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Tomasz Kowalski
Absolwent 2010

Architektura, historia budowlana
i dzieje siedzib sierpeckiego

Gimnazjum i Liceum

Historia szkoły to nie tylko historia ludzi ją tworzących. To także
dzieje miejsc, w których życie szkolne się toczyło. Zaskakujące
i powszechnie nieznane są losy budynków, w których przyszło
gimnazjalnym nauczycielom pracować z miejscową młodzieżą.
Obiekty te to cenny element materialnej spuścizny historycznej
sierpeckiego Gimnazjum i Liceum. Niniejszy rozdział prezentuje kształt
architektoniczny, historię budowlaną oraz wcześniejsze i późniejsze
losy kolejnych siedzib "kuźni umysłów" sierpeckiej młodzieży. Ma on
być w zamierzeniu zarejestrowaniem ich stanu, kształtu oraz wiedzy
o nich w przededniu setnej rocznicy powstania szkoły. Stanie się on
pewnie okazją do przywołania wspomnień o murach "starej szkoły",
ale także - na co wyrażam gorącą nadzieję - będzie dla czytelnika
swego rodzaju ciekawostką historyczną.

Poniżej zaprezentowane zostały obiekty w kolejności, w jakiej
szkoła znajdowała w nich swoją siedzibę. Dla łatwiejszej orientacji
czytelnika podane zostały ich współczesne adresy'.

I Dla porządku należy dodać, że szczegółowe dzieje dwóch pierwszych siedzib szkoły
omówiłem w: Tomasz Kowalski, W Sierpcu ZfI cara: ś/ndn/lli rtlSyjskir,li" ~nfl1iz,,/1 Sicrpc
2013, s. 98-109, 211-223. Poniżej znajduje się ich zsyntetyzowana wersja (choć także,
na potrzeby niniejszego opracowania - uzupełniona).
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PIERWSZA SIEDZIBA SZKOL Y - UL. PIASTOWSKA 25
(1916-1926)

udzielono Nejszatenowi i Kociołkowi pożyczkę na dokończenie
budowy koszar". Na przełomie 1893 i 1894 r. ukończono budowę
najważniejszego gmachu - usytuowanego kalenicowo przy ulicy,
piętrowego budynku, w którym ulokowano mieszkania oficerów,
jadalnię dla żołnierzy i siedzibę sztabu jednostki". Mieli tu także
zamieszkać liniowi żołnierze dwóch szwadronów pułku dragonów'.

Pierwsze dziesięć lat funkcjonowania szkoły mieściła się ona
w wynajętym prywatnym gmachu dawnych koszar 48. Ukraińskiego
Pulku Dragonów przy ulicy Piastowskiej (dawniej Płocka i Dobrzyńska),

,. ,. ,.

Budynek ten powstał jako glówny gmach zespołu koszarowego
wojska rosyjskiego. Zarząd powiatu sierpeckiego podpisał w końcu
1891 r. umowę na budowę i wynajęcie koszar z dwojgiem żydowskich
przedsiębiorców - Jakubem Szlamą Nejszatenem i Meszkiem Herszem
Kociołkiem. Na ich prywatnym terenie znajdującym się przy ówczesnej
ulicy Płockiej (dziś Piastowska) mieli oni wznieść w ciągu najbliższych
miesięcy kompleks koszarowy dla dwóch szwadronów pułku
dragonów na liczbę 200 koni", Poza trzema stajniami dla owych 200
zwierząt mial powstać budynek mieszkalny dla żołnierzy połączony
z siedzibą sztabu pułku, dwie kuźnie oraz cekhauz", Na początku
1892 r. Nejszaten i Kociołek zrealizowali jedynie część umowy.
Wzniesiono między innymi dwie stajnie (jedynie dla 110 koni), cekhauz
i kuźnię, a budowa mieszkań dla żołnierzy nawet nie została
rozpoczęta. Poza końmi, które "zamieszkały" w nowych stajniach,
żołnierze nadal byli rozkwaterowani w prywatnych mieszkaniach
i domach w mieście Sierpcu, 15 marca 1892 r. komisja, na czele której
stanął naczelnik powiatu, dokonała inspekcji przed oddaniem pułkowi
częściowo zbudowanego kompleksu koszar. Po oględzinach uznano
wspólnie, że "zblldowano blldynki trwałe i z dobrej jakości materiału,
odpoioiednic d/a swojego koszarowego przeznaczenia'». W listopadzie 1893 r.

,"~I

Sierpc, dawllc koszary dmgonću: pćźnic] siedziba Gininaziuni. Widok od uiecltodu.
KOllice lat. 20. XX wiek.'1. Fot. niezuanu.

Interesujący nas gmach główny miał murowany parter', nad
którym wznosiło się drewniane piętro przekryte niskim, dwuspado-
wym dachem krytym dachówką. Obiekt stał tuż przy ulicy i zajmował
większą część zachodniej pierzei działki, na której wzniesiono koszary.

Budynki były zajęte przez rosyjskie wojsko do 19] 1 r. (kiedy to
sierpecki pułk został dyslokowany do Włocławka)", 5 października tego
roku Żydzi Nejszaten i Kociołek podpisali akt sprzedaży nieruchomości

'Tamże, k. 143, 216, 21(iv, 2"17.
r. Tamże, k. 227-229v. Sztab zmieniał swoje miejsce. Z późniejszych lat znajdujemy

informacje, że mieści I się on w budynku poklasztornym. Swoje ostateczne miejsce
znalazł w nowo wybudowanym gmachu przy Bielskiej (dziś Plocka 3R).

7 "Obzor Płockoj Gubierni" (1893), s. 47.
" W dużej części był to parter murowany. Jedynie jego pólnocna część byln drewniana,

podobnie jak cale piętro.

• T. Kowalski, op. cit., s. 83.

, Liczbą koni określano mniej więcej liczebność liniowych żołnierzy w szwadronie.
3 Archiwum Państwowe w Plocku, zesp. Plocki Rząd Gubcrniolnu, sygn. 1173, k. 24, 24v

i 45. W opisie archiwalnej jednostki nastąpiła pomyłka, gdyż użyto nazwy ,,47.
Ukraiński Pulk Dragonów". Oczywiście lektura już pierwszych stron poszytu
wskazuje, że treścią dokumentów jest budowa koszar dla pułku 48.

