o Organizacji Harcerskiej pojawiają się nazwiska St. Lach – kierownika szkoły oraz Ireny Gładys. 

Początkowo drużyna harcerska zrzeszała ok. 100 harcerzy działających w 6 zastępach. Zadaniami harcerzy była: pomoc 

koleżeńska, dbałość o dobre wyniki w nauce, organizacja imprez szkolnych oraz akcji zarobkowych.  Kolejnymi kierownikami 

O.H byli: Jadwiga Bartosińska od marca 1952r., następnie Maria Szymańska od kwietnia 1954r. W roku 1955r. opiekę nad 

organizacją przejął Stanisław Szadkowski. I to za jego czasów rozpoczął się prawdziwy rozkwit szkolnego harcerstwa.  

Pan Szadkowski prowadził harcerzy szlakiem najpiękniejszych harcerskich akcji, biwaków i alertów. Wprowadzono również 

stałe elementy pracy t.j powitanie harcerskie, barwy drużyny, przyjmowanie nowych członków. Lipiecka drużyna nawiązywała 

również kontakty z innymi harcerzami np. z Warszawy, a o ich pracy dzięki audycji radiowej w 1957r. dowiedziała się cała 

Polska. We wspomnieniach harcerzy pozostają liczne biwaki, ogniska, obrzędy, przyrzeczenia, zakopywanie butelek 

 z nazwiskami nowych członków drużyny.  Do ważnych akcji harcerzy zaliczyć można również: pomoc gospodarzom podczas 

żniw, opiekę nad dziećmi, które pozostawały w domach, pracę na rzecz osób samotnych. W latach 70 drużyną harcerskim 

udawało się zajmować czołowe miejsca w hufcu Skierniewice i chorągwi łódzkiej. W latach 90 harcerze nawiązali współpracę 

 z kołem łowieckim ”Hubertus” i włączyli się w akcję dokarmiania zwierząt. W kolejnych latach pomysłowość nauczycieli, 

rodziców i uczniów nie znała granic, organizowano akcje kontroli przejezdności dróg zimą, bale maskowe, powitanie wiosny, 

akcję sadzenia drzew, rozgrywki sportowe, opiekowanie się Miejscami Pamięci Narodowej, wycieczki krajowe i zagraniczne. 

Druh Szadkowski, był wspaniałym organizatorem działań harcerskich, dzięki czemu medalom i pucharom z różnych konkursów 

nie było końca. Od 1988r. zbiórki harcerskie odbywały się w „Harcówce”, którą uczniowie otrzymali od ówczesnego wójta 

gminy Jerzego Kabata. 

Choć na terenie szkoły nie funkcjonuje już organizacja harcerska, to w sercach i pamięci wielu absolwentów naszej szkoły 

wspomnienia z tego okresu pozostaną na zawsze. Wielokrotnie na terenie Lipiec Reymontowskich organizowane były zloty 

harcerzy. Na karatach lipieckiego harcerstwa szczególnie zapisuje się zlot z 2007r., kiedy to druh Stanisław Szadkowski został 

uhonorowany medalem „Zasłużony dla Gminy Lipe Reymontowskie” za swoją 30 letnią pracę i służbę na rzecz lipieckiego 

harcerstwa. 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

Z kronik lipieckiego harcerstwa… 

Powitanie wiosny w 1963r. Szałas harcerski 

Obóz harcerski, pierwszy od lewej druh  

St. Szadkowski 

 

Z kronik lipieckiego harcerstwa 

Biwak harcerski na placu szkolnym 

 

Szałas w lesie 

 

Przemarsz harcerski 

 



 
 

 
 
 

 

Dokarmianie leśnej zwierzyny 

 

Zbiórka harcerska 

 

Zbiórka harcerska 

 

Harcerze na obchodach 1- majowych 
Wycieczka harcerzy Kraków- Zakopane 

 



 
 

 
 
 

 

 

Lipce malowane  
W 2012r. ma terenie Gminy Lipce Reymontowskie realizowano projekt „Lipce malowane” w ramach programu „ Młodzież  

w działaniu”. Podczas realizacji projektu młodzież naszej szkoły wraz z artystką Małgorzatą Czernik malowała ornamenty 

łowickie na przyniesionych przedmiotach. Celem projektu było kultywowanie tradycji własnego regionu tak ściśle związanej  

z powieścią „Chłopi” Wł. St. Reymonta oraz upiększanie Lipiec Reymontowskich, aby zwiększyć ich atrakcyjność turystyczną. 

Łowickie ornamenty na budynkach w centrum Lipiec 

Reymontowskich 



 
 

 
 
 

 

Podczas projektu malowano lipieckie budynki (wewnątrz i na zewnątrz). Warsztaty sprawiły, że i nasza szkoła nabrała 

zupełnie innego wyrazu. Pomnik Reymonta, który znajduje się na terenie szkoły od 1967r. zyskał szczególną oprawę, 

nawiązującą do obrazu Wł. St. Reymonta wykonanego przez Jacka Malczewskiego w 1905r. 



 
 

 
 
 

 

 

Obchody 50- lecia istnienia szkoły 
W październiku 2012r. odbyły się obchody 50- lecia istnienia budynku szkoły w Lipcach Reymontowskich. Uroczystość 

poświęcona była szczególnie zasłużonym dla szkoły nauczycielom, których nazwiska zawisły na tablicy wmurowanej na 

ścianę szkoły. Podczas uroczystości obecni byli uczniowie, absolwenci i nauczyciele szkoły oraz 20 osobowa rodzina 

Reymonta – patrona naszej szkoły. Wykład dla zgromadzonych wygłosiła najwybitniejsza polska Reymontiolog -  

p. B. Koc, a Msze św. poprowadzili ksiądz proboszcz, ks. Chojnacki – absolwent szkoły oraz  

ks. Krzesiński – były nauczyciel szkoły. W sali widowiskowej GOKSiR odbyły się przemówienia, część artystyczna 

przygotowana przez uczniów szkoły oraz występ AZR. Po zakończeniu części oficjalnej wszyscy zebrani udali się do 

szkoły podstawowej na spotkanie ze swoimi wychowawcami, nauczycielami, koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki. 



 
 

 
 
 

 

Klasa folklorystyczna  
W latach1996-1998 w szkole działa jedna z dwóch na terenie całej Polski autorska klasa o profilu folklorystycznym.  

Ideą utworzenia klasy było ukazanie dziedzictwa kulturowego własnego regionu oraz poczucie tożsamości regionalnej, a także 

poznanie gwary, tradycji i historii innych regionów. 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

Zasłużeni pedagodzy Szkoły Podstawowej  

w Lipcach Reymontowskich 



 
 

 
 
 

 
 

Stanisław Kozłowski 
Stanisław Kozłowski ur. 19 listopada 1896r. w Dąbrowie Górniczej.  

Był uczniem szkoły w Dąbrowie Górniczej, a następnie szkoły handlowej  

w Będzinie. W związku ze szkolnymi niepowodzeniami, przeniósł się do 

brata do Warszawy. Dzięki jego finansowej pomocy (opłacanie 

korepetytorów) udało mu się złożyć egzamin z 7 klas w Jezuickim 

Gimnazjum Realnym, a w 1891r. złożył egzamin maturalny.  Podczas 

wakacji spędzanych w Dąbrowie Górniczej wybuchła I wojna światowa, 

a młody wówczas Stanisław wstąpił do Legionów.  

Co przywiodło go do Lipiec? 

