Wspomnienia z lat szkolnych mojej babci Elżbiety Szubert z d. Tomczyk

Julita Mielczarek: Babciu, czy chodziłaś do szkoły podstawowej prowadzonej przez siostry
zakonne w Lipce przy Parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, w budynku starej
plebanii?
Elżbieta Szubert: Niestety nie, za moich czasów szkoły już tam nie było. Po roku 1950
mariawicką szkołę podstawową przeniesiono do Niesułkowa na miejsce obecnej szkoły. Ja
chodziłam tam od pierwszej do ósmej klasy. W domu parafialnym odbywały się już tylko
lekcje religii, dzieci wystawiały jasełka i inne przedstawienia o tematyce religijnej.

Fot. archiwalna: Kościół z plebanią w Lipce

Julita Mielczarek: Mogłabyś mi powiedzieć Babciu kto Cię uczył religii?
Elżbieta Szubert: Oczywiście. Była to siostra Marianna Pełka, s. Sewera Kieliszczyk
i s. Lubosława, oraz kapłan Gabriel Kamer. Siostra Sewera była wcześniej długoletnią
kierowniczką szkoły.

Fot. Kapłan Gabriel Kamer

Julita Mielczarek: W którym roku to było ?
Elżbieta Szubert: W 1957 roku zapisała mnie mama na lekcje religii, byłam wówczas w
I klasie. W II klasie przystąpiłam do Pierwszej Komunii Świętej, do której przygotowywały
mnie siostry Marianna i Sewera.

Fot. Siostry: Marianna i Sewera.

Julita Mielczarek: Do którego roku Siostry uczyły jeszcze religii w parafii ?
Elżbieta Szubert: Po ukończeniu ósmej klasy w 1964 roku przestałam już uczęszczać na
religię, siostry nadal uczyły, nie pamiętam do którego roku. Siostra Sewera wyjechała do
Płocka, a Siostra Marianna została w Parafii i służyła aż do śmierci. Została pochowana na
cmentarzu w Niesułkowie.
Julita Mielczarek: Babciu może wiesz coś na temat tej szkoły podstawowej od swoich
rodziców lub dziadków ?
Elżbieta Szubert: Wiem, że za ich młodych lat była to szkoła 4 klasowa. Sale lekcyjne
znajdowały się na pierwszym piętrze. Mówili o pięciu siostrach nauczycielkach tj. s. Sara,
s. Benicja, s. Michaela, s. Marianna i s. Sewera. Tak jak wcześniej wspominałam religii uczyła
mnie siostra Marianna i s. Sewera.
Julita Mielczarek: Obecnie na miejscu dawnej plebanii stoi nowy Dom Parafialny.

Elżbieta Szubert: Stary budynek otrzymał drugie życie. Znajduje się obecnie w Skansenie
w Nagawkach. Plebania jest odtworzona razem z przylegającym kościołem czyli tak jak było
to pierwotnie.
Rozmawiały: Julita Mielczarek uczennica III kl. Technikum Ekonomicznego w Bratoszewicach
ze swoja babcią ze strony mamy Elżbietą Szubert, parafianką z Lipki.
Niesułków Kolonia 2013 r.

W dn. 28 października 2013 r. pojechałam do Nagawek. Z informacji uzyskanych od
pracowników skansenu dowiedziałam się, że dawna neogotycka plebania mariawicka została
przeznaczona na recepcję oraz pomieszczenia biurowe. Mieszczą się tutaj także 4
apartamenty i 2 pokoje. Plebania oryginalnie połączona była z drewnianym kościołem na
planie krzyża. Bryła kościoła została odtworzona przez projektantów na podstawie starych
rycin i zaadoptowana na zimową salę kinowo - teatralną z widownią (ok. 200 miejsc) oraz
sceną. W Sali kinowej odbywają się koncerty, pokazy taneczne, oraz konferencje i szkolenia.
Julita Mielczarek