• Tamże, k. 24, 24v.
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z opuszczonym kompleksem koszar. Nabył ją od nich Wojciech
Zaleśkiewicz z Sierpca. Według zawartej umowy kupna-sprzedaży
na nieruchomości znajdowały się wówczas: piętrowy dom, dwie stajnie,
drewutnia, szopa, cekhauz, drewniany dom z kuchnią i piekarnią oraz
ustęp!". Krótki czas potem, rozebrano część budynków rozmieszczo-
nych w środkowej i we wschodniej części działki, po czym rozpoczęto
częściowe dzielenie nieruchomości i wyprzedawanie ich prywatnym
właścicielom!'. 7 czerwca 1920 r. pokoszarową nieruchomość Wojciech
Zaleśkiewicz odsprzedał małżonkom Julianowi i Stanisławie
z Gzubickich Trębińskim i Janowi Trębińskiemu. Wówczas na
nieruchomość składały się: "frontowy dom, boczna oficyna, zabudouunua
w podwórzu, plac i ogród przy domu, mieszczący progimnazjum i szkoły
początkowe w Sierpcu'T'. Zmarły 3 grudnia 1923 r. Jan Trębiński, swoją
część nieruchomości przy Piastowskiej zapisał w testamencie bratu
Julianowi i jego małżonce Stanisławie".

Na parterze mieściły się sale lekcyjne, a na piętrze mieszkania dla
nauczycieli spoza miasta": Goście uczestniczący w inauguracji zajęć
"zachwycali się obszernością ponueszczen, obfitością ich w świat/o, czystością
i pokazali/i, pomieszczompni IW scianach" 16. Obszerność budynku pozwoliła
w 1917 r. na ulokowanie na piętrze także siedmioklasowej szkoły
powszechnej l?

Mimo, że w 1918 r. szkole zostal podarowany nowo zakupiony
gmach (o czym jeszcze będzie mowa), to nie mogla się ona do niego
wprowadzić, gdyż zajęty był przez starostwo powiatowe.
Jak informował dyrektor szkoły Wacław Siciński - "z clnoilq objęcia
własnego gntociiu gimnazjum zostanie llpmlstwowione i odpadnie potrzeba
opłah) szkolnej w wysokości 30 tys. II/arek rocznie" i na łamach miejscowej
prasy apelował do społeczeństwa, by poparło sprawę przenosin szkoły
do gmachu zajmowanego przez starostwo. Zaproponował nawet
by zajęło ono lokal który obecnie zajmuje Gimnazjum "a który
odpowiedniejszy jest na biura, aniżeli na szkołę" 18. Pertraktacje i próby
opuszczenia gmachu koszar przy Piastowskiej sukcesem zakończyły się
dopiero za dyrektorowania ks. Leona Pomaskiego. Dzięki jego
staraniom i zabiegom szkoła przeprowadziła się do swojego budynku
w roku szkolnym 1925/192619•

* * *

Inaugurujące swoją działalność 20 września 1916 r. Progimnazjum
Filologiczne Męskie znalazło swoją siedzibę w wynajętym od Wojciecha
Zaleśkiewicza budynku dawnych koszar. Gospodarzem odpowiedzial-
nym za budynek szkolny z ramienia sierpeckiego Koła Polskiej
Macierzy Szkolnej (jej właściciela) został Wiktor Chyżyński!'.

* * *

Zdaje się, że w budynku przy Piastowskiej częściowo znalazły
wówczas swoje miejsce biura starostwa powiatowego i zajmowały. je do

lU Archiwum Państwowe w Płocku, zesp. Kancelaria notariusza Wacława Gurtekicg»
w Sierpcu, Rep. 1278/1911 r.

" Pomiędzy 1924 a 1936 rokiem wydzielono działki kupione przez rodziny: l'odleckich
(dziś Piastowska 23); Tuzińskich (Braci Tułodzieckich 10); Dygowskich (Braci
Tułodzieckich lOA); Kilanowskich (Braci Tułodzieckich 12); Kowalskich (Braci
Tułodzieckich 14) i Smulskich (Wiosny Ludów 2). Po II wojnie światowej nastąpiły
kolejne podziały nieruchomości.

I~ Archiwum Państwowe w Plocku, zesp. Kancelaria notariusza Wae/mm Gl/rllSkiego
w Sicrpcu, Rep. 374/1920 r.

11 Archiwum Państwowe w Płocku, zesp. Kaucclaria notariusza Wacława Gllrbskiego
(li Sicrpcn, Rep, 787/1922 r.

I. "Kurier Plocki" 222 (1916), s. 3; Irena Kulasińska, La/a divudziestc, lata trzydzieste ...
(i wczcślliejsze), Iw.] WSl'ulIlIlicllia Sierl'CZllll 1900-1950, pod red. jana Burakowskiego.
Sierpc 1998, s. 45.

15 80 lat Liceum OgóllloksztalCt/ccgo ill/. nijr« H. SI/c1wrskicgu. Folder, [Sierpc 1996], s. 3.
W podwórzu nieruchomości zlokalizowana była także rodzinna firma Trębińskich -
wytwórnia elementów betonowych (produkująca pustaki, kręgi studzienne, płyty
chodnikowe itp.), zob. Jan Burakowski. Ulica Piastomska 25, Iw:] Ziemia sicrpcck« ZIWIW
i lIiezllm/tl. JII(o/'llla/or hisloryczl/o-kmjozlIllwczy, pod red. Zdzisława Dumowskiego,
Sierpc 2007, s. 94.

I. "Kurier Płocki" 222 (]9] 6), s. 3.

17 Teresa Pawłowska, Sicrpccka szkota 1/1 stare] f%gmtli i dokumencie: kalcndnnum 1871-
1985, Sierpc 2001, s. 2].

I" "Kurier Plocki" 252 (192"1), s. 2.
IY T. Pawłowska, op. cit., s. 20.
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1928 r. Wówczas ukończono przebudowę gmachu dawnej cerkwi św.
Mikołaja Cudotwórcy i do niego na stałe starostwo się wprowadziło?",

blIdYlIkIl, Z wyjątkiclII mieszkanic zajll/Owllnego obecnie przez adwokata
Wysockiego, ogólJ/ej potoierzcliui czterysta pictnascie i sześófziesiqt sześć
setllych ntełrćtu kwadratowych oraz dwie stajenki i trzy IIstrpy, IW siedzibę
Sadu Grodzkiego w Sierpcu i nneszkanie Kieroiouik« Sqdu uizgtednie illllyclt
Sędziów lub [unkcionnriuezću: Sqdu">.

Od września 1939 r. dawny piętrowy budynek koszar zaadapto-
wany został na zatrudniający ponad 150 robotników zakład przemysło-
wy "Espera Werke" - będący oficjalnie fabryką wag (a w rzeczywistości
przedsiębiorstwem produkującym elementy uzbrojenia dla wojska
niemieckiego). Wyburzono część ścian działowych, tworząc duże hale
produkcyjne? •. W końcu 1944 r. fabrykę przeniesiono na teren Czech,
a w czasie wyzwolenia w styczniu 1945 r. opuszczający miasto żołnierze
niemieccy podpalili budynek dawnych koszar". Spłonęło wówczas
drewniane piętro, które zapadając się do wnętrza uszkodziło parter,
z którego pozostały zniszczone, sterczące wśród zgliszcz, spalone mury.