Podczas wojny został ranny w okolicach Lipiec, w których udzielono mu 

schronienia i pomocy. W ramach wdzięczności lipieckim gospodarzom 

postanowił nauczać. Swoim uczniom wpajał postawy patriotyczne  

i obywatelskie. Podczas literackich spotkań mieszkańcy 

prawdopodobnie pierwszy raz usłyszeli o Reymontowskiej powieści 

„Chłopi” i zrozumieli potrzebę wybudowania szkoły, która stanie się 

pomnikiem dla zasłużonego pisarza. 

 St. Kozłowskiemu Lipce zawdzięczają również założenie Polskiej 

Organizacji Wojskowej, przeobrażoną w 1917r. w Straż Ogniową.  

W 1918r. poślubił Stanisławę Krasnodębską, z którą połączyła do pasja do 

nauczania. Po ślubie opuścił Lipce i wyprowadził się do Puszczy 

Mariańskiej. Rozpoczął pracę w Michałowie, gdzie był inicjatorem budowy 

szkoły, którą kierował do 1931r.   

 



 
 

 
 
 

 
 

 

Stanisław Kozłowski przez całe życie był działaczem społecznym. Pełnił funkcję inspektora szkolnego powiatu 

błońskiego, zastępcy szefa personalnego w Straży Obywatelskiej, kierownika szkoły nr 159 w Warszawie, brał udział 

w powstaniu warszawskim. Po uwolnienie z obozów w 1 945r. organizował szkoły dla dzieci zamieszkałych  

w obozach dla wysiedleńców.  Odbywał również podróże w celach nauczania do Niemiec i Francji. Po powrocie do 

Polski w 1948r. objął kierownicze stanowisko w szkole w Puszczy Mariańskiej. Powojenna przeszłość 

 St. Kozłowskiego nie podobała się ówczesnym władzom, dlatego oddelegowano go do Brzezin, a w latach  

1952 – 1956 nie mógł pracować w szkole.  

Po latach, 18 listopada 1958r. znów pojawił się Lipcach, o czym w swoich kronikach wspomina nauczycielka Maria 

Nowicka. Kozłowski w trakcie spotkania opowiadał o przedwojennej idei budowy szkoły i zachęcał, aby przeobrażona 

wieś jak i szkoła była pomnikiem Reymonta.  Jego plany ziściły się i w 1962r. w Lipcach oddano do użytku nową 

szkołę noszącą imię Wł. St. Reymonta. Zmarł 24 listopada 1971r. i został pochowany na cmentarzu w Puszczy 

Mariańskiej. 

 

 

Grób państwa Kozłowskich na Cmentarzu 

Parafialnym w Puszczy Mariańskiej 
Stanisław Kozłowski ze swoimi uczniami 



 
 

 
 
 

 

Upamiętnienie St. Kozłowskiego na terenie 

szkoły 
Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej 2008 poświęcone był postaci Stanisława Kozłowskiego. W związku 

 z uroczystością odszukano rodzinę pana Stanisława w Puszczy Mariańskiej. Zaproszenie na uroczystość przyjęła 

wnuczka naszego bohatera – p. Joanna Kobińska, która podobnie jak dziadek w czasie swojej pracy zawodowej związana 

była ze szkołą. 

Uroczystość była świetną okazją do wręczenie przyznanego pośmiertnie w 2007r. tytułu „ Zasłużony dla Gminy Lipce 

Reymontowskie”. Medal i dyplom w imieniu St. Kozłowskiego odebrała jego wnuczka. 

Druhowie ze straży pożarnej złożyli kwiaty na grobie St. Kozłowskiego, a w szkole odbyła się uroczysta akademia 

upamiętniająca postać bohatera.  

 

W poszukiwaniu przeszłości St. Kozłowskiego 



 
 

 
 
 

 

 
 

Tadeusz Kwaśniewski 

Tadeusz Kwaśniewski na teren Lipiec przybył w 1923r. 

obejmując funkcję drugiego kierownika szkoły. Wiedział, że 

Lipce to miejsce niezwykle, a jednym z największych 

marzeń Lipczan jest wybudowanie szkoły. Postanowił, 

zatem popularyzować wśród społeczności postać  

Wł. Reymonta, dla którego wybudowana szkoła miała być 

swoistym pomnikiem. Propozycja budowy szkoły pojawiła 

się w 1928r., jednak z powodu braku funduszy pomysł ten 

nie doczekał się realizacji.  Wtedy narodziła się inna 

koncepcja hołdu Reymontowi: założenie zespołu 

regionalnego „Wesele Boryny”.  Tadeusz Kwaśniewski 

samodzielnie napisał scenariusz oparty na obrzędach 

weselnych opisanych w powieści.  „Chłopi”. Oprawą 

muzyczną i choreografią zajęła się młodziutka wówczas 

nauczycielka – Maria Nowicką. Działania tej dwójki 

przyczyniły się do utworzenia wizytówki Lipiec – 

Amatorskiego Zespołu Regionalnego, 

 w którym tańczą wielopokoleniowe rodziny.  

Tadeusz Kwaśniewski zaangażowany w ruch oporu zginął 

rozstrzelany przez hitlerowców w 1942r. Miejsce jego 

pochówku nie jest znane. Żona zmarłego na cmentarzu  

w Radomsku zamieściła jedynie pamiątkową tabliczkę.  

Maria Nowicka (w środku w pierwszym rzędzie osób siedzących) 

i Tadeusz Kwaśniewski (po jej prawej stronie) 



 
 

 
 
 

 

 

Święto Komisji Edukacji Narodowej w 2009r. poświęcone był pamięci Tadeusza Kwaśniewskiego. 14 października 

w kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza św. w intencji pedagogów, a przede wszystkim Tadeusza 

Kwaśniewskiego.  

W dniu 17 października w sali widowiskowej GOKSiR w Lipcach Reymontowskich odbyła akademia upamiętniająca 

naszego bohatera. Na uroczystość przybyli liczni goście, w tym rodzina p. Tadeusza – wnuczka Anna Zwolińska- Mytko 

oraz wnuk – Andrzej Ratyński. Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie przyznanego pośmiertnie medalu 

 „ Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie”. Trafił on do córki Pana Tadeusz Kwaśniewskiego, która ze względu na 

stan zdrowia nie mogła uczestniczyć w uroczystości. Po zakończeniu części artystycznej, zaproszeni goście zwiedzili 

Lipce, wędrując szlakiem swoje dziadka.  

Upamiętnienie T. Kwaśniewskiego na terenie 

szkoły 

Na zdjęciach odnaleziona rodzina pana Tadeusza 

Kwaśniewskiego 

Występ AZR podczas uroczystości upamiętniających  

T. Kwaśniewskiego 



 
 

 
 
 

 

Pamiątkowe wpisy z uroczystości 



 
 

 
 
 

 

 
 

Maria Nowicka  
Pani Maria Nowicka rozpoczęła pracę nauczyciela w szkole w Lipcach  

w 1929r. To właśnie Lipce stały się jej przeznaczenie, a sama jej postać 

pięknie wpisuje się w lipiecką historią. Jako młoda nauczycielka musiała 

zmagać się z trudnymi warunkami nauczania w szkole rozmieszczonej  

w 4 punktach  lokalowych. Od początku pracy angażowała się w życie 

szkoły i lipieckiej społeczności. Swoim uczniom wpajała miłość  

i patriotyzm, a także poszanowanie do własnej tradycji i regionu. Fascynacja 

wsią, ludowymi obrzędami oraz postacią Reymonta, któremu nie udało się 

stworzyć pomnika w postaci szkoły wraz z Tadeuszem Kwaśniewskim 

zakłada zespół folklorystyczny „Wesele Boryny”.  Jako miłośniczka 

ludowych pieśni i obrzędów ukończyła wakacyjny kurs muzyki i śpiewu 

 w Krzemieńcu. W zespole pełniła funkcję choreografa i kierownika 

muzycznego. Wraz z przyjacielem Tadeuszem Kwaśniewskim prowadziła 

pierwsze próby zespołu, który początkowo liczył 40 osób. Premiera 

pierwszego występu zespołu odbyła się 24 października 1933r. Dzieło, które 

powstało, czyli AZR im. Władysława Reymonta do dziś dzień jest 

najpiękniejszą wizytówką Lipiec, nierozerwalnie związaną z postacią 

 p. Marii Nowickiej. 

