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Dzień 5 grudnia 2019 dla społeczności XXXIV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. M. de Cervantesa w Warszawie był dniem wyjątkowym. Zgromadziliśmy się 
w naszym liceum, aby upamiętnić autorkę wiersza „Pożegnanie”, Sprawiedliwą Wśród 
Narodów Świata, nauczycielkę języka polskiego, panią profesor Ewelinę Lipko-
Lipczyńską. Na uroczystość zostały zaproszone władze miasta, dzielnicy, 
przedstawiciele związków zawodowych. Byliśmy zaszczyceni mogąc gościć Rodzinę 
oraz Uczniów Pani profesor. 

W przygotowanie uroczystości zaangażowali się przede wszystkim uczniowie 
Cervantesa, którzy z pasją determinacją studiowali niełatwą historię Polski, w którą 
wpisuje się historia XXXIV LO. Zgłębianie historii szkoły uświadomiło nam, jak wielu 
pedagogów zasługuje na naszą pamięć. Postanowiliśmy wskrzesić zapomnianą 
tradycję upamiętnienia wyjątkowych osobowości związanych z naszym liceum. W tym 
miejscu chcemy szczególnie podziękować uczniom Pani Eweliny Lipko-Lipczyńskiej, 
którzy przypomnieli nam o tej wyjątkowej nauczycielce. 

Uroczystość Upamiętnienia Pani Prof. Eweliny Lipko-Lipczyńskiej poprzedziły szeroko 
zakrojone przygotowania. Pierwszym etapem przygotowań był udział w projekcie 
Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, jako ponadczasowy wzór postaw zorganizowany 
przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. obejmował cykl szkoleń 
z zakresu kompetencji społecznych. Uczestnicy projektu poszukiwali odpowiedzi 
na następujące pytania: Co to znaczy pamiętać? Jak pamiętać? Na kolejnych zjazdach 
krakowskich uczniowie uczestniczyli w wykładach i warsztatach poświęconych 
II wojnie światowej i Zagładzie w perspektywie historycznej i współczesnej.  

Zdobytą wiedzą i umiejętnościami uczestnicy krakowskich spotkań podzielili się 
ze swoimi koleżankami i kolegami w klasach. W Szkole Podstawowej 
nr 146 im. Janusza Korczaka w Warszawie grupa naszych uczniów opowiedziała 
historię Pani Profesor Lipko-Lipczyńskiej. Młodsi koledzy włączyli się w przygotowanie 
uroczystości ilustrując życie E. Lipko-Lipczyńskiej, prace stanowiły część wystawy 
i znalazły się w katalogu upamiętniającym wydarzenie.  

Szczególna rola w przygotowaniu uroczystości przypadła uczniom klas plastycznych, 
którzy stworzyli prace inspirowane życiem Pani Profesor oraz przygotowali plastyczną 
oprawę wydarzenia, pomagali w opracowaniu katalogu wystawy. Aktywnie wspierali 
swoimi pomysłami projekt plakatu i zaproszeń.  

Scenariusz uroczystości oparty był na twórczości i wspomnieniach 
Pani E. Lipko-Lipczyńskiej. Autorzy scenariusza oddali głos przede wszystkim naszej 
bohaterce i jej najbliższym. Kulminacyjnym momentem uroczystości było odsłonięcie 
tablicy upamiętniającej Ewelinę Lipko- Lipczyńską. Uroczystego odsłonięcia tablicy 
dokonały siostrzenica E. Lipko- Lipczyńskiej pani Anna Rycombel i pani dyrektor 
XXXIV LO Anita Omelańczuk. Wzruszającym podsumowaniem spotkania były 
wspomnienia uczniów Pani Profesor Eweliny Lipko-Lipczyńskiej. 