Po II wojnie światowej jeszcze przez kilka lat, przy Piastowskiej 25
stały nieuporządkowane miny, niegdyś okazałego budynku dawnych
koszar sierpeckiego pułku dragonów, a później "kuźni umysłów"
sierpeckiej młodzieży - kolejnych szkół urzędujących w tym miejscu.
Nie podjęto trudu odbudowy gmachu. Na miejscu budynku koszaro-
wego w latach 60. XX w. wzniesiono dwa czteropiętrowe mieszkalne
bloki (obecne adresy - Piastowska 25A i Piastowska 25B)26.

Sierpc, riawlle koszary dragolIów, pćźnie] siedzi/m Cimnazium. Widok od wschodu.
Z/Jiórka harcerska, 1920 r. Fot. ze zbiorów "Antykwariat/l T0r1111".

W styczniu 1929 r. z budynku koszar wyprowadziła się także
szkoła powszechna, która przeniosła się do nowo zbudowanego
gmachu tuż przy kościele ewangelickim (dziś ul. Braci Tułodzieckich 2).
Budynek przy Piastowskiej jednak nie opustoszał - ulokowano w nim
nowo zorganizowaną siedmioklasową Szkołę Powszechną nr 2, której
kierownictwo objął Bolesław Tuziński". Mieściła się ona w tym
budynku do czasów II wojny światowej. W 1935 r. Skarb Państwa
wynajął od Trębińskich "lokal we jrontowym dont u, składający się
z cziemastu ubikacyj22 wed/ug ókazanego p/mili, to znaczy enły porter

23 Archiwum Państwowc w Plocku, zesp. Kancelaria notariusza Edwarda jasillskicgo
w Sierpcu, Rep. 61/1935 r.

~. Jan Burakowski. Espera Werke Iw:] Ziemia sierped«: ZIJaIJa i nieznana. lll/orll/a/or
histonjczno-kmioziunvcu], pod red. Zdzisława Dumowskicgo, Sierpc 2007, s. 121-]24;
Ryszard Suty, Przsjniusaum praca w dziecinsttoie (Spismw wspol//Ilie/lia Teresy Losiak) [w:]
Ziemia sierpecka - ZIIIII/a i l/iezl/I1Im: przeuoduit: his/oryC21/0-krajoZ/IIlllJczy, t. 2, pod red.
Zdzisława Dumowskiego, Sierpc 2015, S. 313.

25 Wacław Mazurówski. PieI1IJszy... i drug] dzielI lLXll1wści, Iw:] Ahnauadi Sierpceki. t. 1,
pod red. Zdzisława Dumowskiego, Sierpc 1997, s. 54.

20 Nowy blok przy Piastowskiej 25A oddano do użytku w maju 1966 r., zob.
T. Kowalski, op. cit., s.108.

'" Szczegóły niniejszej sprawy omówiłem w: T. Kowalski, op. cit., s. 134-137.
21 T. Pawłowska, op. cit., s. 26.
22 Ubikacji! - w dawnym rozumieniu tego słowa chodzi po prostu o "pomieszczenie",

"pokój".
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DRUGA SIEDZIBA SZKOL Y - UL. PLOCKA 38
(1926-1939;1945-1976)

* * *

Najdłuższy w dotychczasowej historii okres czasu szkol a mieściła
się w budynku przy ulicy Płockiej. Pięćdziesiąt lat (z wojenną przerwą)
sierpecka młodzież kształciła się i zdobywała świadectwa dojrzałości
w dawnym gmachu klubu oficerskiego i siedziby sztabu 48. Ukraińskiego
Pułku Dragonów (przemianowanego w 1907 r. na 15. Ukraiński Pułk
Huzarów).

Budynek zlokalizowany na południe od historycznego centrum
miasta Sierpca, przy trakcie do Plocka, w dawnej dzielnicy garnizono-
wej, na północny wschód od gmachu dawnej cerkwi św. Mikołaja
Cudotwórcy. Wolnostojący, usytuowany kalenicowo przy ulicy
Płockiej, fasadą skierowany do tejże ulicy.

* * *

Budynek ten powstał w wyniku umowy pomiędzy przedstawi-
cielami władz wojskowych z sierpeckim przedsiębiorcą Jakubem
Rudowskim. W liście pułkownika von der Launitza z 1907 r.
kierowanym do płockiego gubernatora (przez ręce naczelnika powiatu)
można przeczytać, że w planowanym gmachu miały znaleźć się:
"wszystkie sztabowe pomieszczenia: d/a { ... J, karceru, szumini. szkoly dla
trębaczy, szkoly dla ćwiczell z bronią, 01'l7Zpracoumie (warsztaty) dla: stolarzy,
ślusarzy, kowali, rnsznikarzs], {oo./ rćumieź cekhauz, kuclinia i piekarnia d/a
lIiebojowych d/'l/żyll oraz koszary dla 134 ludzi niźszud: mngą {... J stajnie d/a
56 kon! {...J oraz obozowa szopa dla 46 powozów {... J. Wszystkie te
pomieszczenia, czyli 30 pokoi, Jakllb Rudotoski obowiąz/lje się pomieścić
w jednYIll, III1/rOil1l71zylll, dwuko1ldygnacyjllYlll blIdy"ku, ze strychowYlIli
ptnnieszczeniatni na trzeciej kOlldygllacji. Stajnie i szopy drewniane mają l,yć
lIsfalollych rozntiarću: [ ... J. W oparci li o powyższe wypowiedzi Ilależy uznać,
że oferta przedsiębiorcy Jakuba Rudowskiego jest bardzo korzystna dla kasy
pounniu, a w ezczegćutoźc! dla l1asżego pułku, 1... / dlatego przekOlll7lly
o sluszlIOści powyższego toniosku, proszę Waszą Dostojność, płockiego
gubematom, o budotoe poniieszczen sztabowych dla pIlIku, i wykorzysta/lie
oferty, tak drogiego, zaszczyt/lego, najdroższego i celi/lego człowieka [akint
jest Jakli l, Rudouieki"?', Po 1 stycznia 1908 r. Jakub Rudowski ruszył
z budową murowanego obiektu, długo wyczekiwanego przez pułk".

Sierpc, dawlly sztab puiku huzarćto, pćźniei siedziba Gintnazjutn. Widok od iosdiodu
(od ul. Płcckici), lata 20. XX wieku. Fot. ze zbiorów Grażyny K/os.

27 Archiwum Państwowe w Płocku, zesp. Płocki Rzqd Gntcrniainv, sygn. 1249, k. 15v
[tłum. Tomasz Kowalski].

'" T. Kowalski, op. cit., s. 214.