Po tragicznej śmierci Tadeusza Kwaśniewskiego i wznowieniu działalności 

zespołu p. Maria przejęła nad nim opiekę. W 1968r. prowadziła również na 

terenie szkoły chór szkolny, który odnosił liczne sukcesy. W 1954r. objęła 

funkcję kierownika zespołu, którą pełniła przez prawie 30 lat do 1983r.  

Zmarła w 1993r. i została pochowana na cmentarzu w rodzinnych 

Skierniewicach. 
Maria Nowicka w otoczeniu członków zespołu 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

Upamiętnienie M. Nowickiej na terenie szkoły 

 
Święto Komisji Edukacji Narodowej w 2007r. poświęcone było postaci p. Marii Nowickiej. 

 Na uroczystość przybyła p. Joanna Olak – siostrzenica p. Marii. Podczas spotkania odbyła się uroczysta 

akademia poświęcona założycielce AZR, który uświetnił uroczystość swoim występem. 

Za pasję i zaangażowanie na rzecz lipieckiej społeczności w 2006r. p. Marii Nowickiej pośmiertnie 

przyznano tytuł „Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie”. Dyplom i medal podczas obchodów 

Dnia Reymonta odebrała siostrzenica p. Marii. 



 
 

 
 
 

 
 

 

Po śmierci p. Marii Nowickiej,  

na jej grobie wdzięczni lipczanie – 

wychowankowie i nauczyciele 

zamieścili tabliczkę „Serce za serce”. 



 
 

 
 
 

 

 

Zofia Grabowska 
Urodziła się 31 sierpnia 1900r. we wsi Szczuki w gminie Krasne. W 1918r. ukończyła VII klas 

Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim. Rok później rozpoczęła pracę, jako nauczycielka szkoły 

powszechniej w województwie warszawskim. Nauczała w szkołach we wsi Pruszki, miasteczku 

Różana nad Narwią oraz we wsi Dąbrówka.  

W 1923r. ukończyła kurs humanistyczny, a w 1925r. kurs pedagogiczny w Brześciu. 

W czasach wojny uczestniczyła w powstaniu warszawskim, po którym trafiła do obozu. 

Po zakończeniu wojny rozpoczęła pracę nauczyciela w naszej gminie. Najpierw uczyła  

w szkole w Drzewcach, gdzie w latach 1950-1952 pełniła funkcję kierownika. W 1952r. na 

własną prośbę przeniosła się do Lipiec, w których uczyła: matematyki, rosyjskiego, języka 

polskiego i geografii. We wspomnieniach absolwentów p. Zofia ukazywana jest, jako 

prawdziwa patriotka i organizatorka działalności harcerskiej w szkole. Od kwietnia 1957r.  

do września 1963r. prowadziła, bowiem żeńską drużynę harcerską. W szkole pracowała do 

1971r., a do śmierci w 1976r. mieszkała w służbowym mieszkaniu przy szkole.  

Ciało p. Zofii Grabowskiej spoczęło na lipieckim cmentarzu. Uszkodzony na jej grobie pomnik, 

udało się odbudować dzięki inicjatywie nauczycieli, uczniów i mieszkańców.  

Po dziś dzień grób nauczycielki jest Miejscem Pamięci Narodowej, o które dbają uczniowie 

szkoły.  

Zofia Grabowska ze swoimi uczniami 



 
 

 
 
 

 

 

 

Upamiętnienie Z. Grabowskiej na terenie szkoły 

 
Przypadające na 2006 Święto Komisji Edukacji Narodowej poświęcony było postaci Zofii Grabowskiej. Uroczystość 

poprzedzona była zbiórką pieniędzy na odbudowę pomnika nauczycielki, spoczywającej na lipieckim cmentarzu.  

W uroczystościach, które rozpoczęły się Mszą Św., udział wzięła cała szkolna społeczność i wychowankowie 

 p. Zofii. Następnie udaliśmy się do szkoły, gdzie przypomniano jej historię. 



 
 

 
 
 

 

 

 

Stanisław Szadkowski 
Stanisław Szadkowski urodził się 14 marca 1931r. w miejscowości Samice koło 

Skierniewic. Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1951r. w szkole w Michowicach.  

W roku 1955 został zatrudniony na stanowisku nauczyciela historii i wychowania 

fizycznego w Lipcach. Tutaj pracował do emerytury (1989r.). Choć praca 

 w szkole w powojennych czasach nie należała do najłatwiejszych to wszystkie 

podejmowane przez niego działania czynił z wielką pasją. Na terenie placówki 

prowadził Szkolne Koło Sportowe. Wzbudzał u swoich podopiecznych zamiłowanie 

do sportu, które przynosiło im wiele sukcesów.  Jego otwartość i umiejętność kontaktu 

z młodzieżą sprawiły, że w szkole nastąpił prawdziwy rozwój harcerstwa.  

Po wznowieniu działalności harcerstwa w 1957r. założył w Lipcach pierwszą drużynę 

– 17 Drużyna ZHP im. Tadeusza Kościuszki. Jego pomysłowość, umiejętność 

planowania i organizowania pracy własnej i zbiorowej przyciągały dzieci i młodzież. 

Stanisław Szadkowski stał się wzorem dla młodych, kształtujących się osobowości, 

które uczył jak żyć, odkrywać rzeczy ważne, budować świat pełen wartości. W 1985r. 

po 30 latach, pożegnał się z drużyną harcerską na czerwcowym biwaku. Za jego pracę 

są mu wdzięczne kolejne pokolenia lipieckich harcerzy.  Ważnym aktem wdzięczności 

uczniów stał się Order Uśmiechu, który otrzymał, jako jeden z pierwszych na wniosek 

swoich podopiecznych. 

 Kawalerem Orderu Uśmiechu zostaje dorosły, którego działalność przynosi dzieciom 

najwięcej radości.  Ceremonii wręczania Orderu towarzyszy rytuał wypicia soku 

 z cytryny koniecznie z uśmiechem i przyrzeczenie „być zawsze pogodnym i radość 

dzieciom przynosić".  Za swoją działalność na rzecz lipieckiej społeczności otrzymał 

w 2007r. dyplom i medal „Zasłużony dla Gminy Lipce Reymontowskie”. Mijają lata, 

a wspomnienia o druhu Szadkowskim ciągle pozostają w sercach harcerek i harcerzy.   

Wręczenie medalu „Zasłużony dla 

Gminy Lipce Reymontowskie” 



 
 

 
 
 

 

Pamięć o druhu St. Szadkowskim 

Wycinki z gazety lipieckiej 



 
 

 
 
 

 

 

 

Stanisław Chorążka 
Stanisław Chorążka urodził się 15 maja 1922r. we wsi Bąków Górny w powiecie 

łowickim. W 1939r. ukończył gimnazjum w Łowiczu. Rodzice posiadali 

gospodarstwo rolne i to w nim młody Stanisław spędził dzieciństwo i okres 

wojenny. W 1944r. został wywieziony przez Niemców na Litwę do kopania 

okopów. Po powrocie do Polski podjął pracę w cukrowni Dobrzelin. Pracę 

pedagogiczną rozpoczął w 1945r. w szkole w Bąkowie. Następnie ukończył kurs 

pedagogiczny w Skierniewicach, potem w Płocku. Świadectwo dojrzałości uzyska 

w 1947r. w Liceum Pedagogicznym w Skierniewicach. Po ukończeniu liceum 

rozpoczął prace w Szkole Podstawowej w Godzianowie i Świętem, w której pełnił 

funkcję kierownika do 1950r. W latach 50 ukończył Państwowy Wyższy Kurs 

Nauczycielski we Wrocławiu. Od 1956r. trafił do Szkoły Podstawowej do Lipiec, 

gdzie do 1972r. pełni funkcję kierownika, a następnie do 1982r. dyrektora szkoły. 

