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DR IGNACY LIPI SKI1 (1874–1928)
Ignacy Lipi ski urodził si 14 stycznia 1874 r. w Pyzdrach nad Wart
w województwie wielkopolskim. Gimnazjum uko czył w Kaliszu (obecnie
I Liceum Ogólnokształc ce im. Adama Asnyka), a nast pnie studiował
medycyn na Uniwersytecie Warszawskim. W 1901 r. uzyskał dyplom lekarza
medycyny.
Do Szadku przybył w 1902 r. – obj ł tu placówk po zmarłym lekarzu,
doktorze Hipolicie Jakubowskim. Ju 2 lata pó niej, 2 sierpnia 1904 r., otworzył
w budynku na rogu ulic Nowe Miasto i Łaska sze ciołó kowy prywatny szpital,
przeznaczony głównie dla niezamo nych mieszka ców czworaków dworskich.
Leczył mieszka ców Szadku i okolicy: szlacht , chłopów i biednych wyrobników. Lecz c biednych, cz sto rezygnował z honorariów. Szerzył o wiat
medyczn . Zaskarbił sobie sympati i wdzi czno społeczno ci lokalnej.
Całe dorosłe ycie dr. I. Lipi skiego było zwi zane z Szadkiem. Pocz tkowo
mieszkał w domu pa stwa Jabło skich przy ul. Warszawskiej 28. Po pewnym
czasie przeprowadził si do własnego domu przy ul. Piotrkowskiej 22, który
odkupił od rodziny Stokowskich.
Dr Lipi ski miał natur społecznika – interesowały go sprawy rodowiska,
w którym ył i pracował. W listopadzie 1918 r. brał czynny udział w rozbrajaniu
Niemców w Szadku2. Jeszcze przed I wojn wiatow I. Lipi ski był inicjatorem

*

Jarosław Stulczewski, członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej w Zdu skiej Woli.
Informacje dotycz ce yciorysu Ignacego Lipi skiego w wi kszo ci s podane za: P. Sowa,
Doktor Ignacy Lipi ski, „Na Sieradzkich Szlakach” 1995, nr 3.
2
Operacj rozbrajania Niemców rozpocz to 12 listopada 1918 r. o godzinie 5 rano. Po zniszczeniu poł czenia telefonicznego, peowiacy otoczyli budynek, gdzie stacjonował pi dziesi cioosobowy oddział ołnierzy niemieckich, którzy zło yli bro i poddali si bez walki. Zob.
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i zało ycielem Kasy Zapomogowo-Po yczkowej w Szadku3, która w wolnej
Polsce została przekształcona w Bank Szadkowski 4, a po II wojnie wiatowej
– w Bank Spółdzielczy. Pełni c przez wiele lat funkcj dyrektora banku, dr
I. Lipi ski przyczynił si do jego rozwoju. Instytucja ta, obejmuj ca swym
działaniem teren miasta i gminy szadkowskiej oraz obszar s siedniej gminy
Krokocic,5 nie tylko udzielała po yczki i przyjmowała wkłady pieni ne, ale
tak e anga owała si w rozwój kulturalny mieszka ców miasta i okolicznych
wsi.
W okresie mi dzywojennym I. Lipi ski zaanga ował si równie w inicjatyw budowy młyna zbo owego w Szadku. Z ramienia zało onej przez
okolicznych ziemian spółki, nadzorował jego budow , a nast pnie kierował
działalno ci firmy. W bibliotece dr. Lipi skiego – obok dzieł medycznych
– mo na było znale wiele podr czników z dziedziny przetwórstwa zbo owego, ekonomii, organizacji i zarz dzania.
Działalno
na rzecz społeczno ci szadkowskiej przejawiała si tak e
w czynnym uczestnictwie dr. Lipi skiego w lokalnych organizacjach
społecznych: Ochotniczej Stra y Po arnej6 i Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół”. W przypadku tej drugiej organizacji był on zreszt współzało ycielem
i członkiem zarz du gniazda „Sokoła” w Szadku, które w uznaniu zasług, na
walnym zebraniu 20 lutego 1927 r. wybrało go na honorowego prezesa7.
Doktor I. Lipi ski, tak zasłu ona dla Szadku posta , zmarł 24 grudnia 1928 r.
w wieku 54 lat. Jego pogrzeb zgromadził liczne rzesze szadkowian, egnali go
przedstawiciele władz miasta8, gminy i powiatu, organizacje społeczne,
duchowie stwo z proboszczem szadkowskim ks. Janem akiem9. W uroczysto ci pogrzebowej wzi ła udział orkiestra „Sokoła” z Sieradza.
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Pocz tki spółdzielczo ci bankowej w Szadku (której dzi kontynuatorem jest Bank
Spółdzielczy w Szadku) przypadaj na 1906 r., kiedy to powstało Towarzystwo Po yczkowoOszcz dno ciowe.
4
22 maja 1921 r. Towarzystwo Po yczkowo-Oszcz dno ciowe w Szadku zostało
przemianowane na Bank Szadkowski. Zob. „Ziemia Sieradzka” 1921, nr 25, s. 7.
5
T. Marszał (red.), Leksykon sołectw gminy Szadek, Łód –Szadek 2004.
6
T. Olejnik, Ochotnicza Stra Po arna w Szadku 1896–1996, Sieradz, s. 59.
7
Ksi ga pami tkowa Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Szadku 1929 r.
8
Burmistrzem w tym czasie był Czesław Kubacki, który sprawował to stanowisko w latach
1923–1934.
9
Ks. Jan Stanisław ak (1870–1943), zało yciel Drukarni Diecezjalnej oraz Ksi garni
Powszechnej we Włocławku, redaktor wydawanych przez te instytucje czasopism, znany działacz
społeczny i niepodległo ciowy, po powrocie z niewoli niemieckiej nie został przywrócony przez
władze diecezji włocławskiej do swych poprzednich obowi zków, ale został skierowany do pracy
duszpasterskiej. W latach 1923–1934 pełnił funkcj proboszcza w parafii Wniebowzi cia NMP
i w. Jakuba Apostoła w Szadku (zob. ks. Kazimierz Rulka, Jan Stanisław ak, „Biuletyn
Szadkowski” 2008, t. 8).
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Grób doktora Lipi skiego przetrwał do dzi – poło ony jest w centrum
cmentarza w. Wawrzy ca w odległo ci ok. 10 m na południe od krzy a,
w pierwszym rz dzie po lewej stronie głównej alei cmentarnej (fot. 2)10.