Murowany z cegły, od zachodu, północy i wewnątrz otynkowany.
Stropy belkowe z podsufitką, w piwnicy tzw. strop Kleina. Więźba
dachowa płatwiowo-kleszczowa, dach kryty blachą. W piwnicy
posadzka z płyt lastrykowych, na piętrze podłoga deskowa kryta
płytkami terakotowymi (korytarze i toalety) i wykładziną PCV (sale
lekcyjne), w sali gimnastycznej drewniany parkiet. Para współczesnych,
betonowych, pokrytych płytami z lastryka schodów. W zachodnim
trakcie schody pięciobiegowe, proste, z podestami i metalową balustradą
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[komunikacja od piwnicy po poddasze], w pólnocnym krańcu korytarza
w środkowym trakcie, dwubiegowe, proste schody z podestem
z metalową balustradą [komunikacja parter - I piętro]. Okna ościeżni-
cowe, rozwierane, dwudzielne z odchylnym nadślemieniem, szklone
taflowo [współczesne - 2012 r., nawiązujące formalnie do poprzednich].
W zachodniej połaci dachu pośrodku dwie lukarny w kształcie pólkola
oraz okna dachowe (te również w połaci wschodniej). Drzwi zewnętrzne
wschodnie ościeżnicowe, dwuskrzydłowe, pełne, z prostokątnym,
trójdzielnym nadświetlem, skrzydła trójpłycinowe. zdobione geometry-
cznie [współczesne - 2012 r., nawiązujące formalnie do poprzednich],
drzwi zewnętrzne zachodnie, półtoraskrzydłowe. potraktowane
analogicznie do wschodnich [również wspólczesne]. Drzwi wewnętrzne
ościeżnicowe, jedno- i dwuskrzydłowe na zawiasach czopowych, zamki
wpuszczane [w większości zachowane oryginalnie].

Rzut silnie wydlużonego prostokąta, układ wnętrz trójtraktowy
z korytarzem w środkowym trakcie (zwężającym się w części
poludniowej). W południowej części budynku ciąg z pięcioma, nieregu-
lamie rozmieszczonymi, wtórnie podzielonymi pomieszczeniami
i korytarzem. Pozostałe ciągi nieregularne. We wschodnim trakcie
osiem nieregulamych pornieszczeń (od północy: dwie sale lekcyjne,
korytarz wejściowy, sala lekcyjna, obszerna sala gimnastyczna, dwie
sale zaplecza i gabinet lekarski). W zachodnim trakcie również osiem
zasadniczych, nieregularnych pornieszczeń (od pól nocy: sala lekcyjna,
korytarz-łącznik z nowym budynkiem szkoły, toaleta, otwarte
na korytarz pomieszczenie go doświetlające, klatka schodowa, dwie
szatnie (wtórnie podzielone ściankami działowymi) i sala lekcyjna).
Na piętrze układ wnętrz zbliżony.

Bryla zwarta, budynek dwukondygnacyjny z użytkowym
poddaszem, podpiwniczony jedynie w południowej części, przekryty
wielopołaciowym dachem z dwiema dwupołaciowymi wystawkami
w połaci wschodniej (na południowym skraju oraz pośrodku).

Elewacje zakomponowano na wyodrębnionym z lica cokole
(w którym w partiach południowych umieszczono okna piwniczne)
i rozczłonkowano szeregiem prosto zamkniętych okien, umieszczonych
w dekoracyjnych obramieniach (w oknach górnej kondygnacji: pod

oknem plycina w linii gzymsu międzykondygnacyjnego oraz nadproże
prostokątne z kluczem; w oknach dolnej kondygnacji: ceglane konsolki
pod obokniami i prostokątne nadproże z kluczem; pomiędzy parami
okien niewielka plycina). Okna elewacji pólnocnej i zachodniej zwień-
czone zredukowanym nadprożem w kształcie prostokąta. Kondygnacje
podzielono (od wschodu i poludnia) gf:ymsem kordonowym w formie
ceglanego płaskiego fryzu wydzielonego listwami (dolna z ząbkowa-
niem); natomiast w elewacji zachodniej i północnej w formie uskokowej
opaski. Kondygnacje zwieńczono zredukowanym gzymsem. Elewacja
wschodnia, rozplanowana w kształcie wydłużonego prostokąta leżące-
go, dwukondygnacyjna, trzynastoosiowa z podwójnymi i pojedynczymi
oknami w osiach, z dwoma niewielkim i, trójosiowymi ryzalitami
o trójkątnych szczytach z okulusami i wysuniętymi okapami z dekora-
cyjnymi rozporami, zwieńczonymi drewnianymi sterczynami. Poza
partiami ryzalitów, w osiach elewacji po dwa okna. W piątej od północy
osi drzwi wejściowe do budynku. Elewacja południowa, rozplanowana
w kształcie prostokąta leżącego, dwukondygnacyjna, trójosiowa,
z parami okien w osiach. Elewacja zachodnia, rozplanowana w kształcie
wydłużonego prostokąta leżącego, dwukondygnacyjna, jedenastoosiowa
z podwójnymi i pojedynczymi oknami w osiach (pojedyncze w osiach
[licząc od południa]: drugiej, trzeciej [jedynie na piętrze], czwartej, piątej
i szóstej); w czwartej osi od południa drzwi wejściowe oraz okno klatki
schodowej przerywające gzyms kordonowy. W trzeciej osi od północy
dobudowany łącznik prowadzący do nowej części szkoły. Elewacja
północna, rozplanowana w kształcie wydłużonego prostokąta leżącego.
zwieńczona płaskim, trójkątnym szczytem, dwukondygnacyjna,
z nieregularnie umieszczonymi dwoma niewielkimi oknami.

Pierwotny układ wnętrz zatarty przez szereg przebudów.
Charakterystyczna dla obiektu sala gimnastyczna we wschodnim
trakcie parteru, o obniżonym poziomie podłogi, może pochodzić jeszcze
z pierwotnego układu funkcjonalnego [sala reprezentacyjnaż]".

2~ Wydaje się to prawdopodobne, choć Krzysztof Stręciwilk (bez przywołania źródła
informacji) podaje iż sala gimnastyczna powstała w ł. 20. XX wieku z połączenia dwóch
sał lekcyjnych, po wyburzeniu ściany działowej i obniżeniu poziomu podłogi, zob.
Krzysztof Stręciwilk, 80/111Sierpeckiego Kiubu Sportowego '1926-21XJ6,Sierpc 2006, s. 36,
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Niezbyt długo trwała radość pułku z wykorzystywania nowo
wybudowanego obiektu. W kwietniu 1910 r. podano w lokalnej prasie
ogłoszenie następującej treści: "Zgrollwdzellie oficerów 15-0 Pułku
Huzarćui w Sierpcu sprzedaje [... J 2-11 piętrową knmienicę. zapnouuuu; lIa'klllb
z dtootna morgom! ogrodu lUdobrYIl1 stanie, lU tyli/że mieście Sierpcu. vvarunk:
lU kallcelarii plllkowej"32. Sprzedaż związana była z decyzją o przygoto-
waniu do dyslokacji pułku z miasta i przeniesieniu go do Włocławka.
Obiekt wraz z całą nieruchomością za kwotę 10500 rubli, nabył
w październiku 1910 r. Daniel Babecki z Lipna".