W ciągu pracy w Lipcach czynnie uczestniczył w życiu społecznym mieszkańców. 

Jego wytrwałość i pracowitość pozwoliła spełnić przedwojenne marzenia Lipczan 

o budowie nowej szkoły. Liczne działania prowadzone na terenie Lipiec pozwoliły 

pozyskać ludzi chętnych do pomocy miejscowej społeczności w budowie szkoły. 

Do działań tych włączyli się również: AZR i Koło Gospodyń Wiejskich. Budowa 

szkoły w centrum Lipiec i namówienie gospodarzy do sprzedaży gruntów okazało 

się nie lada wyzwaniem. Z pewnością to ogromna zasługa kierownika – Stanisław 

Chorążki. Stąd nie bez powodu nadano mu przydomek „budowniczego” 

reymontowskiej szkoły, jako pomnika dla zasłużonego pisarza. 

Emerytowana już nauczycielka szkoły wspomina go słowami: „Był to 

niesamowity dyrektor, zrównoważony, pełen pasji i zaangażowania w życie 

szkoły. Miał podejście zarówno do uczniów jak i pracowników szkoły, którzy 

nigdy nie potrafili mu niczego odmówić”. 

Stanisław Chorążka zmarł 29.09. 1989r.i został pochowany na cmentarzu  

w pobliskim Makowie. 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

  

Grób Stanisława Chorążki na cmentarzu  

w Makowie 

Przemówienie St. Chorążki podczas otwarcia szkoły  

St. Chorążka(pierwszy rząd w środku)  

z uczniami i gronem pedagogicznym 



 
 

 
 
 

 

Lucjan Jakubiński 
Lucjan Jakubiński urodził się 1marca 1938r. Posadę dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich objął 

 1 września 1982r. W tym czasie w szkole odbywały się liczne 

uroczystości i akcje, których był ogromnym zwolennikiem. 

Nauczyciele wspominają go, jako ciepłego, sympatycznego 

człowieka, który zawsze służył uczniom, z którymi miał świetny 

kontakt. 

Zmarł nagle, z powodu rozległego zawału serca 15 maja 1984r. na 

terenie szkoły i został pochowany na cmentarzu w Ujeździe. 

Został pośmiertnie oznaczony Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. 

Rodzinny grób Lucjana Jakubińskiego Uczniowie podczas uroczystości pogrzebowych Lucjana 

Jakubińskiego 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

Leon Nawrocki 
 

Leon Nawrocki urodził się 26 stycznia 1934r. w Pawelcach  

w gminie Klonowa w pow. Sieradzkim. Pochodził z robotniczej 

rodziny. W czasie okupacji wraz z rodziną został wywieziony do 

Niemiec, gdzie pracowali do 1945r. Po powrocie do Polski wstąpił 

do szkoły podstawowej w Leliwie i ukończył jej 7 klas w 1952r.  

W tym samym roku ukończy wstępny kurs pedagogiczny 

 w Zgierzu dla kandydatów do zawodu nauczycielskiego. W roku 

1958 został absolwentem Państwowego Liceum Pedagogiczne 

 im. Sawickiej w Łowiczu i zdał egzamin maturalny. Pierwszą 

pracę w zawodzie nauczyciela podjął w Białyninie w 1952r. 

 Od 15 stycznia 1958r. został zatrudniony w szkole w 

Wysokiennicach, w której, uczył języka polskiego, biologii 

 i wychowania fizycznego. Język polski nie był jego 

przeznaczeniem, uczył go tylko ze względu braku nauczyciela, 

który chciałby podjąć się tego zadania. Od 1967r. pełnił funkcję 

kierownika Szkoły Podstawowej w Mszadli oraz Płyćwi.  

W latach 1976 –  1984 był zastępcą gminnego dyrektora szkół 

 do spraw wychowania w Lipcach.  

Od 1984- 1986r. pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej 

w Lipcach. W dokumentacji szkoły pojawiają się zapisy, 

świadczące o tym, że był dobrym organizatorem pracy 

dydaktyczno- wychowawczej. Udzielał się społecznie, za co był 

kilkukrotnie odznaczany. W 1986r. na własną prośbę przeszedł na 

emeryturę. Obecnie mieszka w Skierniewicach. 

Lucjan Nawrocki wręcza nagrody na zakończenie roku 

szkolnego 



 
 

 
 
 

 

 

Maria Pryk  
 

Maria Pryk urodziła się 30 września 1943r. w miejscowości Sieterz (wioska obok Przedborska na Podkarpaciu). Po wojnie wraz 

 z rodziną wyjechała na ziemie odzyskane do Dolnego Śląska i zamieszkała ok. 30 km od Wałbrzycha, gdzie się wychowała.  

Następnie uczęszczała do  5- letniego Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy Śląskiej. Po zakończeniu szkoły rozpoczęła pracę  

w zawodzie nauczyciela w miejscowości Roztoka, gdzie pracowała 4 lata. Miała ukończoną metodykę wszystkich przedmiotów, ale 

głównie zajmowała się nauczaniem początkowym. Zapytana, co przywiodło ją do Lipiec?,  Odpowiada: „miłość”. Stąd, bowiem 

pochodzi mąż p. Marii, którego poznała dzięki jego siostrze, która przyjechała do pracy na Dolnym Śląsku. Po ślubie młode 

małżeństwo zamieszkało Lipcach. Z powodu braku etatu w tutejszej szkole w 1966r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w 

Mszadli. W 1967r. przeniosła się już do pracy w Lipcach, gdzie zajęła się głównie nauczaniem początkowym. Wspomina jednak 

czas y, kiedy przyszło jej też nauczać chemii i fizyki, na co namówił ją ówczesny dyrektor Stanisław Chorążka. W czasie pracy 

ukończyła 4- letnie studia w Bydgoszczy. W latach 1980-1985 pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły.  Funkcję dyrektora 

szkoły sprawowała najpierw w roku szkolnym 1986/87, a następnie od września 1990r. do stycznia 1993r., kiedy za zgodą 

kuratora przeszła na wcześniejszą emeryturę. 

 

p. Maria z uczniami w odwiedzinach u Marii 

Nowickiej 
Maria Pryk ze swoimi uczniami 



 
 

 
 
 

 

Spotkanie uczniów kl. VII i wychowawcy p. K. Król z panią dyrektor 

Marią Pryk 



 
 

 
 
 

 

 
 

Kazimierz Nowakowski 
Kazimierz Nowakowski urodził się 12 lutego 1937r. w Józefowie w gminie Lipsko w powiecie 

Starachowice. Pochodził z rodziny rolniczej. W rodzinnej miejscowości wychowywał się do lat sześciu. 

W 1950r. ukończył Szkołę Podstawową w Długowoli. Następnie rozpoczął naukę w Liceum 

Ogólnokształcącym w Siennie, które ukończył w 1954r. Prace pedagogiczną rozpoczął w 1955r., jako 

nauczyciel w szkole w Godowie. W 1957r. ukończył kurs dla nauczycieli w Kielcach. Po trzech latach 

pracy zawodowej podjął zaoczne studia w Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim. 

