
[
I

100 lat
\

j Liceum Ogólnokształcącego
w Sierpcu

1916-2016

praca zbiorowa
pod redakcją Magdaleny Staniszewskiej

Sierpc 2016

~l



I

Kolegium redakcyjne:
Magdalena Staniszewska - przewodnicząca, Ewa Nowakowska, Krystyna Listkowska,
Maria Wiśniewska

Autorzy opracowań:
Jarosław Czarnomski, Marta Garwoła, Anna Górecka, Ewa Jancewicz, Joanna
Janiszewska, Klaudiusz Kaczyński, Beata Karpińska, Tomasz Kowalski,
Aleksandra Listkowska, Marzena Malanowska, Ewa Nowakowska, Marlena
Peplinska, Grzegorz Radomski, Magdalena Staniszewska, Henryka Tarka,
Małgorzata Trębińska, Marzanna Urbańska, Marta Wierzbicka, Krystyna
Witkowska, Beata Zdrojewska

Spis treści

Fotografie i dokumenty wykorzystane w publikacji:
Archiwum Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sucharskiego w Sierpcu,
prywatne archiwa: Stanisława Dąbrowskiego, Grażyny Kłos,
Tomasza Kowalskiego, Magdaleny Staniszewskiej

Słowo wstępu (E. Nowakowska) . 7

Okładka przedstawia zdjęcie gmachu szkoły w latach 1926-1939 i 1945-1976
przy ulicy Płockiej 38, wykonane w latach 50. XX wieku oraz zdjęcie współczesnej
siedziby przy ulicy H. Sucharskiego 2, wykonane w 2015 r. Tył okładki przedstawia
pierwszą powojenną szkolną tarczę Liceum Ogólnokształcącego nr 46 w Sierpcu.

Historia szkoły w latach 1916-1950 (M. Staniszeiosknv .
* Progimnazjum Męskie Filologiczne .

* Koedukacyjne Gimnazjum Polskiej Macierzy Szkolnej
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego 23

* Okupacja hitlerowska - tajne nauczanie 51

* Czasy powojenne do roku 1950 58

* Liceum Ogólnokształcące 62

11

11

Publikacja wydana dzięki wsparciu finansowemu:
Samorządu Miasta Sierpc
Fundacji Sierpc 2000
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej "EMPEGEK" Sp. z 0.0. w Sierpcu

ISBN 978-83-936254-9-9 Kalendarium wydarzeń szkolnych w latach 1951-2016 . 83

Wydawca:
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Sierpcu

Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

Architektura, historia budowlana i dzieje siedzib sierpeckiego
Gimnazjum i Liceum (T. Kowalski) 97

Seria "Biblioteka Sierpecka"
Publikacja nr 15

Symbolika szkoły (T. Kowalski) .

* Sztandar .

* Pieczęcie .

* Tarcze szkolne .

123

]23

127

130Skład, druk i oprawa:
P.P.-H. "Drukarnia" Sp. z 0.0. Sierpc

Tel.lfax 24 2751935

Sierpc 2016

Patroni .

* Prezydent Ignacy Mościcki (M. Staniezetoskav .
* Major Henryk Sucharski (G. Radomski) .

131

133

139



Tomasz Kowalski

Biografie dyrektorów i kierowników
sierpeckiego Gimnazjum

urzędujących w latach 1916-1939

Dotychczas wydane opracowania podejmujące tematykę dziejów
funkcjonowania sierpeckiego Gimnazjum w okresie przed II wojną

światową bardzo lakonicznie odnosiły się do postaci kierujących szkołą.
W zasadzie ograniczały się do wyliczenia nauczycieli, którzy pełnili
funkcję dyrektora szkoły. Nie obyło się bez błędów w nazwiskachi
i niejednoznacznej datacji ich urzędowania na głównym stanowisku
szkolnym. Pornyłki te wynikały z przyjmowania za pewnik wspomnień
dawnych uczniów Gimnazjum", czy zapisów w przetrwałych dawnych
legitymacjach szkolnych",

I Choćby Antoni Władyka zapisywany jako "Władyko", Wacław Siciński, którego
"przechrzczono" na Władysława i częstokroć zapisywano jako .Siccińskiego",
czy enigmatyczny, bezimienny Trzcinski (a w innej wersji Cieśliński), który okazał się
nigdy nie istnieć, a jego osoba to nikt inny jak wspomniany Wacław Siciński,
z tą różnicą jednak, że pomylono bliskobrzmiące nazwiska i stworzono postać
dodatkowego dyrektora.

2 Przedpelski Marian, Oświata w powiecie sicrpetkini w XV do XX wieku, "Rocznik
Mazowiecki" 4 (1972), s. 334-335; Notatnik sierpecki : XV-lecie koła 1966-81, pod red.
J. Witkowskiego, Warszawa 1981, s. ]5.

