
 
 
 

      Śladami Władysława                     
Stanisława Reymonta. 

 
 



Życiorys Wł. St. Reymonta 

  

  Reymont urodził się w rodzinie organisty. Jego ojciec, Józef Reymont, człowiek oczytany, miał wykształcenie 

muzyczne i w tuszyńskiej parafii pełnił obowiązki organisty, a także prowadził księgi stanu cywilnego i 

korespondencję proboszcza z władzami rosyjskimi. Matka, Antonina z Kupczyńskich, miała talent do opowiadania. 

Wywodziła się ze zubożałej szlachty krakowskiej; w latach dojrzałych pisarz fakt ten często podkreślał. Rodzice 

chcieli, aby został organistą. Odmówił uczęszczania do szkół, często zmieniał zawody, miejsca zamieszkania, dużo 

podróżował po Polsce i Europie. Ukończył Warszawską Szkołę Niedzielno-Rzemieślniczą. W latach 1880–1884 uczył 

się zawodu krawieckiego w Warszawie, po czym został czeladnikiem. W okresie 1884–1888 był aktorem w 

wędrownych grupach teatralnych, następnie w latach 1888–1893 dzięki protekcji ojca znalazł zatrudnienie jako 

niskiej rangi funkcjonariusz Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, pracując m.in. w Rogowie i Lipcach. W 1890 r. zmarła 

matka pisarza. Z twórczości literackiej utrzymywał się od 1894, kiedy to przeniósł się do Warszawy, jednak swoje 

pierwsze wiersze pisał już w 1882 roku. 



   

 

13 lipca 1900 r. Reymont uległ wypadkowi kolejowemu. Trafił do szpitala z dwoma złamanymi 
żebrami, jednak w raporcie lekarskim napisano, że pisarz ma 12 złamanych żeber oraz inne 
kontuzje ciała i nie wiadomo, czy będzie nadal zdolny do pracy umysłowej. Notatkę szpitalną 

sfałszował dr Jan Roch Raum. Wysokie odszkodowanie w wysokości 38 500 rubli pomogło mu 
zdobyć niezależność finansową. Ożenił się z Aurelią Szabłowską z domu Schatzschnejder dnia 
15 Lipca 1902 w Krakowie, ślub odbył się w kościele Karmelitów na Pisku. W tym samym roku 

umarł jego brat Franciszek.W 1905 roku Władysław Reymont był świadkiem 
wydarzeń rewolucji 1905 roku. Swoje obserwacje ze strajku powszechnego i demonstracji w 
Warszawie, po ogłoszeniu manifestu konstytucyjnego przez cara Mikołaja II, opisał m.in. w 

tekście "Kartki z notatnika" w nr 45 Tygodnika Ilustrowanego. Zbiór jego wspomnień z okresu, 
nazwanych "Z konstytucyjnych dni. Notatki", przedrukowano następnie w 1956 r. w III tomie 

"Dzieł wybranych", pt. "Nowele„. Zmarł w Warszawie 5 grudnia 1925 r. 9 grudnia został 
pochowany w alei Zasłużonych na cmentarzu Powązkowskim, a jego serce wmurowano w 

filarze kościoła pw. św. Krzyża. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2000 Rokiem 
Reymontowskim. 

 

 



W jaki sposób 
pamiętamy o naszym 

Patronie – 
 Wł. St. Reymoncie ? 

 



 Od 2008 r. nasza szkoła ma sztandar. 



Przy wejściu, w korytarzu  wita nas tablica, 
upamiętniająca otwarcie nowego budynku szkoły. 

 



Na I piętrze podziwiamy zagrodę chłopską z I 
połowy XX w.  

 
 
 



W  Izbie Pamięci Wł. ST. Reymonta można zobaczyć, 
jak wyglądało mieszkanie w I połowie XX w. 

 



W  Izbie Pamięci Wł. ST. Reymonta można zobaczyć, 
jak wyglądało mieszkanie w I połowie XX w. 

 



Co roku przekazujemy informacje  z Ogólnopolskiego  Konkursu 
Recytatorskiego -    ,,Mówimy Reymontem” 

oraz ze Zlotu Szkół Reymontowskich. 
 