Bezpośrednio po ukończeniu studium w 1961r. podjął prace w szkole w Dębowej Górze, pełniąc 

 w niej przez 6 lat funkcję kierownika. Oprócz pracy zawodowej udzielał się społecznie prowadząc 

świetlice gromadzką wraz z kółkiem teatralnym. Z początkiem lat 70 został kierownikiem Szkoły 

Podstawowej nr 4 w Skierniewicach. Po roku powołano go na stanowisko Sekretarza Propagandy, 

którym pozostał do 1975r. Jako pracownik Komitetu Powiatowego w Skierniewicach pełnił funkcję 

zastępcy przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej, a od 1975r. funkcję Sekretarza KMPZPR  

w Skierniewicach.  

W 1983r. został mianowany na Dyrektora Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego  

w Skierniewicach. Z urzędu tego został odwołany na własną prośbę w 1987r.W związku z długoletnim 

stażem pracy pedagogicznej 1 września 1987r. mianowano go dyrektorem Szkoły podstawowej  

w Lipcach Reymontowskich. W związku z osiągnieciem wieku emerytalnego, zakończył racę w 

Lipcach Reymontowskich w 1990r. Absolwenci wspominają, że zawsze cieszył się dużym autorytetem  

i zaangażowaniem w życie szkoły i środowiska. 

Obecnie mieszka w Skierniewicach.  

 

Jarosław Truszczyński 

Pełnił funkcję dyrektora szkoły w Lipcach Reymontowskich od września 1994 do 

30 września 1995r. 



 
 

 
 
 

 

 

Piotr Łaski 
 

Piotr Łaski pochodzi z Moszczenicy koło Piotrkowa Trybunalskiego. 

W 1989r. ukończył polonistykę w Krakowie, gdzie poznał swoją żonę Danutę - 

również polonistkę, góralkę zafascynowaną folklorem. W latach 90. w szkołach 

wiejskich brakowało pedagogów z wyższym wykształceniem, dlatego państwo 

Łascy mieli do wyboru wiele placówek i miejscowości, w których mogliby 

rozpocząć swoją prace. Do Lipiec sprowadziła ich postać noblisty -  

Wł. St. Reymonta oraz piękna historia wsi, tak barwnie opisana na kartach 

powieści Chłopi. Początkowo p. Piotr Łaski objął posadę nauczyciela języka 

polskiego. We wspomnieniach starszych absolwentów pojawia się o nim wiele 

ciepłych słów. Wszyscy twierdzą, że był nauczycielem wymagającym, 

konkretnym, a przy tym mającym właściwe podejście do uczniów. 

W roku 1995, po krótkiej kadencji swojego poprzednika, od 1 października 

powierzono mu funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipcach 

Reymontowskich. Była to jedna z najdłuższych kadencji w historii tej placówki 

i trwała nieprzerwanie 25 lat, do września 2020r. 

Pan Piotr Łaski, jako dyrektor zawsze wykazywał się ogromnym 

zaangażowaniem i troską o rozwój kierowanej przez siebie szkoły. Jego praca 

zaowocowała wieloma przedsięwzięciami edukacyjnymi oraz działaniami 

promującymi szkołę w środowisku lokalnym. W związku z licznymi 

obowiązkami, które musiał spełniać, jako dyrektor, postanowił zamienić 

nauczany przez siebie przedmiot z języka polskiego na wychowanie fizyczne. 

Ukończył, więc studia podyplomowe na kierunku Wychowanie fizyczne 

 i zdrowotne, gdyż sport od zawsze był jego wielką pasją. Jako nauczyciel 

wychowania fizycznego może również pochwalić się znacznymi sukcesami 

sportowymi swoich wychowanków. 

 Dyrektor Piotr Łaska kładł szczególny nacisk na rozwój swoich uczniów 

 w każdej strefie: dydaktycznej, wychowawczej, fizycznej, i emocjonalnej,  

a organizacja pracy w placówce stała na najwyższym poziomie.  



 
 

 
 
 

 
 

Piotra Łaski przemawia podczas spotkania ze 

sportowcami 



 
 

 
 
 

 

Ewelina Barańczyk 

Pani Ewelina Barańczyk pełni funkcję dyrektora szkoły podstawowej w Lipcach Reymontowskich od 1 września 

2020r., z placówką jest związana od roku 2015, kiedy została zatrudniona na stanowisku nauczyciela języka 

polskiego w istniejącym jeszcze gimnazjum. Po likwidacji gimnazjum przeszła do szkoły podstawowej i uczyła: 

języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Zapytana o przyszłość swojej placówki odpowiada krótko:  

„Do moich głównych celów należy dalszy rozwój placówki, jej doposażenie w jeszcze więcej nowoczesnych 

pomocy dydaktycznych, które wpłyną na poprawę efektywności nauczania oraz atrakcyjność lekcji, a także 

zaangażowanie nauczycieli, rodziców do podejmowania wspólnych działań z uczniami”. 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

Nasza kadra 

p. Ewelina Barańczyk – DYREKTOR SZKOŁY 

Nauczane przedmioty: WOS, język polski  

 

  p. Piotr Łaski  

  Nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne 

 

p. Danuta Łaska – wychowawca kl. V 

Nauczany przedmiot: język polski  

 

 p. Maciej Bartosik  

Nauczane przedmioty: informatyka,  

wychowanie fizyczne 

 

p. Karolina Król – wychowawca kl. VII 

Nauczane przedmioty: chemia, biologia, fizyka, 

WDŻ, EDB 

 

  p. Lilia Waszek  

  Nauczane przedmioty: religia,  

 wychowawca świetlicy  

 



 
 

 
 
 

 

 

  p. Teresa Piechut  

  Nauczane przedmioty: plastyka, 

wychowanie świetlicy  

 

  p. Ewelina Socha – wychowawca kl.II
A

 

 Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 
  p. Małgorzata Puchalska –   

wychowawca świetlicy  

 

  p. Emilia Hymka – wychowawca kl. I 

 Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

  p. Ewa Kisiel  

  Nauczany przedmiot: zajęcia 

 rewalidacyjno– wychowawcze  

 

p. Magdalena Koszewska – wychowawca kl. VIII 

Nauczane przedmioty: przyroda, geografia, technika 

 



 
 

 
 
 

 

 
 

p. Aneta Werst – wychowawca kl. IV 

Nauczane przedmioty: język angielski,  

język niemiecki, historia 

p. Magdalena Machaj -  

bibliotekarz szkolny 
p. Justyna Brzozowska -  

psycholog szkolny 

p. Ilona Chełminiak – wychowawca kl. VI
A 

Nauczane przedmioty: język angielski,  

muzyka 

 

p. Karolina Stachów  

Nauczany przedmiot: matematyka 

 

p. Marzena Topolewska  

Nauczane przedmioty: język polski,  

współorganizowanie kształcenia ucznia 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

p. Renata Dąbrowska – 

Nauczany przedmiot: religia 

 

p. Jolanta Juraś – wychowawca kl. III 

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

 

p. Urszula Dąbrowska – wychowawca kl. II
B 

Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna 

 

p. Marta Tosik- Florczak – wychowawca kl. VI
B 

Nauczane przedmioty: język angielski, język polski 

 



 
 

 
 
 

 

 

Talenty lipieckiej szkoły… 



 
 

 
 
 

 
 

 

Sukcesy teatru dziecięcego 

W latach 80 na terenie szkoły podstawowej powstał teatr dziecięcy założony przez p. Małgorzatę Puchalską, w 

którym występowały przeważnie uczniowie kl. I-III.  Teatr Szkolny cieszył się dużą popularnością i odnosił 

sukcesy w przeglądach teatralnych na szczeblu powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim. Największym jego 

sukcesem było zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Przeglądzie Teatrów Dziecięcych „DZIATWA” za spektakl 

„Kabaret na jednej nodze” w 1983r. Pasmem sukcesów teatru było coroczne zwycięstwa na szczeblu regionalnym 

w festiwalu Teatrów Jednego Wiersza (ok.14 zwycięstw). 