3 Legitymacje szkolne były wielokrotnie "przerabiane" - zmieniano w nich daty
uczęszczania do szkoły i numerację klasy. Stąd na znanej z internetowych zasobów
legitymacji jednego z uczniów sierpeckiego Gimnazjum (por. http://ewidencja.
pracownia.sierpc.pl/image/pdds000097 (7.02.2016 r.)) datowanej na rok 1925/1926
zachował się podpis dyrektora Sicińskiego, który w rzeczywistości od 5 lat pracował
już w Tczewie.
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Niniejszy rozdział jest próbą uporządkowania wiedzy o osobach,
którym przyszło podejmować trud kierownictwa sierpecką szkołą w jej
najwcześniejszych latach. Był to okres trudny - najpierw I wojna
światowa, wojna polsko-bolszewicka, a potem lata powolnej odbudowy
państwa polskiego. To czas, w którym tak naprawdę idea i kierunki
polskiej oświaty dopiero się kształtowały. Musimy zdawać sobie
sprawę z ogromnego wysiłku organizacyjnego, jakim musieli odznaczać
się ludzie, którym przyszło kierować sierpeckim Gimnazjum. Trudności
i ciężar pracy w Sierpcu były dla nich ważnym doświadczeniem
na drodze ich oświatowej kariery. Praca w sierpeckiej szkole była
tylko ich przystankiem w dalszej karierze - stąd - poza księdzem
Leonem Pomaskim, każdy z kierujących szkołą urzędował tu nie dłużej
jak dwa-trzy lata. Częste zmiany na stanowisku dyrektorskim nie
sprzyjały ogólnej kondycji szkoły i jakości nauczania w niej. Również
dwa jednoroczne wakaty na tym stanowisku, podczas których szkołą
niejako w zastępstwie kierowali: ziemianin Jan Giziński i miejscowy
prefekt ksiądz Leon Goszczycki, nie przyczyniły się do podniesienia
poziomu nauczania.

Zaprezentowane biogramy mają na celu przybliżyć czytelnikowi
w nieco szerszym, pozasierpeckim kontekście sylwetki ludzi
kierujących sierpeckim Gimnazjum - ich wcześniejsze i późniejsze lata
życia, środowisko rodzinne, dokonania i inne dzieła. Biografie te
poświadczają, że były to osoby nieprzeciętne, a ślady ich życia
i działalności znajdziemy w różnych zakątkach Polski iEuropy.

IGNACY SZMIDT - dyrektor szkoły
w latach 1916-1917

Był synem Karola Szmidta, nauczyciela języka polskiego,
pracującego w łódzkich gimnazjach. Ukończył Sosnowiecką Szkołę
Realną (założoną w 1894 r.) i wyjechał na wyższe studia do Belgii. Tam
na Universite Libre de Bruxelles (ULB) (pol. Wolny Uniwersytet
Brukselski) kształcił się w zakresie filozofii i uzyskał stopień doktora
nauk społecznych. Powrócił do Królestwa Polskiego i w 1909 roku
osiadł w Łodzi, gdzie rozpoczął pracę na niwie pedagogicznej. Na
początku drugiej dekady XX wieku nauczał języka polskiego w łódzkiej
szkole manufakturowo-przemysłowej.

W 1916 roku otrzymał od sierpeckiego Koła Polskiej Macierzy
Szkolnej propozycję objęcia dyrektorstwa w nowo utworzonym Męskim
Progimnazjum Filologicznym. Przybył do Sierpca we wrześniu 1916
roku. Postawił sobie za zadanie "kształcenie nie tylko umysłów, lecz
i charakterów młodzieży". Po roku pracy, w lipcu 1917 roku, "Kurier
Płocki" poinformował o zmianie w kierownictwie sierpeckiego Progim-
nazjum. Szmidt przeniósł się do Warszawy, co autor prasowej notatki
skomentował zdaniem: "serdecznie też życzymy, żeby przez tę zmianę
w kierownictwie nie ucierpiała nasza, z takim trudem założona uczelnia".

Nie ma pewności czy osoba Ignacego Szmidta - nauczyciela, jest
tożsama z osobą Ignacego Popiel-Szmidta - pracownika polskiego
poselstwa w SERBIl(w 1919 r.), sekretarza polskiego poselstwa w BRAZYLII
(w 1920 r.), wiceprezesa Polsko-Brazylijskiej Izby Handlowej (w 1924 r.
i 1929 r.) oraz wicekonsula Rzeczypospolitej Polskiej w Brazylii (1929 r.).
Nie wiemy również czy to właśnie pierwszy dyrektor sierpeckiego Progi-
mnazjum był autorem wydanej w Warszawie w 1910 roku filozoficznej
książki pt. Współczesna kwest ja religijna i modernizm, czy może również
i w tym przypadku imię i nazwisko jej autora jest zbiegiem okoliczności.