Czytelne granice kolejnych rozbudów obiektów (pozostawione we
wnętrzu pierwotne ściany nośne, przebite niewielkimi otworamij'".

* * *

W budynku siedzibę znalazły prawdopodobnie, według snutych
wcześniej planów wszystkie potrzebujące miejsca organy i jednostki
pułku oraz sam sztab (nazywany też "zgromadzeniem oficerów"), który
stal się właścicielem i zarządcą całego obiektu. W budynku miał być
również zlokalizowany klub oficerski, który spelniał dla konsystujących
w sierpcekich koszarach żołnierzy niezwykle ważną rolę. Warto sobie
uświadomić, że życie w prowincjonalnym miasteczku na dalekich
rubieżach rosyjskiego imperium, nie wiązało się praktycznie z żadną
rozrywką. Budynek łączył funkcje: restauracji, domu kultury, klubu
towarzyskiego i kasyna. W kilku pomieszczeniach można było spędzać
miło czas w doborowym (tylko rosyjskim) towarzystwie".

Sicrpc, dawlly szla/J
pl//kl/ liuzarćto,
pćźnie] siedziba

Gimnaz] 11111.

Widok od
poll/dniowcgo

toschod II.

Fol. 1'0 J 936 r.,
ze zbiorów

Gmźylly Kłos.

;l(1 Niniejszy opis architektoniczny przygotowałem w 2014 roku jako część składową
Karty ewidencyjnej zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków Sierpc -
sztab pulku IlIlwrów, o/J. szkoła (ob. w archiwum Zakładu Konserwatorstwa UMK
w Toruniu). Autor poprzednio wykonanej bialej karty niniejszego obiektu
(Sienie - Koszary lmjskOlI~', ol,. Glllilllla Szkoła Zbiorczn, Karta ewidencyjna zabytków
architektury i budownictwa, oprac. T. de Rosset. Plock ]987, mps. w zb.
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Plocku) nie
wykorzystał archiwaliów ani literatury i błędnie zadatowal obiekt (na 1880 rok, kiedy
to jeszcze stałego wojska rosyjskiego w mieście nic było) i utożsamił go z budynkiem
koszar. Przechowywana w Archiwum Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, Delegatura w Płocku biała karta z 1987 roku z blędnymi danymi wpłynęła
na niepoprawnie nazwany wpis tego obiektu do rejestru zabytków nieruchomych
województwa mazowieckiego [/11Idyllek k(lszaroil'y, (1/1. szkoła, III. Płockll38a, 1880, III' rej:
A-988 z 3.09.2010], co w świetle powyższych informacji, wydaje się bezpodstawne.

JI Tak twierdził Jan Burakowski (zob. Jan Burakowski. Koszary i inne uoiskoue obiekty
rosyjskie, [w:] Ziemia sicrl'ccka ZIIatln i lIieZ/latla. tnfonnator l,is/orycz/lo-krnjoZllllwczy,
pod red. Zdzisława Dumowskiego, Sierpc 2007, s. 84). Pozostaje pytanie, czemu
w pierwotnych szkicach umowy i potrzebach wynotowywanych w listach
pułkownika von der Łaunitza nie ma slowa o klubie oficerskim? Czyżby
zrezygnowano z jakichś pomieszczeń właśnie kosztem utworzenia klubu?
Jak polączono sprawę koszarowania w budynku nieliniowych żołnierzy i niższych
rangą pracowników pułku z funkcjami rozrywkowymi obiektu?

o

3' "Głos Płocki" 29 (1910), s. 4
3J Archiwum Państwowe w Plocku, zesp. Knuceltui« nomriusza Wacłlllm G"r/Jskicgo

11> SicrpC/l, Rep. 708/1918 r.
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W czasie I wojny światowej okupacyjne władze niemieckie
ulokowały w budynku szpital polowy (feldlazaret)". W architekturze
budynku od czasu urzędowania w nim rosyjskiego wojska zaszły
pewne zmiany - od wschodu, w środkowej osi budynku, na piętrze,
zamontowano balkon, a w skrajnej, południowej, wykuto dodatkowe
drzwi poprzedzone schodami, poszerzając istniejące niegdyś okno.

Po odzyskaniu niepodległości, dnia 2 grudnia 1918 r. spisano
notarialny akt sprzedaży gmachu przy ul. Płockiej. Od Daniela
Babeckiego kupili go członkowie zarządu Stowarzyszenia Spółdziel-
czego "Rolnik" - Jakub Rudowski i Wladysław Lendzionowski.
Nieruchomość opisano w sposób następujący: "w mieście Sierpcu poloźo-
na, numerem czterysta dziewięćdziesiqtYI11 piqhjl11 OZIWCZO/W,ciqgnqc« się od
Płockiej szosy, l11iędzy zientiq Zwyrzykowskiego i cerkieumq, do GrzYl/lalskiej
drogi, skladajqcn się z piętrowego don III 11llIrOWanego,zabudouxn) w podwórzu
idwudziestu siedmiu tysięcy stu pięćdziesięciu trzech lokci kwadratowych placu
i ogrodu". Stowarzyszenie Spółdzielcze "Rolnik" zapłaciło Babcekiemu
za obiekt 103940 marek. Rudowski i Lendzionowski oświadczyli w akcie
notarialnym, iż .kupno to zgodnie z uchumłq zebrania ogó/Ilego członków
z dnia dWlldziestego piqtego sierpnia roku bieżqcego [... J sporzqdzaiq lin rzecz
mieiecoueg« progitnnozium pozostajqcego pod egidą Kola Polskiej Macierzy
Szkolnej w Sierpcu w osobie tegoż Kola [' .. J z toarunkiem, ażeby w podarotoanei
nieruchotnosci mieściła się po wieczne czasy ta polska szkoła średnia typu
oŚ11lioklasowego gimnazjum filologicznego dla chlopców miasta Sierpca i jego
lIajbliższyclI okolic [wyróżn. TKJ"35.