Fot. 1. Ignacy Lipi ski
ródło: J. Stulczewski

Fot. 2. Grób dr. Ignacego Lipi skiego
na cmentarzu w. Wawrzy ca w Szadku
– stan z listopada 2008 r.
ródło: J. Stulczewski

W kruchcie ko cioła parafialnego pw. w. Jakuba Apostoła znajduje si
po wi cona jego pami ci tablica epitafijna, ufundowana przez pracowników
Banku Spółdzielczego w Szadku.
*****
Dr I. Lipi ski miał dwójk dzieci: syna Stanisława11, który został
astronomem i przebywał za granic 12, oraz córk Mari , urodzon w 1907 r.
w Szadku. Mari Lipi sk fascynowała ziemia sieradzka, któr poznała

10

Stan nagrobka wykonanego z płyty lastriko w 2008 r. był bardzo dobry, jedynie napisy
umieszczone na płycie z upływem czasu stały si mało czytelne. Grobem dr. I. Lipi skiego
opiekuj si pa stwo Zi bowie z ul. Piotrkowskiej 22.
11
Informacja podana przez Pani Wiesław Zi b , która mieszka w domu pa stwa Lipi skich.
12
W szkole w Szadku znajduje si jego teleskop podarowany przez siostr Mari .
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w młodo ci odwiedzaj c z rodzicami okoliczne maj tki i posiadło ci13. W 1931 r.
uko czyła Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała
równie histori . Po lubiła Kalabi skiego, z którym miała syna Jacka
(urodzonego 11 wrze nia 1938 r. w Warszawie)14. Po wojnie w 1945 r. zmarł jej
m . Po okresie tułaczki wraz z czwórk osób zamieszkała w Katowicach. Jej
pasj zawodow stała si pedagogika – specjalizowała si w andragogice, czyli
pedagogice dla dorosłych. Pó niej trafiła do Ministerstwa O wiaty w Warszawie. W stolicy zamieszkała na stałe przy ul. Wiejskiej. Zajmowała si tak e
dydaktyk historii. M. Kalabi ska w Warszawie pełniła funkcj sekretarza
warszawskiej sekcji Towarzystwa Przyjaciół Zdu skiej Woli (funkcj prezesa
sprawował pochodz cy równie z Szadku prof. Tadeusz Kobusiewicz). Maria
Kalabi ska była bardzo dumna z syna Jacka, wnuka Ignacego Lipi skiego, który
wyemigrował w 1984 r. do USA, gdzie tłumaczył pami tne wyst pienie Lecha
Wał sy w Kongresie USA w 1989 r. Kilkakrotnie odwiedzała go w Stanach
Zjednoczonych, z jednej z wizyt przywiozła wiele pami tek nawi zuj cych do
odkrycia Ameryki, które przekazała Muzeum Historii Miasta w Zdu skiej Woli.
Do ko ca ycia czuła si zwi zana z Szadkiem, gdzie na pocz tku XX w.
przybył jej ojciec i gdzie sp dziła dzieci stwo. W 1995 r. wzi ła udział w obchodach 700-lecia nadania Szadkowi praw miejskich. Po mierci syna (24 lipca
1998 r. w Waszyngtonie)15, w jednym z listów do Jerzego Chrzanowskiego
– dyrektora Muzeum Historii Miasta Zdu skiej Woli, pisała: Ja za kiedy jestem
zm czona i zmartwiona przywołuj przed oczy mał rzeczk szadkowsk , która
płyn ła meandrami, w ród bł kitnych, niezapomnianych i ró owych fioletek,
przez szadkowskie ł ki. Dno miała piaszczyste, wod przezroczyst , pełn rybek.
Nad ni fruwały wa ki i szklarze za sztywnymi, mieni cymi si skrzydełkami. Nie
ma ju tej rzeczki. Niedługo pó niej, 29 grudnia 1998 r., zmarła. Jej pogrzeb,
który odbył si w Warszawie 20 stycznia 1999 r., zgromadził grup szadkowian
i zdu skowolan, którzy pragn li uczestniczy w ostatnim po egnaniu pani Marii,
córki Ignacego Lipi skiego, któremu ziemia szadkowska tak wiele zawdzi cza.
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