Opracowano na podstawie:
"Rozwój"86 (1909),s.5.
"Kurier Plocki" 222 (1916), s. 3.
"Kurier Plocki" 148 (1917), s. 3.
"his/orii Sierpc« Iw:1 Kalendarz ill!orll/n/or Mnzowszl7 P/ocAil'go i zieli/ sl/siec/llich 1117 mA /9311,

Plocl, 1938, o. 2829.
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JAN WOJCIECH GIZIŃSKI - p.o. dyrektora szkoły
w latach 1917-1918

Urodził się 28 grudnia 1879 roku
w parafialnej wsi Łukomie na Mazowszu.
Był synem Teodozjusza i Elżbiety ze Skusze-
wiczów, właścicieli majątku w Łukorniu.
Po śmierci ojca w 1910 roku przejął zarząd
nad rodzinną schedą. Z wykształcenia był
inżynierem technologii. Był członkiem
zarządu założonego w listopadzie 1916 roku
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Gminie
Szczutowo (z siedzibą w Łukomiu) i wraz

sierpecki m proboszczem księdzem kanoni-
kiem Władysławem Melcherem - prezesem

I lAl" l G' ., k' Koła Polskiej Macierzy Szkolnej w Sierpcu,nil vvoJelec 1 IZll15 1

sprawował nadzór nad nowo utworzonym
sicrpeckirn Progimnazjum. "Kurier Płocki" pisał o Cizińskim: "pedagog
.~powolania i spraw szkolnych miłośnik wielki". Od początku istnienia
szkoty, pomagał nią kierującym swą "fachową radą". Po odejściu ze
stanowiska dyrektora Ignacego Szmidta kierował pracą Progimnazjum
w roku szkolnym 1917/1918, do czasu powołania nowego dyrektora.
dziclal się także w Radzie Opiekuńcze] Powiatu Rypińskiego - należał

lo Komisji Gminy Szczutowo. Był mężem Bronisławy z Marchandów
i ojcem Marii Gizińskiej, z męża (Wacława) Radomyskiej. Zmarł
w Sicrpcu 19 marca 1946 roku i został pochowany na cmentarzu
pnrafialnym w rodzinnym Łukomiu, obok pozostałych familiantów.

Oprncowano nil podstawie:
"K uriur l'loeki" 222 ( 1916), s. 3.

Świl'cki Tadeusz, Wybult Franciszek, Mazowsze Płockie w czasach woj/ly świalowej
i 1'01P.~la/linPni/sIwa Polskiego, TorUl11932, s. 139, 163

:'Isiorowski Pawcl B., Nekropolie ziemi sierpeckiej: przeioodnik, Sierpc 2005, s. 89
(:j"yl\~kil Hurakowska Halina, !\plrkarska rodzi/In. RAOOMYSCY [w:] Sierpcumie Tysiqc/ecia,

I'od ,'('d. Zdzislilwa Durnowskicgo, Sicrpc 2005, s. 143, 146.

(,

ANTONI WŁADYKA - dyrektor szkoły
w latach 1918-1920

Urodził się 1 czerwca 1885 roku
w parafialnej miejscowości Wolbrom,
nieopodal Olkusza w Małopolsce (wówczas
gubernia kielecka). Był synem Antoniego
Władyki. Uczęszczał do rosyjskiego
gimnazjum klasycznego w Arensburgu
(obecnie Kuressaare w Estonii), gdzie
uzyskał świadectwo maturalne. Podjął
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim
w Krakowie na Wydziale Filozoficznym,
dokąd uczęszczał w latach akademickich
1906/1907 - 1909/1910. Ożenił się z Łucją Antoni Włndyka.
Grzegorzewską. W drugiej dekadzie Fotografię AntOlliego Władyki
XX wieku przeniósł się na Mazowsze, udostępnił ze zbiorów
gdzie rozpoczął pracę w szkolnictwie. rodzininjen Marek Władyka

Zamieszkał w Płocku, gdzie pracował m.in. w prywatnej szkole
Pawła Topolińskiego, a od roku szkolnego 1913/1914 nauczał języka
polskiego i historii Polski w Gimnazjum Polskim Polskiej Macierzy
Szkolnej. Tam opiekował się także ruchem harcerskim i izbą skautową.
W roku szkolnym 1915/1916 został wychowawcą klasy JA. Wówczas
pełnił również funkcję sekretarza Zarządu Zrzeszenia Nauczycielstwa
Ziemi P.łockiej. Rok później otrzymał wychowawstwo w klasie IB,
a w roku 1917/1918 w klasie, IIB. W końcu tego roku, wobec zatargu
nauczycielstwa gimnazjalnego z Radą Opiekuńczą nie wznowiono
umów z dawnymi nauczycielami płockiej szkoły - wszyscy (z wyjątkiem
dwóch kobiet) wyjechali z Płocka do nowych placówek. To właśnie
w kwietniu 1918 roku Antoni Władyka otrzymał od Sierpeckiego
Koła Polskiej Macierzy Szkolnej propozycję objęcia dyrektorstwa
w miejscowym prywatnym Progimnazjum Filologicznym.

Propozycję przyjął i w lipcu 1918 roku przybył na stałe z rodziną
do Sierpca. Za jego urzędowania otwarto we wrześniu 1918 roku klasę
piątą. W roku szkolnym 1918/1919 do Progimnazjum uczęszczało 233
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Stefana Lecha Władyki (1918-2015), weterana II wojny światowej,
.omierza Narodowych Sił Zbrojnych (ps. "Lech") oraz Andrzeja
Władyki (1928-2016).