Każdy uczeń  na tablicy ,,Reymont, folklor i ja”może przeczytać  
życiorys Wł. St. Reymonta oraz zobaczyć zdjęcia 

upamiętniające naszego Patrona. 
 



. Kto nie wie, jak wyglądała dawna wieś, może ją 
zobaczyć  

na obrazie w pracowni języka polskiego. 
 



 

 

Mamy hymn szkoły. 

 

1. Gdy nastaje taka chwila, 
Która wzmacnia bicie serc, 

Czas najwyższy by  rozpocząć 
Najważniejszą dla nas pieśń. 

 
Ref.: Sztandar niebieski powiewa, 

      Na nim widnieje Reymonta twarz                              
      Duma nas zewsząd rozpiera, 

      Tu chętnie powróci każdy z nas. 
 

2. Piękne mury szkoły w Solcu  
Chętnie wita każdy gość. 
Jest wesoło i przyjemnie, 
Nie panuje gniew i złość  

 
Ref.: Sztandar niebieski powiewa... 

 
3. Rozejrzyjmy się dokoła, 
Świat dla nas, woła nas. 

Gdy po latach zatęsknimy, 
Odwiedzimy wszystkich was. 

 
Ref.: Sztandar niebieski powiewa... 

 
4.Gdy sięgniemy razem gwiazd  

   I nadamy życiu sens, 
   Pozostawmy w murach szkoły  

   Najpiękniejszą serca część. 

 





Chłopi 

 

Powieść Władysława Reymonta, 
pisana w latach 1901–1908, 

opublikowana w formie książkowej 
w latach1904–1909. Pisarz 

otrzymał za ten utwór Nagrodę 
Nobla w 1924. Powieść ukazuje 

życie społeczności zamieszkującej 
wieś Lipce na przestrzeni 

czterech Pór Roku . 
 



             Bunt 

Połączenie baśni i antyutopii, w której 
Reymont opowiada historię krwawego 

buntu zwierząt przeciwko władzy 
człowieka. Rewolta, która zaczyna się od 

szczytnych haseł walki z 
niesprawiedliwością i uciskiem w imię 

budowy świetlanej przyszłości, przeistacza 
się w krwawą rzeź, prowadzącą do 

totalnego zniszczenia i utraty wszelkich 
złudzeń. 



 Ziemia Obiecana 

Powieść Władysława Reymonta, 
po Chłopach najczęściej 

tłumaczona na języki obce i 
filmowana. Ziemia obiecana była 

drukowana w łódzkim Kurierze 
Codziennym w latach 1897-1898. 
Drukiem ukazała się w 1899 r. w 

Warszawie. 



       Fermenty 

Dalsza część opowieści o 
Jance Orłowskiej, głównej 

bohaterce powieści 
Komediantka. Akcja książki 

rozgrywa się głównie w 
Bukowcu, miejscowości w 
której jej ojciec pracuje na 

stanowisku naczelnika stacji. 



       Wampir 

Nietypowa w dorobku Władysława St. 
Reymonta pozycja – napisana w 1911 
roku, oparta jest na jego wrażeniach z 

pobytu w Londynie. Niepokojąca, 
pełna zjawisk paranormalnych, oddaje 

ducha tej pełnej spirytyzmu epoki, 
świadcząc o głębokim zainteresowaniu 

pisarza okultyzmem. Jest również 
piękną powieścią o bezgranicznym 

zauroczeniu oraz niespełnionej miłości 
– także do ojczyzny.  

 



   Komediantka 

Powieść Władysława 
Reymonta wydana w 1896. 

Dzieło powstało na podstawie 
własnych teatralnych przeżyć i 

doświadczeń autora. 
Bohaterką powieści jest panna 

Janina Orłowska. Reymont 
napisał Komediantkę w 

miejscowości Bukowno, gdzie 
przez krótki czas pracował jako 

zawiadowca na stacji 
kolejowej. 