 
 

 
 
 

 

 

Jerzy Świnoga 
Jerzy Świnoga urodził się 27 maja 1961r. w Głuchowie. Jest najbardziej utytułowanym sportowcem gminy Lipce Reymontowskie  

i wychowaniem tutejszej Szkoły Podstawowej. To w rodzinnej miejscowości rozpoczęła się również jego kariera kolarska w sekcji LZS 

„Victoria” Lipce, a jego pierwszym trenerem był Henryk Panak, a później Andrzej Gawlik. Od 1976r. stał się zawodnikiem klubu LKS 

Mazowsza Teresin, z którym pozostał związany do końca swojej kariery sportowej. W 1979r. zajął III miejsce na Mistrzostwach Polski 

Juniorów w jeździe na czas. Powtórzył swój sukces 2 lata później, ale już w sekcji seniorów. Rok 1982 przyniósł mu wicemistrzostwo 

Polski w wyścigu ze startu wspólnego.  W roku 1983 wraz z kolegami z drużyny zajął 4 miejsce na Mistrzostwach Świata w wyścigu 

drużynowym na 100km. W roku 1984 otrzymał nominację na Igrzyska Olimpijskie do Los Angeles, w których ostatecznie Polska nie 

wystartowała. Do jego ogromnych sukcesów należy również zajęcia 1 i 3 miejsca w wyścigach „Dookoła Turcji”. 

Obecnie zajmuje się szkoleniem młodzieży w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Żyrardowie, a od 2001r. jest również trenerem kadry 

narodowej juniorów na torze. 

18 stycznia odwiedził szkołę w 

Lipcach Reymontowskich, 

opowiadał uczniom o swojej 

karierze sportowej, a także o 

pracy trenera i swoich 

pochodzeniu. Na ręce dyrektora 

szkoły p. Piotra Łaskiego złożył 

koszulkę reprezentacji Polski  

w kolarstwie z napisem, że jest 

wychowaniem lipieckiej szkoły. 



 
 

 
 
 

 

Laureaci konkursu matematycznego 
„Kangur”  

W popularnym konkursie matematycznym 

„Kangur” starsi absolwenci naszej szkoły wygrywali 

główne nagrody w postaci wycieczek do Polski i za 

granicę, należą do nich: 

- Robert Kotyna, 

- Mariola Czajka, 

- Edyta Matyszewska, 

- Klaudia Charusta. 



 
 

 
 
 

 

 

Edyta Matyszewska   
Edyta – to absolwentka Szkoły Podstawowej w Lipcach Reymontowskich i laureatka 

Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur z 2002r. Nagrodą w konkursie 

była wycieczka do Grecji. 

W styczniu 2013r. obroniła tytuł magistra Gospodarki Przestrzennej na specjalności 

Zarzadzanie miastem i regionem. Pracę magisterską „Walory turystyczne, jako szansa 

rozwoju  lokalnego na przykładzie gminy Lipce Reymontowskie”, poświęciła rodzinnej 

miejscowości.  Od 2012r. pracuje w firmie zajmującej się mapami cyfrowymi 

 i systemami nawigacyjnymi, na stanowisku Sr Project Coordinatory. 

Zdjęcia z prywatnych albumów Edyty z jej wyjazdu do Grecji 



 
 

 
 
 

 

 

Klaudia Charusta  
To absolwentka szkoły podstawowej w Lipcach Reymontowskich. 

Zwyciężczyni Międzynarodowego Konkursu Kangur Matematyczny 

 z 2002r. Ukończyła Warszawski Uniwersytet Medyczny na kierunku 

lekarskim.  Obecnie jest lekarzem w Klinice Neonatologii, Patologii 

 i Intensywnej Terapii Noworodka w Instytucie "Pomnik – Centrum 

Zdrowia Dziecka" w Warszawie. Zajmuję się malutkimi i ciężko chorymi 

dziećmi. Jestem żoną i mamą. Do tej pory lubię zabawy liczbami  

i układanki logiczne. 

WYWIAD Z KLAUDIĄ CHARUSTĄ– SIENKIEWICZ 

1. Ile czasu i w jaki sposób się Pani przygotowywała do konkursu? 

Klaudia: Nie przypominam sobie, żebym się jakoś specjalnie przygotowywała. Na pewno wzięcie udziału w konkursie rok wcześniej dużo dało, 

ale zawsze lubiłam zabawy liczbami i układanki logiczne. 

2. Jakie rady dałaby Pani naszym uczniom? 

Klaudia:  Poradziłabym, żeby dążyli do rozwoju swoich zainteresowań i pasji. W dorosłym życiu jest już na to bardzo mało czasu. 

3. Jakie wrażenie wywołał na Pani konkurs? 

Klaudia: Ogromne wrażenie zrobiła na mnie skala konkursu, to, że w jednym czasie w całej Polsce przystępuje do niego tylu uczniów i uczennic. 

4.Czy napotkała Pani na jakieś trudności związane z konkursem? 

Klaudia: Z samym konkursem nie, jest dobrze zorganizowany, ma jasne reguły. Pewnego rodzaju problemem była logistyka wycieczki. 

Autobusy z laureatami wycieczki z całej Polski ruszały z Poznania, pamiętam, że rodzice zawieźli mnie do Łowicza, gdzie spotkałam się z trójką 

innych laureatów z rejonu i z opiekunką pojechaliśmy pociągiem do Poznania. Dla 10 letniej dziewczynki to była ogromna wyprawa. 

5.  Co Pani czuła po wygraniu konkursu? 

Klaudia: Na pewno się ucieszyłam, nagroda w postaci wyjazdu do Danii była moją pierwszą podróżą zagraniczną, byłam bardzo 

podekscytowana. 



 
 

 
 
 

 

 
 

Zwyciężczyni w ramach wygranej pojechała na wycieczkę do Danii i zwiedzała LEGOLAND. 

Zdjęcia z prywatnych albumów Klaudii z jej wyjazdu do Danii 



 
 

 
 
 

 

Aleksandra Charusta  
Ola, jako uczennica szkoły podstawowej w Lipcach Reymontowskich w roku 2005 była 

laureatka konkursu „Mówimy Reymontem”, w którym główną wygraną był wyjazd do 

Kanady. 

Obecnie Ola pracuje w dziale HR w jednej z warszawskich korporacji. Organizuje szkolenia, 

wspiera rozwój pracowników i dba, aby czuli się dobrze w swej pracy. 

Jak sama laureatka wspomina swoją wygraną po 16 latach? 

Czy długo przygotowywała się Pani do konkursu? 

Ola: Przygotowania do konkursu trwały tak naprawdę kilka miesięcy. W pierwszej kolejności 

należało wybrać odpowiedni dla mnie fragment, a następnie opanować go pamięciowo. Nie 

było to łatwe, jednak tak naprawdę stanowiło to początek przygotowywania się do konkursu. 

Kolejnym zadaniem była nauka odpowiedniego modelowania głosem. Ćwiczyłam tak 

naprawdę codziennie, przynajmniej po kilka, kilkanaście minut, żeby jak najlepiej oddać 

emocje i charakter powieści Reymonta. 