Opracowano na podstawie:
Archiwum Liceum Ogólnokształcącego

w Sierpcu, Katalog główllY progil/lna-
ziun: męskiego K.P.M.Sz. w Sierpcu
lin rok szkouu] 1918/1919.

"Kurier Płocki" 172 ("1915),s. 3.
"Kurier Płocki" 96 (1918), s. 4.
"Kurier Płocki" 156 (1918), s. 3.
"Kurier Płocki" 84 (19"19),s. 3.
"Gazeta Urzędowa na Powiat Sierpecki"

]l (1919), s. 6.
Spis uaucujcieli szkół wyższych, srednich,

zawodowych, sentinanćui nauczuciclskicn
oraz wykaz zakładów naukounjdt i władz
szkolllych, pod red. Zygmunta Zagóro-
wskiego, Lwów-Warszawa 1924,s. 283.

Maciesza Aleksander, Gimuaziuru im.
Władysława Jagiełły w Plocxu 1906-1931,
[Płock 1931], s.101, 116, 125, 134, 144.

Świecki Tadeusz, Wybult Franciszek,
Mazowsze Ptockie w czasach wojllY
światowej iptnostania Pmlstwa Polskiego,
TorUl11932, s. 157.

Ordakowski Ryszard, Nal/czyciele "Jagiellonki" 1906-198'1, Płock 1981, s. 37.
Władyczanka Maria, Siew polskiego słowa. Wspoll/lliellia o moim ojcu, "Kociewski magazyn

regionalny" 1 (1986), s. 31-34.
Drążkiewicz Józef, Pod Ossowelll i Tampoiem. Wspol/llliellia z wojllY ·1920 r., lw:] WspollllliCllia

Sierpczan 1900-1950, pod red. Jana Burakowskiego. Sicrpc 1998,s. 23.
olicki Józef, Album tczewski, lata 1900-1945. [T. 2l, Szkolnicttoo i gospodarka Tczewa,

Tczew 2000, s. 30.
I'apicrowski Andrzej Jerzy, Stefański Jerzy, Płocczanic znani i uieznani: slowllik biograficZ/lIJ,

Plock 2002, s. 637.
Mroczkowski Marek, Pierwsza Polska Szkoła Średnia w Płockl/ lO lalac" ·1905-1945 Iw:1

/00 lat Jagiel1011ki. Z dziejów polskiej szkoły sreduie] lO Płockl/ 1906-2006, pod red. Anny
Marii Srogowsklej Płock 2006, s. 27.

'Ol/IIIS sll/(/ios()/"III/I ilnioersiuitis /agellollicae 1850/5·/-19/7/18. T-Ż, pod red. Krzysztofa
Stopki, Kraków 2015, s. 559.

chłopców (kI. wstępna - 29; kI. I - 41; kl. II - 54; kl. 1lI - 51; kl. IV - 34;
kl. V - 24). 9 marca 1919 roku został wybrany do Rady Miejskiej
w Sierpcu, Niewiele wiemy o jego pracy w Sierpcu. W lipcu 1920 roku
wobec napierającego na Rzeczpospolitą ze wschodu uderzenia wojsk
bolszewickich, zachęcał swoich uczniów uczęszczających do klasy IV
by wstępowali do wojska. Jego córka, Maria Władyczanka, we wspom-
nieniach o ojcu napisała: "wyobrażam sobie z jaką ulgą i beztroską
zostawiał mój ojciec swoje dyrektorstwo w Sierpcu i z jaką radością
aczął siew polskiego słowa wśród ludzi". Bowiem w 1920 roku

przeniósł się z żoną i dziećmi do Tczewa, w odpowiedzi na wezwanie
pierwszego Kuratora Okręgu Szkolnego Pomorskiego, prezesa Towarzy-
stwa Naukowego w Toruniu, doktora Józefa Łęgowskiego, który
organizował szkolnictwo na terenie Pomorza po pierwszej wojnie
światowej. Władyka zajął się tu szeroko pojętą "repolonizacją Pomorza".
Początkowo pracował w: gimnazjum męskim (budynek obecnej Szkoły
Podstawowej nr 5 przy ul. Obrońców Westerplatte) - był jednym
z głównych organizatorów tej szkoły; gimnazjum żeńskim (budynek
obecnego Zespołu Szkół Budowlanych im. Jana III Sobieskiego,
ul. Dzierżyńskiego 1) oraz Szkole Morskiej w Tczewie; potem już tylko
w humanistycznym państwowym gimnazjum męskim. Wraz z żoną stał
się znanym działaczem i organizatorem życia kulturalnego Tczewa lat
międzywojennych. Szczególne zasługi wnieśli w rozwój oświaty.
Pracowali społecznie m.in. w Towarzystwie Czytelni Ludowych.
W jesienne i zimowe wieczory prowadził z małżonką kursy języka
polskiego dla kolejarzy, listonoszy, policjantów, celników i innych.
Antoni Władyka zmarł po ciężkiej chorobie 7 grudnia 1926 roku i został
pochowany w Tczewie na cmentarzu parafialnym przy ul. 30 stycznia.