Władysław Stanisław Reymont – nagroda Nobla 



    Po raz pierwszy do nagrody Nobla zgłosiła Reymonta już w 1919 r. Akademia Umiejętności w 
Krakowie. Kolejna próba miała miejsce w 1920 r., gdy kandydaturę autora "Chłopów" zgłosił 
członek Komisji Nobla - Per Hallström. Z pewnością ważną rolę w popularyzacji powieści w 
Szwecji, a także wpływ na decyzję Komisji miało ukazanie się przekładu "Chłopów" na język 

szwedzki dokonane przez Ellen Wester. Nagroda dla polskiego pisarza została przyjęta z uznaniem. 
"Cieszymy się, że najwyższe odznaczenie literackie przyznano przedstawicielowi odrodzonej i 

wolnej Polski. Kiedy Akademia wieńczyła Sienkiewicza, nie było jeszcze państwa polskiego. Tak 
tedy zarówno w latach poniżenia, jak i triumfu, Szwecja dała wyraz swej sympatii i uznania dla 

utalentowanego narodu polskiego" - pisał w Svenska Dagbladet prof. Martin Fredrik Böök.            
Władysław Reymont tak skomentował - w liście z 14 listopada - otrzymanie nagrody:     "I 

przyznaję się przed Wami, że ta nagroda uderzyła we mnie istotnym, wstrząsającym piorunem. 
Bowiem mimo wszelkich nadziei, coraz bardziej zastanawiających pogłosek, w głębi hodowałem 
niewiarę. Ani na chwilę nie miałem przekonania o dostaniu tej nagrody. Więc kiedy to się stało, 

poczułem się wprost zdruzgotany wzruszeniem, co w moim stanie serca zaprowadziło mnie znowu 
do łóżka". 

    Z powodu ciężkiej choroby laureat nie mógł przybyć na uroczystość w Szwecji. W jego imieniu 
nagrodę odebrał poseł Polski w Sztokholmie Alfred Wysocki. Czek na 116 718 koron (co równało 

się 256 999 ówczesnych złotych polskich), dyplom i medal ze szczerego złota przesłano 
przebywającemu na leczeniu w Nicei Nobliście. 

 



Władysław Stanisław Reymont - cytaty 

• „Życie nie daje nam tego co chcemy, tylko to, 
co ma dla nas.” 

•  „Siłę człowieka mierzy się ilością jego 
nieprzyjaciół.„ 

• „Człowiek nie może żyć tylko dla siebie - nie 
wolno mu tego pod grozą własnego 
nieszczęścia” 

• „Kocham cię! Kocham nie dlatego, żebyś i ty 
mnie kochał, żebym chciała przez to szczęścia, 
nie dlatego - ja cię kocham, kocham i nic 
więcej.” 

 

 



• „Słowa lecą dalej niż chęci, a chęci niż 
możliwość.” 

• „Mnie się zdaje, że powinno się zawsze stać 
w szeregu jednym lub drugim i czegoś 
pragnąć, coś robić, pracować i kłaść cała 
duszę, i żyć z całą pasją...” 

• „Rzeczywistość jest z tej samej przędzy co i 
marzenia” 

• „Człowiek stworzył maszynę, a maszyna 
człowieka zrobiła swoim niewolnikiem; 
maszyna będzie się rozrastać i potężnieć do 
nieskończoności i również wzrastać i 
potężnieć będzie niewola ludzka.” 

 



Miejsca  w Polsce, upamiętniające Wł. St. Reymonta 

Dom ten znajduje się w Lipcach 
Reymontowskich. Muzeum 
Regionalne im. Wł. S. 
Reymonta.  
 



Pomnik Władysława Stanisława Reymonta  
w Łodzi.  

 



       Dom, w którym mieszkał. 
 



Epitafium serca Władysława Reymonta 
w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. 



Grób Reymonta na warszawskich Powązkach. 



Banknot, na którym widnieje twarz Reymonta. 



                     OGÓLNOPOLSKI KONKURS - ,,MÓWIMY   
                                          REYMONTEM”                            
 
     Co roku organizowane są Zloty Szkół Reymontowskich. Te 

wspaniale spotkania zbliżają uczniów i nauczycieli, są okazją do 
wymiany doświadczeń i sprzyjają zawieraniu przyjaźni. To po 
prostu wielkie święto Rodziny Reymontowskiej. 

     Podczas zlotów odbywa się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - 
,,Mówimy Reymontem”. Młodzi utalentowani recytatorzy mają 
wtedy swoje święto, a proza Reymonta odkrywa swoje piękno. 
Laureaci w nagrodę wyjeżdżają do Kanady.  