Jakie rady dałaby Pani uczniom, którzy biorą udział w konkursach? 

Ola: Najważniejszy jest upór i konsekwencja w realizacji celu. Nie wystarczy sobie czegoś 

zamarzyć, należy konsekwentnie dążyć do realizacji, podejmować wysiłek, by spełniać 

kolejne – nawet najmniejsze marzenia. 

Czy konkurs sprawił Pani Jakieś trudności? 

Ola: Z całą pewnością trudność stanowiła dla mnie twórczość Reymonta. Biorąc udział  

w konkursie byłą jedenastoletnią dziewczynką, która nie do końca rozumiała opisaną historię. 

Jedna dzięki nieocenionej pomocy mojej mamy oraz ówczesnej nauczycielki j. polskiego – 

udało się pokonać tę trudność, opanować i przede wszystkim zrozumieć treść powieści 

Reymonta.  

 



 
 

 
 
 

 
 

 

Co dał Pani ten konkurs?  

 

Ola: Już sam udział w konkursie był dla mnie ogromnym wyróżnieniem – zostałam 

wytypowana, jako jedna z dwóch reprezentantek szkoły. Postanowiłam, więc zrobić 

wszystko, żeby wykorzystać daną mi szansę. Uwielbiałam występować  

w przyszkolnym teatrzyku, sprawiało mi to ogromną radość, dlatego podczas 

konkursu chciałam zaprezentować się z jak najlepszej strony. Ćwiczyłam wiele 

godzin, wiele dni, tygodni i miesięcy, żeby dać z siebie wszystko. Wygrana w 

konkursie była zwieńczeniem przygotowań i wynagrodziła poświęcony czas. 

 

Czy pamięta Pani moment wręczenia nagród? 

Ola: Doskonale pamiętam moment wręczenia nagrody – jakbym widziała kadr 

 z filmu.  Przede wszystkim byłam z siebie niesamowicie dumna. Czułam, że mój 

wysiłek został nagrodzony, czułam, że osiągnęłam coś wyjątkowego. Czułam, że było 

warto. Te emocje potęgował widok moich rodziców, nauczycieli oraz koleżanek  

i kolegów z klasy, którzy bili mi brawo i również byli ze mnie dumni. To była 

największa nagroda. 

Co dała Pani wygrana w konkursie? 

 

Wygrana w konkursie pozwoliła mi uwierzyć we własne możliwości, w to,  

że potrafię osiągać cele i spełniać marzenia. Sam pobyt w Kanadzie otworzył mnie na 

ludzi, stałam się pewniejsza siebie, pełna wiary w to, że jeśli się czegoś bardzo chce, 

to dzięki ciężkiej pracy, można to osiągnąć.  

 

Ola (z lewej) z nauczycielką Danutą Łaską pod 

konsulatem w Kanadzie 



 
 

 
 
 

 

Zdjęcia z prywatnych albumów Oli z jej wyjazdu 

do Kanady 

Występ Oli podczas gminnych obchodów Dnia 

Reymonta 



 
 

 
 
 

 

 
 

Miłosz Łaski  
Absolwent szkoły podstawowej w Lipcach 

Reymontowskich. Obecnie absolwent prawa Uniwersytetu 

Jagiellońskiego w Krakowie. Miłosz, jako uczeń szkoły był 

laureatem konkursu o wiedzy i twórczości  

Wł. St. Reymonta. Do jego największych sukcesów należy 

zajęcie III miejsca w XII konkursie poetyckim „ Pierwsze 

wzloty” w 2007r. Napisany przez Miłosza wiersz  

pt. ”Lipieckie niebo” pokazuje jak ważna jest dla niego 

miejscowość, w której spędził swoje dzieciństwo.   

Konkursowy wiersz Miłosza: 

Lipieckie niebo 

Niebo jak niebo 

Każdy powie 

W Lipcach, Warszawie, nad Rabą 

Wszędzie to samo 

Błękitne, szare, w baranki… 

 

Ja jednak wiem 

Że w Lipcach 

Niebo jest inne niż wszędzie 

 

Tylko tu patrzę w niebo 

Tylko to niebo znam 

Tu jest moje NIEBO 

Nie no niebo 

Niebieskie 

Lipieckie… 

 



 
 

 
 
 

 

Aleksandra Łaska  

Aleksandra największy sukces osiągnęła będąc już absolwentką szkoły, kiedy to zajęła  

I miejsce w X Olimpiadzie Historycznej „Losy Polaków na Wschodzie w po 17 września 

1939r”. Wygrana w konkursie zagwarantowała Oli indeks na studia na kierunku Stosunki 

Międzynarodowe, które ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim. Na tej samej uczelni 

dwa lata później uzyskała tytuł magistra prawa.  

 

 

Ola to absolwentka szkoły podstawowej w 

Lipcach Reymontowskich z 2004r. 

W czasach szkolnych osiągała bardzo dobre 

wyniki w nauce i była wielokrotną laureatką 

konkursów. Do najważniejszych jej osiągnięć 

należą: 

- I miejsce w Gminnym Konkursie Wiedzy o 

Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta – 2003r. 

- I miejsce Międzygminnym Konkursie Wiedzy 

o Życiu i Twórczości Wł. St. Reymonta 

„Reymontiada” – 2004r. 

- II miejsce w I Międzyszkolnym Konkursie  

z języka angielskiego 

- II miejsce w Powiatowym Konkursie 

poświęconym Życiu i Twórczości Adama 

Bahdaja. 

 



 
 

 
 
 

 

 

Zuzanna Kumosa 
Zuzia jest już absolwentką szkoły podstawowej. Aktualnie uczy się  

w I liceum Ogólnokształcącym im. B.Prusa w Skierniewicach. Była to 

uczennica aktywna, zawsze zaangażowana w życie szkoły. 

Na swoim koncie ma osiągnięcia w licznych konkursach, zarówno na 

szczeblach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. Jej 

szczególnym osiągnieciem jest zajęcie V miejsca w Ogólnopolskim 

konkursie „PINGWIN” z języka polskiego oraz IV miejsce w 

Ogólnopolskim Konkursie o wiedzy i twórczości Wł. St. Reymonta. 

Zuzia odkąd pamięta lubiła rymować i przelewać swoje uczucia na 

papier. Jest również autorką wiersza o naszej szkole, napisanego do 

tego albumu w ramach uczestnictwa w konkursie „ Pokażcie nam 

swoją Alma Mater”. 



 
 

 
 
 

 

Twórczość Zuzanny 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Jarosław Domański 

Jarosław Domański to absolwent Szkoły 

Podstawowej w Lipcach Reymontowskich. 

Jarek zawsze wysoko stawiał sobie poprzeczkę 

i dążył do wyznaczonych celów. 

Charakteryzuje go sportowy upór, wola walki 

pragnienie nieustannego rozwoju.   

Na koncie ma wiele zwycięstw w konkursach 

krajowych i międzynarodowych. Jak sam 

skromnie twierdzi więcej tych „ drobnych”  

niż większych. 

Na uwagę jednak zasługują: 

- II miejsce na Międzynarodowych 

Mistrzostwach Polski Polskiej Unii Trójboju 

Siłowego federacji GPC 

- V miejsce w kategorii wagowej do 100kg,  

w 29 Mistrzostwach Świata Federacji WPA na 

Ukrainie. 

 

Wycinki z lipieckiej gazety 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

 

Julia Reczulska 

Julia Reczulska to absolwentka szkoły podstawowej w Lipcach 

Reymontowskich. Obecnie uczennica I Liceum 

Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach o profilu 

biologiczno – chemicznym.  Julka zawsze była wzorową 

uczennicą, prezentowała wysoką kulturę osobistą i osiągała 

wysokie wyniki w nauce. W pamiątkowych teczkach Julii znajduje 

się mnóstwo pamiątek (dyplomów) z okresu szkolnego. 