Na nagrobku umieszczono jego myśl będącą - jak się wydaje -
mottem jego życia i pracy: "O serce moje, bądź mi wciąż Bożą Świątynią
I grającą na organie tym ludziom co czynią z ziemi Królestwo Boże -
ludziom dobrej woli".

Był" autorem posłowia do książki Floriana Hłaski "Morzami ku
Polsce - z pamiętnika marynarza" (Warszawa 1922). Mieszkał przy ulicy
Haldowskicj 5. Byl ojcem Marii Wladyczanki (1916-2012), doktora UJ,
lzinlnczki i wieloletniego prezesil stowarzyszenia luvcntus Christiana:

Tczew, cineutarz parafia/IlY przy
ul. 30 shJczllia, lIagrobek rodzinni] Allto-

lIiego Władyki, 2016 r., fot. Jacek Kowa/ski

()



LEON TOMASZ GOSZCZYCKI (ks.)
- p.o. dyrektora szkoły w latach 1920-1921

Urodził się 7 marca 1887 roku
w Stołowie, w parafii Szreńsk na Mazowszu.
Był synem Stanislawa i Ludwiki z Miączyń-
skich. Nauki pobierał w gimnazjum Wojcie-
cha Górskiego w Warszawie. W 1908 roku
wstąpił do Wyższego Seminarium Duchow-
nego w Płocku. Święcenia kapłańskie
przyjął 21 czerwca 1914 roku w miejscowej
katedrze. Biskup płocki skierował go
do pracy na wikariacie w parafii Wyszków.

Po czterech latach pracy nad Bugiem,
Ks. Leon Toninsz Goszcujcki 1 czerwca 1918 roku, mianowany wikariu-

szem parafii w Sierpcu. Została mu przy-
dzielona funkcja rektora kościoła poklasztornego pw. Panny Marii oraz
prefekta w miejscowych szkołach. Na początku roku szkolnego
1920/1921, w związku z wakatem na stanowisku dyrektorskim w
miejscowym Progimnazjum Męskim, przejął obowiązki kierownika
szkoły. Tym samym władza diecezjalna zwolniła go z pełnionych
funkcji wikariusza w parafii sierpeckiej oraz rektora kościoła poklasz-
tornego. Czas, w którym szkołą nie kierował pełnoprawny dyrektor,
nie był korzystny dla jej kondycji. Trudne warunki materialne placówki
splotły się z kłopotami innej natury: "złe stosunki" panujące wśród
nauczycieli, którzy niewłaściwie spełniali swoje obowiązki, wpływały
na liczne skargi sierpeckiego społeczeństwa kierowane do Zarządu Koła
Polskiej Macierzy Szkolnej oraz odbijały się licznymi zaniedbaniami
w pracy nad wychowywaniem młodzieży szkolnej.

W czerwcu 1921 roku otrzymał nominację na prefekta państwo-
wego gimnazjum męskiego im. Władysława Jagiełły w Płocku. W roku
szkolnym ]922/1923 był wychowawcą klasy VJ1A, a rok później VlIIl\..
W roku 1924/1925 opiekował się klasą JVA. Podczas zakończenia roku
szkolnego pożegnano ks. Goszczyckiego w związku z jego nominacją

na probostwo w Królewie. Aleksander Maciesza odnotował, iż "pozosta-
wił on po sobie dobrą pamięć wśród nauczycieli jako miły i serdeczny
kolega, a wśród uczniów jako kochający młodzież dobry i wyrozumiały
prefekt". Na probostwie
w Królewie pracował trzy lata.
Od maja 1928 proboszczował
w Crudusku. W lipcu 1933 roku
powrócił do Wyszkowa, gdzie
został wikariuszem-koadiutorem,
pełniąc funkcję dziekana
wyszkowskiego. W 1935 roku
ostał proboszczem wyszkow-

skim, gdzie spędził czas
11wojny światowej. Po jej
zakończeniu z trudem zabrał się
z parafianami za odbudowę
świątyni - prawie całkowicie
zniszczonej w wyniku działań
wojennych. Zmarł nagle
31 gmdnia 1945 roku,
pochowany na cmentarzu
parafialnym w Wyszkowie.

Zaświadczenie.
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LegihJlI1acja szkolna Ignaceg« Melkoruskiego
z roku szkoll1ego 1920/1921, tut której jako
dyrektor podpisał się ks. Leon Coszczucki,
fot. ze zbiorów "Al1tykwariatu TorU/I"

Opracowano na podstawie:
Archiwum Państwowe w Mławie,

Akta metrykalne parafii Szreńsk,
1887, akt urodzenia nr 56.

ala/oglls ecdesiarutn et uiriusque cleri talii saecularis qllalll regulatis Dioccesis Plocensis
pro nuuo doniini 1920, Plociae 1919, s. 55, 61.

ala/ag liS ecdesiarunt et utriusque cleri itnn saecuiaris qllnlll regulari« Oioecesis Plocensis
pro nlII10 doutini 1921, Plociae 1921, s. 57.