Mimo tak wspaniałomyślnej darowizny przekazanej na rzecz
powstałej dwa lata wcześniej szkoły - ta nie mogła wprowadzić się do
swojego gmachu. Po zakończeniu l wojny światowej został on zajęty na
siedzibę biur starostwa i sejmiku powiatowego. Kolejni dyrektorzy
szkoły (m.in. Wacław Siciński) podejmowali starania o wprowadzenie
się do gmachu prawowitych użytkowników, lecz działania te spełzły na
niczym. Było to źródłem kłopotów finansowych Gimnazjum, o których
w 1921 r. informował "Kurier Płocki" - Koło Polskiej Macierzy Szkolnej

w Sierpcu musiało utrzymywać szkołę w wynajmowanym domu, mimo
że miało własny budynek, a "czynniki materialne nie chcą zrozumieć, jaką
krzywdę wyrządzają nIłodzieży kształcqce] się i jej rodzicom">. Od 1925 r.
"zreflektowane" sprawą władze powiatowe podjęły próby negocjacji
z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
o przejęcie i "zużytkowanie" grożącego zawaleniem gmachu dawnej
cerkwi św. Mikołaja". W roku szkolnym 1925/1926 dzięki zapobiegli-
wości dyrektora Gimnazjum, ks. Leona Pornaskiego szkoła, po ponad
siedmiu latach od zakupu przez stowarzyszenie "Rolnik", wprowadziła
się do własnego gmachu.

Sierpc, daunu] sztab pil/kil huzanno, późlliej siedziba Gi11111azjll111.Widok od polnocnego
ioschodu, lata 70. XX wiek li,fot. Wojciech Wiślliewski.

* * *

W związku z zabiegami o upaństwowienie szkoły, Jakub
Rudowski i Wiktor Chyżyński w imieniu Koła Polskiej Macierzy

" I. Kulasińska, op. cit., s. 46.

~5 Archiwum Państwowe w Płocku, zesp. Kanceinna notariusza Wncłmm GlIrllSkiego
to Sierpcu, Rep. 70R/1918 r.

3. "Kurier Płocki" 252 (1921), s. 2.
37 T. Kowalski, op. cit., s. "134-"137.
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"
Szkolnej w Sierpcu, w marcu 1928 r. darowali budynek szkolny przy
ulicy Plockiej w Sierpcu na własność Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, a więc de fncto na własność Skarbu Państwa
Polskiego. Rudowski i Chyżyński zastrzegli jednak w akcie notarial-
nym, że darowizna ta może wejść w życie tylko jednocześnie
z upaństwowieniem szkoły".

Staraniem dyrektora w 1929 r. na pustym dotychczas placu
za szkołą (ciągnącym się aż do ulicy Grzymalskiej - dziś Braci
Tułodzieckich) powstały boiska do siatkówki i koszykówki. Wokół
jednego z nich wybudowano dwutorową bieżnię o długości ok. 280
metrów. Nowa przestrzeń przyszkolna pozwalała na prowadzenie
ćwiczelllekkoatletycznych oraz gier ruchowych'".

W tym samym czasie gromadzono cegłę na rozbudowę gmachu
i właściwe przystosowanie go do potrzeb szkolnych. Duże zasługi
poczynił tu wspominany wielokrotnie Jakub Rudowski, któremu wciąż
na sercu leżało dobro szkoły i który ofiarował sporą część budulca na
rzecz remontu obiektu. W latach 1929-32 nastąpiła rozbudowa szkoły".
Wzniesione zostało wówczas od północy, węższe od samego gmachu,
skrzydło, równe szerokości dwóch traktów starego budynku,
mieszczące cztery klasy i korytarze z klatką schodową na piętro.
Według spisu z roku szkolnego 1930/1931 budynek szkolny miał
powierzchnię 846 m2 i mieściło się w nim 8 sal lekcyjnych (3 dla klas
niższych wydziału ogólnego i 5 dla klas wyższych wydziału
humanistycznego) oraz 2 wspólne sale specjalne".

W dwudziestą rocznicę powstania szkoły, w 1936 r., dzięki
staraniom ks. Pomaskiego, udało się dobudować kolejne, potrzebne

szkole pomieszczenia. Dzięki pertraktacjom z rodziną Miętkiewiczów -
sąsiadów szkoły od strony pól nocnej, udalo się - "wchodząc" niejako
na ich działkę - do istniejącego starego porosyjskiego obiektu
i dobudowanego kilka lat wcześniej nowego skrzydła - dobudować
od północnego wschodu długie pomieszczenie, które nadało całości
obiektu obecny kształt wydłużonego prostokąta. W nowej części
gmachu znalazły miejsce kolejne 2 sale lekcyjne (na piętrze) oraz
obszerna pracownia robót praktycznych z zapleczem (na parterze).
Projektant przedsięwzięcia, inż. Władyslaw Lucht, zamierzał nadać
całemu budynkowi cechy wiodącego wówczas prym - stylu
modernistycznego. Z elewacji dawnego gmachu sztabu pułku huzarów
miał zostać skuty ceglany detal architektoniczny, a one same,
w uproszczonych formach pokryte warstwą tynku 12. Modernistycznej
wizji Luchta nie wcielono jednak w życie. Jedynym świadectwem po
jego planach "czystej architektury" gmachu Gimnazjum w Sierpcu jest
uproszczona elewacja wzniesionego przez niego nowego skrzydla
budynku, przygotowana pod niezrealizowane do dziś otynkowanie.

* * *

II wojna światowa odcisnęła na budynku szkoły swoje piętno.
Niemiecka żandarmeria wojskowa rozlokowana w gmachu poczyniła
katastrofalne w skutkach zmiany - straty w majątku szkolnym
oszacowano na sumę 109 tysięcy złotych (w porównaniu ze stanem
z 1 września 1939 r. majątek szkolny wynosił wówczas jedynie 48%).
W 100% zniszczony został księgozbiór biblioteczny, prawie wszystkie
pomoce naukowe oraz umeblowanie szkoły". Wojenną zawieruchę
miały przetrwać jedynie dębowy stół, stary ręczny dzwonek i kilka tablic.
Woźny szkolny, Kazimierz Kwiatkowski ukrył na czas okupacji dawne
akta szkolne, odpisy świadectw maturalnych oraz sztandar szkoły"..'X Archiwum Państwowe w Plocku, zesp. Kancelana notariuszn Wnc/mm Gurbekieg»

HI Sierpcu, Rep. 269/1928 r.
'" Waldemar Brenda, Aby pnmifć o nich nic zngillfln: /Ji(lgrnfie sicrpcckic XX toicku, Sierpc

1997, s. 100; K. Stręciwilk, op. cit., s. 33-34.
4<1 80 lal..., op. cit., s. 4.; janusz Rudowski podaje, że miało to miejsce w latach 1927-28,

zob. janusz j. Rudowski, Spoleczne I'nsje [akuba Rl/flm/lSkicgo (1872-1945), "Notatki
Plockie" 39 (1994), s. 28.