 Julia wielokrotnie była laureatką różnorodnych konkursów 

zarówno szkolnych, gminnych jak i tych o zasięgu powiatowym. 

Do najważniejszych z nich można zaliczyć: 

- I miejsce w Gminnym Konkursie o Wiedzy o Życiu i Twórczości 

Wł. St. Reymonta „Reymontiada” – 2016r., 2017r. 

- I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o życiu  

i Twórczości Wł. St. Reymonta – 2017r.  

- I miejsce w konkursie pt.” Powiatowy Mistrz Ortografii” – 2019r. 

- II miejsce (2017r.), II miejsce (2018r.) w Finale Gminnym 

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

zapobiega pożarom” 

- I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej – etap 

powiatowy (2017r.) 

 

 



 
 

 
 
 

 
 

 

Jak sama Julia wspomina naszą szkołę? 

Szkołę wspomina dobrze, docenia nauczycieli, którzy zawsze służyli jej pomocą w przygotowywaniu się do różnych 

konkursów. 

Czym interesuje się Julia? 

„Obecnie jestem na etapie poszukiwania swoich „konkretnych” zainteresowań, ale nadal lubię śpiewać. Interesuję 

się naukami przyrodniczymi głównie biologią (co wynika z profilu klasy do której chodzi), a także śledzeniem 

modowych nowinek”. 

Co czuła podczas odbierania nagród? 

Ogromne szczęście wynikające z tego, że jej praca została doceniona. Podkreśla, ze warto również pamiętać o tej 

drugiej stronie, jaką jest presja otoczenia. Każdy jest tylko człowiekiem i zdążają się w naszym życiu porażki, które 

należy przyjąć z dystansem, nie poddawać się i nadal dążyć do wyznaczonych celów. 

 

Wybrane dyplomy Julii Reczulskiej 



 
 

 
 
 

 

  

Oliwia Głuszek 

Oliwia Głuszek obecnie uczennica I Liceum 

Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach o profilu 

biologia- chemia- język angielski. Dziewczyna wielu talentów 

 i zainteresowań. Jak sama wspomina lubi: podróże, poznawanie 

nowych kultur, makijaże artystyczne, jazdę na snowboardzie, 

łyżwach, nartach i rowerze, a także pływanie. W wolnej chwili 

czyta książki, gotuje, ogląda seriale. Ma również wielkie serce, 

ponieważ w swoich pasjach wymienia opiekę nad zwierzętami.   

Laureatka licznych konkursów: 

- III miejsce (2015r.), I miejsce (2016r.), II miejsce (2017r.),  

III miejsce (2018r.) w Gminnym Konkursie o Wiedzy o Życiu  

i Twórczości Wł. St. Reymonta  

 - I miejsce w Powiatowym Konkursie Czytelniczym 

 pt. „Henryk Sienkiewicz z bajką i przygodą” – 2016r. 

- II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim – 2017r.   

- II miejsce w gminnym etap Konkursu Ortograficznego – 2017r.  

 



 
 

 
 
 

 

Wybrane dyplomy Oliwii 



 
 

 
 
 

 

 

Wybrane dyplomy Oliwii Głuszek 

Julian Pietrowski  
Obecnie uczeń kl. VII szkoły podstawowej.  Człowiek wielu talentów i zainteresowań.  

Na zdjęciach przedstawiono tylko ich część. 

 

W młodszych klasach osiągał sukcesy, jako 

bramkarz lokalnej szkółki piłkarskiej, obecnie 

zajmuje się pływaniem i choć zaczął od niedawna to 

już ma bardzo dobre wyniki m.in.: 

- III miejsce w Ogólnopolskich Zawodach 

Pływackich z Okazji Święta Niepodległości – 2019r. 

- III miejsce w Międzywojewódzkich Drużynowych 

Mistrzostwach Młodzików do lat 12.  



 
 

 
 
 

 

Julek oprócz tego wędkuje, jeździ rowerem na dalekie dystanse oraz lubi czytać książki. Prowadzi także własną 

hodowlę ptactwa. W jego stadzie można obejrzeć kurki ozdobne różnych ras oraz gołębie i kaczki. 

Warto dodać, że całą zagrodę wybudował samodzielnie pod czujnym okiem dziadka. W przyszłości chciałby 

zostać weterynarzem. 
 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

Natalia Głuszek  
Natalia to uczennica kl. VII szkoły podstawowej. W wieku 8 

lat trafiła do szkółki piłkarskiej GOKSiR w Lipcach 

Reymontowskich. Natalię charakteryzuje pogoda ducha oraz 

charakter sportowca dążącego do wyznaczonych celów. 

 Wraz z reprezentacją UKS SMS Łódź Natalia dwukrotnie z 

rzędu (lata 2018 i 2019) wygrała Turniej „Z Podwórka na 

Stadion o Puchar Tymbarku”, który jest uznawany przez Polski 

Związek Piłki Nożnej, jako nieoficjalne mistrzostwa Polski  

w kategoriach wiekowych U10 i U12 dziewcząt, a także tytuł 

piłkarskich mistrzyń Polski w kategorii U13. 

Natalia, jakie emocje towarzyszą sportowcom podczas osiągania 

takich sukcesów? 

Natalia:  Jako bardzo młody sportowiec czułam ogromne wyróżnienie 

oraz towarzyszący temu stres.  

Komu zawdzięczasz swój sukces? 

Natalia: Sukces zawdzięczam głównie swoim rodziców, którzy 

poświęcali mnóstwo swojego czasu bym mogła realizować swoje 

marzenia. Za mój sukces odpowiada również cały klub i wszyscy 

trenerzy.  

Czy wiążesz swoją przyszłość z piłką nożną? 

Natalia: Myślę, że tak gdyż jest to moja pasja, z która chciałabym 

wiązać całe moje życie.  

 

WYWIAD Z NATALIĄ 



 
 

 
 
 

 

Wspomnienia z gazet 

Wycinki z lipieckiej gazety 



 
 

 
 
 

 

 

 

Maja Sierocińska 
Maja to uczennica kl. VIII Szkoły Podstawowej. Zwyciężczyni 

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy i Twórczości Wł. St. Reymonta z roku 

2019. 

Jak sama twierdzi: „Do samego konkursy nie przygotowywała się długo, 

a ostatnich szlifów swojej wiedzy dokonała na kilka dni przed samym 

wydarzeniem. Wszystko dzięki działalności szkoły, która bardzo często porusza 

temat patrona i jego twórczości” 

Maja interesuje się zwierzętami i lubi czytać książki. Jej plany na przyszłość 

nie są jeszcze sprecyzowane, gdyż „ nigdy nie wiadomo, co życia przed nami 

postawi”. 

 

Odbiór nagród konkursowych – Maja (pierwsza  

z prawej strony) 



 
 

 
 
 

 

 

 

Nasze „złotka” 
Reprezentacja drużyny dziewcząt, nieprzerwalnie od 2015r. zdobywa pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu 

Skierniewickiego w Piłce Siatkowej. 

Drużyna siatkarek z 2020r. 

Drużyna siatkarek z 2019r.odkłada swój 

kolejny puchar w gabinecie dyrektora 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Niezawodni piłkarze 
Drużyna chłopców rok rocznie osiąga wysokie wyniki w Mistrzostwach Powiatu Skierniewickiego 

 w piłce nożnej. A w gablocie tylko przybywa pucharów… 

 



 
 

 
 
 

 

Współczesna szkoła 



 
 

 
 
 

 

 