"Miesięcznik Pasterski Płocki" 7 (1921), s. 88.
"Kurier Plocki" 252 (1921), s. 2.
5/1;5 nauczutieli szkó/wyższych, srednich, zawodowych, semtnarićto nauczvcielskich oraz wykaz

zaklndćui lIallkowych i toładz szko/llych, pod red. Zygmunta Zagórowskiego, Lwów-
Warszawa 1924, s. 163.

Macicsza Aleksander, Gininaziun, im. Wladysl'awa jagie//y w Plockll 1906-1931, [płock 19311,
s. IRO, 186, 192,203,210.

281



"Miesięcznik Pasterski Płocki" ] -6 (1952), s. 40.
Ołdakowski Ryszard, Nauczyciele "jagiellonki" 1906-1981, Płock ]981, s. 38.
Wierzbicki Saturnin (ks.), Byli naszinni duszpasterzami. Kapłani Kościoła Płockiego zmarli

w latach 1901-2005, Płock 2005, s. ]27.
Grzybowski Michał M. (ks.), Duchowielistwo diecezji płockiej: wiek Xx. T. 1, cz. 2, Płock

2008, s. 96-98.

roku Rada Szkolna Krajowa skierowała go do pracy w miejscowości
Stryj. Tam w roku szkolnym 1911/1912 pełnił funkcję zastępcy
nauczyciela w Cesarsko-Królewskim Gimnazjum i był gospodarzem
(wychowawcą) klasy IB. Nauczał języka łacińskiego w klasach IB i IVB
oraz języka greckiego w klasie VA i w klasie VII. Tygodniowo pracował
21 godzin lekcyjnych. Ponadto obsługiwał tamtejszą bibliotekę tzw.
niższego gimnazjum i raz w tygodniu zajmował się wypożyczaniem
książek uczniom. 31 sierpnia 1912 roku rozpoczął pracę w tym samym
charakterze w Cesarsko-Królewskim gimnazjum w Gródku Jagielloń-
skim (pełnił funkcję zastępcy nauczyciela filologii klasycznej - nauczał
łaciny i greki). Tam zastała go I wojna światowa, podczas której pełnił
służbę w 24. Pułku Piechoty Austro-Węgier, w stopniu porucznika.
W pierwszych latach II Rzeczpospolitej pełnił służbę w Wojsku Polskim.
Ze służby wojskowej zwolniono go dopiero w czerwcu 1920 roku.

Powrócił do pracy w nauczycielstwie, a jego drogi życiowe
zawiodły go na Mazowsze. W roku szkolnym 1920/1921 został nauczy-
cielem łaciny w Państwowym Gimnazjum Męskim im. Władysława
Jagiełły w Płocku. W szkole objął tymczasowe wychowawstwo w klasie
IVB oraz został sekretarzem Rady Pedagogicznej. Przydzielono mu
także opiekę nad biblioteką uczniowską.

Latem 1921 roku został dyrektorem prywatnego Progimnazjum
Męskiego w Sierpcu Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, obejmując również
etat nauczyciela łaciny i propedeutyki filozofii. Obejmując dyrektorstwo
w Sierpcu przejął na swoje barki szkołę z sześcioma oddziałami i grupą
prawie 240 chłopców reprezentującą szeroki przekrój społeczny.

4 sierpnia tegoż roku wraz z przełożoną miejscowej Pensji
eńskiej Anną Piniarowicz oraz Inspektorem Szkolnym Obwodu

Sierpeckiego Karolem Strumpfem, spotkał się na plebanii u proboszcza,
ks. Władysława Melchera z wizytującym sierpecką parafię biskupem
plockim, ks. Antonim Julianem Nowowiejskim.

We wrześniu 1921 roku otwarta została siódma klasa, co
spowodowało zwiększenie liczby uczniów do 274. Rok później otwarto
klasę ósmą, a co za tym szło - pełnoprawne już Gimnazjum przygoto-
wolo się w roku szkolnym 1922/23 do pierwszej matury. Niestety
Izialania te nie szły w parze z poziomem nauczania i morałami

WACŁAW MIECZYSŁAW SICIŃSKI
- dyrektor szkoły w latach 1921-1923

Urodził się 28 września 1883 roku we wsi Straszydle, w parafii
Lubenia, nieopodal Rzeszowa. Był synem prywatnego oficjalisty
Bolesława Sicińskiego i jego żony Zofii z Rutkowskich (miał brata

bliźniaka Stanisława Bolesława). Młode lata
spędził u krewnego Jana Sicińskiego _
dzierżawcy w Głogowie Małopolskim. Nauki
pobierał w gimnazjum w Rzeszowie oraz w
gimnazjum w Jaśle, gdzie uzyskał
świadectwo maturalne w czerwcu 1903 roku.
W latach akademickich 1903/1904 i 1904/1905
studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie (świadectwo
odejścia wystawiono 2 maja 1905 roku).
Kształcił się także na Uniwersytecie
Lwowskim na Wydziale Filozoficznym

M· ł S'" ki (po roku akaderrtickim 1904/1905). W roku
Wl1cJl1W leczys mu lCIl1S l k d ki / b ł lu b

a a emic .m 1905 1906 od Y s ż ę
wojskową jako jednoroczny ochotnik. 25 stycznia 1909 roku rozpoczął
slużbę państwową, W kwietniu 1910 roku zdał we Lwowie państwowy
.gzarnin nauczycielski i uzyskał uprawnienia do nauczania w gimna-
jach. Jako młody nauczyciel nabierał doświadczenia w placówkach

na Kresach, do których kierowała go Rada Szkolna Krajowa.