., Marian Falski. Szkoly Rz{,czYI'(lSI~)li/ej Polskic] w roku szkolll!!III 1930/31, Warszawa 1933,
s.480-483.

42 XII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sierpcu, Księga Wieczysta
nr 593/7, PInII rozlJ/lflowy ,;zkoly autoisno« iI/Ż. WI. Luchta z 1936 rok/l. [przerys elewacji
i rzutu przyziemia reprodukowane w: T. Kowalski, op. cit., s. 219, 222].

43 80 lat..., op. cit., s. 7-8.
•• Magdalena Staniszewska, Sicrpcckic szkotuicnoo i oświa/n od XIV toicku do picnoszc]

polowy XX wieku, Sierpc 2014, s. 147.
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wybudować nowy zbiornik na nieczystości". Wnętrze szkoły należało
też całkowicie odświeżyć i wymalować - zadanie to wykonał
wyłoniony na drodze przetargu sierpecki malarz Stanisław
Białoskórski". W roku szkolnym 1946/1947 odnowiono ogrodzenie
szkoły i wyremontowano elewacje budynku". Rok później wynajęto od
"sąsiadów" szkoły, rodziny Miętkiewiczów stojący obok gimnazjum
dwupiętrowy dom wzniesiony w I. 30. XX w. i zaadaptowano na
internat dla dojeżdżającej do Sierpca młodzieży. Z czasem budynek
kupiono na własność szkoły", W tym samym czasie otwarto w piwnicy
szkoły stołówkę, która miała osobne wejście od strony podwórza.

W czasie dyrektorowania Romana Michalskiego, w roku
szkolnym 1960/1961 mały, parterowy budynek stojący w podwórzu
zaadaptowano jako salę zajęć technicznych". W czerwcu 1966 r.
podczas zjazdu absolwentów w pięćdziesiątą rocznicę szkoły
na korytarzu gmachu szkolnego przy Płockiej odsłonięto tablicę
pamiątkową. Podczas uroczystości podniesiono także kwestię budowy
nowego gmachu szkoły>'.

Rok szkolny 1976/1977, w sześćdziesiątą rocznicę powstania,
szkoła rozpoczęła w nowo wybudowanym gmachu przy ówczesnej
ul. Mariana Buczka.

Sienie, dawny szlab pułku huzarów, później siedziba Gimnazpnn. Widok od półlloCllcgo
zachodu, lata 70. XX wieku, fol. Wojciech Wiślliewski.

Pierwsze tygodnie po wyzwoleniu szkoła rozpoczęła funkcjono-
wanie w dawnym domku rektorskim przy kościele Panny Marii
(obecnie plebania parafii św. Benedykta w Sierpcu). Pierwsze szkolne
zajęcia, do czasu odzyskania gmachu przy Płockiej, odbywały się
w pięciu pokojach i pomieszczeniu kuchennym mieszkania księdza
Romana Słupeckiego.

19 lutego 1945 r. szkoła wróciła do swojego zrujnowanego
budynku. Nowa dyrektor Zofia Gałęska podjęła trud jego odbudowy.
Prace budowlane rozpoczęte w połowie roku obejmowały m.in.
naprawę i dokompletowanie zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej
(wewnętrznej i zewnętrznej), ponowne oszklenie ram okiennych,
konserwację rur wodociągowych, naprawę i przebudowę pieców,
przebudowę schodów, naprawę podłóg, odbudowę zniszczonych
umywalni, naprawę sufitów na parterze i wymianę części belek
stropowych na piętrze oraz zamurowanie zniszczonych szpaletów
drzwiowych. Prace objęły także usunięcie wtórnych przebudów
i podziałów w dawnych klasach poczynionych przez Niemców.
Naprawy i przełożenia dachówek wymagała też spora część
powierzchni dachu szkoły. W znajdującym się na podwórzu szkoły
budynku gospodarczym należało przebudować zniszczony dach oraz

* * *

Budynek przy Płockiej nie opustoszał. Do po-carskiego budynku
przeniesiono Szkołę Podstawową nr 2, jako tzw. zbiorczą szkołę
gminną. Przez kolejne lata trwał generalny remont budynku, a szkoła
funkcjonowała de facto w wielu miejscach miasta bez stałej siedziby.
Ostatecznie "dwójka" ulokowała się w budynku dopiero w 1991 1'.51.

45 Archiwum Państwowe w Płocku, zesp. Sttlro,;tll~) IXJwitltiJwe lU Sierl'clI, sygn. 292, k.49-51.
4b Tamże, k. 32. Oferty w owym przetargu poza Bialoskórskim złożyli także Stefan

Tarnowski oraz Antoni Białecki, zob. Tamże, k. 28.

47 T. Pawłowska, op. cit., s. 91.
4" M. Staniszewska. op. cit., s. '149.
4Y T. Pawłowska, op. cit., s. 93.
511 Tamże, s. 95.

51 Tamże, s. 75.
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Ostatnia rozbudowa obiektu o nowy budynek dydaktyczny (od strony
zachodniej) z obszerną halą sportową z pełnym zapleczem
dydaktyczno-sportowym, zakończyła się w 2002 r. W latach 2011-2012
trwał generalny remont starego budynku szkoły.

Dziś gmach przy Plockiej lączy tradycję z nowoczesnością w myśl
motta zapisanego na tablicy pamiątkowej z 1966 r. wiszącej do dziś
w szkolnym korytarzu - "Gdy pijesz wodę, toepontni] o źródle". Źródłem
jest stary ceglany gmach, w którym obecna jest historia miasta, dzieje
sierpeckiego szkolnictwa i pamięć o setkach absolwentów, którzy
pobierali w nim nauki i odbierali świadectwa dojrzałości. Od strony
dawnego podwórza cieszy oko nowoczesny kompleks dydaktyczno-
sportowy, służący kolejnym pokoleniom młodych sierpczan, którzy
czerpią z niego - jak z krynicy żywej wody - wiedzę i umiejętności
na cale dorosłe życie.

St. Pardecki, kurator wojewódzki St. Zochowski a także władze miejskie
i partyjne Sierpca, emerytowani nauczyciele szkoły, rodzice, przedsta-
wiciele sierpeckich zakładów pracy52.

TRZECIA SIEDZIBA SZKOŁY - UL. SUCHARSKIEGO 2
(1976-0BECNIE)

Ostatnie czterdzieści lat swego funkcjonowania sierpeckie Liceum
mieści się w specjalnie zbudowanym dla tego celu gmachu.
Na wzniesienie nowej siedziby szkoły wybrane zostały dawne ogrody
zlokalizowane na zachód od ówczesnego centrum miasta, w okolicy
której wznoszone było nowoczesne osiedle z "wielkiej płyty" (osiedle
Juliana Marchlewskiego, dziś Jana Pawła II). Po przeciwnej stronie ulicy
Mariana Buczka (dziś Konstytucji 3. Maja) znajdował się dworzec PKS.
Tuż obok nowo wzniesionego gmachu szkoły, prostopadle do ulicy
Buczka wytyczono nową ulicę, którą w niedługim czasie mianowano
ulicą majora Henryka Sucharskiego.