  
 

 



 
 
 
III Ogólnopolski Konkurs Recytatorski  
 „Mówimy Reymontem” – Szczutowo 18.10.2007r. 
  
Fragmenty ,,Chłopów” Wł. St. Reymonta 
recytowali: 
Patrycja Cichocka, 
Tomasz Krukowski. 
  
 





 
X Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich  
w Nowej Wsi – 27-29. 10. 2006 r. 
  

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: 
• Justyna Kozłowska, 

• Magdalena Łysiak, 

• Hubert Zabłotowicz. 

 





IV Ogólnopolski konkurs „Mówimy Reymontem”  w 
Zespole Szkół Samorządowych w Zawidzu Kościelnym – 
07.10 2008 r. 
 

Fragmenty ,,Chłopów recytowali: 
  Ilona Lewandowska, 
  Tomasz Krukowski. 
  Ilona Lewandowska zajęła I miejsce i w nagrodę wraz z opiekunem – 
p. dyr. Anną Wojciechowską (w maju 2009 r.) zwiedziła piękne, 
malownicze miejsca w Kanadzie. 





XII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich  

w Lipcach Reymotowskich – 2008 r. 
 

Naszą szkołę reprezentowali: 
• Ilona Lewandowska, 

• Marlena Michalak, 

• Mateusz Widawski. 

 





XIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich  

w Kołaczkowie – 26.09.2009 r. 

Nasza szkołę reprezentowali uczniowie: 
• Marlena Michalak, 

• Natalia Smyczyńska, 

• Aleksandra Wojciechowska, 

• Patryk Konarski. 

 





V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 

,,Mówimy Reymontem” Kołaczkowo 2009 r. 

 

Prozę Reymonta recytowały: 
• Natalia Smyczyńska, 

• Aleksandra Wojciechowska. 

 





  XIV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w 
Warszawie – 08.10. 2010 r. VI Ogólnopolski Konkurs 
Recytatorski ,,Mówimy Reymontem”  

Poczet sztandarowy w składzie: 
• Natalia Smyczyńska, 

• Aleksandra Wojciechowska, 

• Tomasz Krukowski. 

• Na deskach Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej  

• w Warszawie szkołę podstawową reprezentowała Natalia Smyczyńska (recytowała 
fragment ,,Chłopów”) 

• – zajęła III miejsce, 

• Ola Wojciechowska-uczennica kl. III gimnazjum recytowała fr. ,,Wampira”. Została 
laureatem i w nagrodę poleciała w maju 2011 r. do Kanady. 

 





   XV Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich  w 
Tuszynie – 23-26 09. 2011r. VII Ogólnopolski     
Konkurs Recytatorski ,,Mówimy Reymontem”  

Szkołę reprezentowali uczniowie: 
• Izabela Bobrowycz, 

• Patrycja Kwaśniewska, 

• Natalia Smyczyńska, 

• Marcin Michalak. 

• Fragmenty ,,Chłopów” recytowały: 

• Izabela Bobrowycz – uczennica kl. VI, 

• Natalia Smyczyńska – uczennica kl. I gimnazjum. 





   XVI Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w 
Kleszczowie VIII Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
,,Mówimy Reymontem”  

  
Szkołę reprezentowali uczniowie: 

• Ewelina Błaszczyk, 

• Oliwia Kryska, 

• Kryspin Cnotkowski, 

• Krystian Jankowski. 

Fragmenty ,,Chłopów” recytowali: 
• Krystian Jankowski –uczeń kl. VI, 

• Ewelina Błaszczyk- uczennica II kl. Gimnazjum. 

 





  XVII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w Solcu  

IX Ogólnopolski Konkurs Recytatorski ,,Mówimy Reymontem” 

 

•   Otwarcia zlotu dokonała p. dyr. Anna Wojciechowska na zamku w Gostyninie. Powitała zgromadzonych gości, 
szczególnie tych, którzy przyjechali z Kanady. 

• Swoją obecnością zaszczycił Ignacy Gogolewski – aktor i odtwórca roli Antka w ,,Chłopach”. 

• Następnie przedstawili się uczniowie z poszczególnych szkół, uczestniczących  w zlocie. Później młodzież z naszej szkoły 
znakomicie zaprezentowała się w ,,Weselu łowickim”. 