W roku szkolnym 1910/]911 pełnił funkcję zastępcy nauczyciel
w Cesarsko-Królewskim Cimnazjum w Tarnopolu. 31 sierpnia 1911
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panującymi wśród uczniów. Dużą gmpę stanowili bowiem tzw.
"paniczyki" - synowie miejscowych elit i właścicieli ziemskich, którzy
uzyskiwali promocję do następnych klas na zasadzie "taryfy ulgowej".
Dyrektor Siciński nie umiał poradzić sobie z utrwalającą się z miesiąca
na miesiąc katastrofalną kondycją szkoły. Była to jego pierwsza
placówka kierownicza i mimo usilnych starań i podejmowanych
działań - Gimnazjum pogrążyło się w totalnym chaosie. Pierwszy
w historii szkoły egzamin maturalny w Płocku zdał tylko jedęn uczeń.
Szkole potrzeba było gmntownego uzdrowienia i całkowitej reorgani-
zacji, której Siciński się nie podjął.

W 1923· roku przeniósł się do Chojnic na Pomorzu, gdzie
rozpoczął pracę w miejscowym Państwowym Gimnazjum Klasycznym
(dawne Katolickie Królewskie Gimnazjum). Rok później podjął także
pracę w nowo powstałej szkole pod nazwą Państwowe Kursy
Handlowe w Chojnicach. Była to szkoła dla osób, które ukończyły
przynajmniej szkołę powszechną i chciały zająć się w życiu
zawodowym kupiectwem. Od połowy lat 20. XXwieku pełnił funkcję
sekretarza zarządu Powiatowego Oddziału Pomorskiej Ligi Obrony
Powietrznej Państwa w Chojnicach (oddział założono 11 kwietnia 1924
roku). W 1925 roku zredagował szesnastostronicowe wydawnictwo
pt. "Jednodniówka pamiątkowa na dzień poświęcenia sztandaru Towa-
rzystwa Powstańców i Wojaków im. gen. Józefa Hallera w Chojnicach
wydana dnia 24.maja 1925r.".

W 1932 roku przeprowadził się do Nowego Tomyśla w Wielko-
polsce, gdzie rozpoczął pracę w miejscowym nauczycielstwie.
Rok później objął funkcję Inspektora Szkolnego w Obwodzie Szkolnym
Nowotomyskim (na powiaty międzychodzki, nowotomyski i wolsztyń-
ski), wchodzącym w skład Poznańskiego Okręgu Szkolnego.
We wrześniu 1934 roku wszedł do Komitetu Honorowego Jubileuszo-
wego Kongresu Eucharystycznego dekanatu lwóweckiego. Pełnił
również funkcję prezesa Rady Powiatowej Bezpartyjnego Bloku
Współpracy z Rządem w Nowym Tomyślu. Jak pisała miejscowa prasa
- Siciński przewodniczył spotkaniom i obradom "umiejętnie i sprężyś-
cie". Jeden z jego współpracowników opisując Sicińskiego określił,
iż "nie był z papieru lecz z czynu pracownikiem oświatowym i to

bardzo pracowitym, ofiarnym i bezinteresownym". W lipcu 1935 roku
zakończył pracę w Nowym Tomyślu. Kierując ostatnie słowa do licznie
zgromadzonych na uroczystości pożegnalnej nowotomyskich nauczy-
cieli, scharakteryzował tak naprawdę sens swojej życiowej, oświatowej
misji, powiedział wtedy: "pracowaliśmy razem dla dobra szkoły
polskiej, Państwa i społeczeństwa. Praca ciężka, ważna i odpowiedzial-
na przede wszystkim dlatego, żeśmy wprowadzali w życie nowy ustrój
szkolny (...) zdawaliśmy sobie sprawę, że my jesteśmy tym pokoleniem
które ma wprowadzić w życie myśl wielką, zrealizować zamierzoną
reformę szkolną, dać społeczeństwu nową szkołę polską. Zadanie to
trudne w wielkiej części już wypełnione zostało".

1 sierpnia 1935 roku Centralne Władze Szkolne, uwzględniając
jego wcześniejsze życzenie, przeniosły go na równorzędne, wakujące
wówczas stanowisko Inspektora Szkolnego w Grudziądzu. Powrót
Sicińskiego na Pomorze wiązał się z pracą na obszarze miasta
Grudziądza, powiatu gmdziądzkiego i powiatu świeckiego.

Nie udało mi się ustalić dalszych losów jego życia.