Sierpc, glllach Liceum Ogó/lloksz/alcącego w czasie ImdolllY, 1976 r.,
fol. Wojciech WiśniL'loski.

Nowoczesny gmach wzniesiono na rzucie zbliżonym do litery
H. Główny, trójkondygnacyjny budynek usytuowano kalenicowo przy
ulicy Mariana Buczka. Układ wnętrz zaplanowano jako dwutraktowy
(w części północnej, południowej i środkowej wydzielony został trzeci,
nieregularny trakt). Główna elewacja (wschodnia) jest dwudziesto-
czteroosiowa. Drugie równoległe skrzydło, usytuowane na zachód
od budynku głównego, jest parterowe i połączone z budynkiem głów-
nym prostopadłym, parterowym łącznikiem, w którym od południa
umieszczono główne wejście do szkoły.

.. .. ..

Szkolę oddano do użytku 1 września 1976 r. za dyrektorowania
Lecha Dobrosielskiego. W uroczystości otwarcia nowego gmachu,
którego budowa pochłonęła ponad 16 milionów złotych, wzięli udział
m.in.: kierownik wydziału organizacyjnego KW PZPR w Płocku

52 Archiwum PDDMS, Krol/ika niiastn Siapl'a [zal. w '/974 r.l, S. 39-40.
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W nowo oddanym budynku urządzono kilkanaście pracowni,
świetlicę, stołówkę, bibliotekę z czytelnią, izbę harcerską oraz gabinety
lekarskie - medyczny i stomatologicznyv. W gmachu ulokowało się
także Liceum Wieczorowe oraz Medyczne Studium Zawodowe.
Prace porządkowe wokół szkoły zostały wykonane czynem społecznym
młodzieży>. 16 października 1976 r. Liceum otrzymało imię majora
Henryka Sucharskiego, ofiarowano placówce nowy sztandar, a w hallu
na parterze odsłonięto z tej okazji tablicę pamiątkową.

Sierpc, g111achLiccum Ogólllokszta/cl/cego od strolly ioscuodnie], przełom lat 70. iBO.
XX wieku, fol. net (www.ewidcl1eja.prncowl1ia.sierpc.pl).

* * *

1 września 1985 r. w czasie, gdy dyrektorem szkoły była Maria
Otroszczenko, oddano do użytku nowoczesną halę sportową. Obiekt
wzniesiono na północny zachód od gmachu szkolnego i połączono go
dodatkowym, prostopadłym skrzydłem. Realizacja tej inwestycji była
możliwa dzięki aktywnemu zaangażowaniu (wówczas już emerytowa-
nego) nauczyciela wychowania. fizycznego Lecha Mieczysława
Żmijewskiego. Czuwał on nad inicjatywą budowy tego obiektu od

5.1 T. l'awlowska, op. cit., s. 96.
5' Archiwum PDDMS, Kronika miasta Sicrpca (mi. lO 1974 r.], s. 40.
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wstępnej fazy pomysłów, poprzez całą realizację, aż do radosnego
finału we wrześniu 1985 r. Lech Żmijewski wobec występowania
trudności finansowych, znalazł poparcie w Kuratorium Oświaty
i w Centralnym Ośrodku Sportowym w Warszawie, przez co całe
przedsięwzięcie udało się należycie zrealizować. Budową kierował
absolwent sierpeckiego liceum inż. Stanisław Dąbrowski, kierownik
Przedsiębiorstwa Budowlanego": Halę sportową remontowano w roku
szkolnym 1999/2000 oraz gruntownie w 2008/2009. W 2016 r. podczas
VI Zjazdu Absolwentów z okazji stulecia szkoły, hali sportowej
przy Liceum w Sierpcu nadano imię Lecha Mieczysława Żmijewskiego.

~\.:....
Sierpc, gmach LiCClIIl1Ogóll1okształcl/cego ihali sportowej, widok z lotu ptaka od strony

poludniouo-zachoduie], fot. nei., po 1985 r. turuno.sierpc.anu.pl).

* * *

55 http://www.sierpc.com.pl/ncws-news-1789/0/Lech-Zmijewski-1923-2015 (3.02.2016);
K. Stręciwilk, op. cit., s. 36.
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"

5 września 1998 r. oddano do użytku Krytą Pływalnię wybudo-
waną jako ostatni z elementów kompleksu szkolnego przy sierpeckim
Liceum Ogólnokształcącym. Gmach basenu zlokalizowano na południe
od budynku hali sportowej, równolegle do niej. Wraz z główną halą
z dwiema nieckami (pierwsza, duża o wymiarach 25x12 m i głębokości
1,8-1,35 m oraz druga, mała o wymiarach 12,5x6 m i głębokości
1,1-0,8 m) wzniesiono trybuny dla ponad 100 osób, kawiarnię
i pomieszczenia hotelowe. Budowę rozpoczęło podpisanie umowy
z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą P.U.P. .Budexpol",
dnia 20 października 1994 r. Rzeczywiste prace wystartowały w 1995 r.
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane dzięki porozumieniu zawartemu
między Kuratorium Oświaty w Płocku, Gminą Miasto Sierpc oraz
Fundacją "Sierpc 2000".31 sierpnia 2002 r. decyzją władz powiatowych
nastąpiło odłączenie Krytej Pływalni od Liceum i utworzenie odrębnej
jednostki ad ministracyjno-gospoda rczej>,

* * *

Od września 2000 r. w budynku szkolnym otwarto Wydzial
Zamiejscowy Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W związku
z tym oddano wówczas do użytku kompleksowo wyposażoną
pracownię chemiczną (dla użytku LO i SGGW), a rok później dwie
pracownie komputerowe od Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki
i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

* * *

Dzięki staraniom dyrekcji i pracowników szkoły, obecny gmach
sierpeckiego Liceum spełnia współczesne standardy. Jest zadbany,
wyremontowany i wyjątkowo dobrze doposażony. W przeciwieństwie
do rozmaitych kolei losu sierpeckiego Gimnazjum i Liceum, a także bez
problemów materialnych, z jakimi musiała się szkoła w swojej historii
nieraz zmierzać, dziś może ona spokojnie wkraczać w drugie stulecie
swojego istnienia, by dalej wypuszczać na świat absolwentów, którzy
z dumą będą mogli wspominać swoją A/I11n Mater ...

Sicrpc, gmach Liceum Ogńll1okszlalcqcego, widok od stroI/y południoioo-zachodnie],

2076 r.,fot. Tomoe: Kowalski.

% Tamże.
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