•   Następnego dnia odbył się Ogólnopolski Konkurs Recytatorski - ,,Mówimy Reymontem”, którego przewodniczącą była 
p. Emilia Krakowska – aktorka i odtwórczyni roli Jagny w ,,Chłopach”. W komisji byli też: aktor – Stanisław Górka, poeta 
– Cezary Buszman, prezes Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Kanadzie – p. Kazimierz Chrapka, p. Danuta Łaska – prezes 
bliźniaczej Fundacji im. Wł. St. Reymonta w Lipcach Reymontowskich, p. Tadeusz Samborski – z-ca dyrektora 
Departamentu Kultury, Promocji Urzędu Marszałkowskiego woj. mazowieckiego, p. wójt – Edmund Zieliński. 

• Z naszej szkoły prozę Reymonta recytowały: 

• ze szkoły podstawowej – Natalia Zabłotowicz, 

• z gimnazjum – Natalia Smyczyńska, która zajęła II miejsce. 

• Po południu goście zwiedzali okolice Solca, jeżdżąc wozem konnym. Brali też udział w wykonywaniu różnorodnych prac 
artystycznych. Bawili się przy ognisku i na dyskotece.  

•   Zlot zakończył się uroczystą Mszą  Św. w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha.  

 









XVIII Ogólnopolski Zlot Szkół Reymontowskich w 

Brzezinach ,,Mówimy Reymontem” 17.10.2014r. 
 

Poczet sztandarowy w składzie: 
•Kinga Kędzierska, 
•Magdalena Świątkowska, 
•Marceli Skalski. 
 
 

Maja Jesionowska recytowała fragment ,,Chłopów” Wł. Reymonta, 
Kinga Kędzierska recytowała fragment opowiadania Wł. Reymonta - ,,Suka”. 
 Zajęła I miejsce. 
W maju 2015 roku zwiedzi piękne miejsca w Kanadzie. 







Goście z Kanady w ZSPiG w Solcu. 
24.09.2009 r. 

      Naszą szkołę odwiedzili Polacy, mieszkający na 
stałe w Kanadzie: pani Danuta Warszawska, Józia 
Przystupa,  Aleksander Chodakowski i tata Józi – pan 
Krzysztof Przystupa.  
  Podczas spotkania z uczniami Józia i Aleksander 
recytowali wiersze, a pani Warszawska opowiedziała 
o szkole w Kanadzie. 
 







02 czerwca 2010 r. odwiedziła nas delegacja z 
Kanady.  
  Państwo Bożena i Stanisław Chylewscy – Polacy 
mieszkający na stałe w Kanadzie - w Montrealu, 
będąc w Polsce odwiedzili naszą szkołę. 
   U p. Chylewskich mieszkała delegacja z Polski: 
p. dyr. Anna Wojciechowska oraz Ilona 
Lewandowska – uczennica    gimnazjum. 
   







26-27 września 2011 r. spotkali się z uczniami: Karolina Jakubiak oraz bracia – 
Dominik i Patryk Luterowie.  
Ich opiekunką była pani Ewa Pachowicz.  
Gości w murach naszej szkoły powitała pani dyrektor Anna Wojciechowska. 
Młodzież recytowała wiersze. Największe brawa otrzymał najmłodszy gość – 
Patryk Lutera. 
  Delegacja kanadyjska złożyła wizytę w Urzędzie Gminy Gostynin, spotkała się 
z wójtem – Edmundem Zielińskim  i dyrektorem Gminnego Centrum Kultury  
i Tradycji Wsi – p.Krystyną Janiszewską. 
Opiekunka grupy opowiedziała historię Fundacji oraz jak żyją polskie rodziny w 
Kanadzie.  
Na koniec goście zwiedzili kopalnię soli w Kłodawie. 





Pracę wykonali uczniowie klasy II Gimnazjum  

im. Wł. St. Reymonta w Solcu. 

Julia Kryska, 

Zuzanna Słomińska, 

Bartłomiej Chojnacki, 

Konrad Subocz, 

Rafał Zieliński. 
Opiekun: p. Katarzyna Smyczyńska 

Pomoc multimedialna: p. Wojciech Godlewski 