Opracowano na podstawie:
Sprauiozdanie dyrekcyi CK Gimnazjum w Stryju za rok szkoll1Y 1912, Stryj 1912, s. 2, 4.
Sprawozdanie dyrekcyi CK Ginmaziurn w Stryju za rok szkolny 1913, Stryj 1913, s. 6.
Kalendarzyk profesorski Tow. Naucz. Szkół Wyższych /111 rok 1913, ułożony przez M. Jal/el/ego

iJ. Piątka, Lwów 1913, s. 193, 225.
Pierwsze spraioozdanie dyrekcyi CK. Gunnazjum w Gródku JagiellOliskim za rok szkolny

1916/17,Lwów 1917, s. 11, 13.
Archiwum Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu, Katalog główlly progil//Ilazj/lln I//(?skiego

KP.M.Sz. w Sierpcu na rok szkolny 1920/1921.
"Kurier Płocki" 215 (1921), s. 2.
"Miesięcznik Pasterski Płocki" 11 (1921), s. 145.
Spis szkół średnich ogólnokształcących Rzeczypospolitej Polskiej według stanu z dnia 1 listopada

1921 r., Warszawa 1922, s. 10-11.
Spis nauczucieli szkół wyższych, średnich, zawodowych, seminariów nauczycielskich oraz wykaz

zakładów nallkowych i władz szkolnych, pod red. Zygl/HlI1ta Zagórowskiego, Lwów-
Warszawa 1924, s. 166.

Księga pamiątkowa Pomorskiej Ligi Obrony Powietrznej Pm1stwa, TOflul1925, s. 44.
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Porożynski Henryk, Z dziejów liceum ogóll/okształcącego im. Fiknnatćio Choiniekich

w Chojniacach (1623-2002), Słupsk 2004, s. 248.
KontYllllacja dobrej tradycji : 85 lat Zespołu Szkół Kształcenia Pouadgim nazjalnego przy

III. Dworcowej w Chojnicach, pod red. Doroty Zimnickiej, Chojnice 2009, s. 80.
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wikariat do Nasielska, lecz już we wrześniu rozpoczął pracę w parafii
Krasne. 17 maja władza diecezjalna posłała go do pracy na wikariacie
w Raciążu, gdzie pracował do maja 1918 roku. Wówczas biskup płocki
skierował go na studia specjalistyczne z zakresu prawa kanonicznego
na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, które ukoń-
czył w 1922 roku, uzyskując doktorat.

W sierpniu 1922 roku otrzymał nominację na prefekta w Semina-
rium Nauczycielskim w Wymyślinie koło Skępego w ziemi dobrzyń-
skiej, gdzie nauczał religii, historii i języka polskiego. Rok później
biskup płocki skierował go do pracy w Sierpcu. Translokata ta związana
była z krytyczną sytuacją w miejscowym męskim prywatnym
Gimnazjum zarządzanym przez Sierpeckie Koło Polskiej Macierzy
Szkolnej. Upadek szkoły - niski poziom nauczania, "klęska" uczniów
na maturze 1923 roku, niewłaściwe stosunki panujące wśród nauczy-
cieli i uczniów - groził jej likwidacją, stąd jej właściciele zwrócili się do
władzy duchownej o pomoc w wyjściu z patowej sytuacji. "Uzdrowie-
niem" szkoły miał zająć się kapłan - skierowany do pracy jako prefekt,
ale faktycznie obejmujący stanowisko dyrektorskie. I w takiej roli
obsadził go w Sierpcu biskup płocki Antoni Julian Nowowiejski.

Ks. Pomaski po rozeznaniu stanu powierzonej mu szkoły
nie cofnął się przed najostrzejszymi środkami. Zlikwidował dwie
najstarsze klasy i pozostawił sześć oddziałów ze 133 chłopcami, których
objęto szerokim nadzorem - wraz ze zredukowanym pe~sonelem
pedagogów - czuwał nad zachowaniem uczniów w szkole, ale również
poza nią. Wprowadzona dyscyplina, karność i duży nacisk na
podniesienie poziomu nauczania, ryzykowna operacja likwidacji
najstarszych klas, a także umożliwienie nauki uczniom biednym,
ale chętnym do pracy (którym sam opłacał czesne) - dały zbawienne
rezultaty. Gdy po dwóch latach intensywnej transformacji sierpeckiego
Gimnazjum odbyła się w nim pierwsza matura (1925/1926) -
na dwunastu maturzystów poddanych egzaminowi - dziesięciu
otrzymało świadectwo dojrzałości. Z roku na rok poziom nauczani,
w szkole podnosił się dzięki ciężkiej i wytrwałej pracy dyrektor,
i rozważnie dobieranej kadrze nauczycielskiej.

LEON JÓZEF POMASKI (ks.) - dyrektor szkoły
w latach 1923-1939

Urodził się 11 kwietnia 1883 roku we
wsi Karniewek w parafii Dzierżenin koło
Pułtuska, i był najstarszym spośród
czwórki dzieci Józefa i Marianny
z Chrzanowskich. Ukończył gimnazjum
w Pułtusku i po uzyskaniu świadectwa
dojrzałości, w 1904 roku wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego
w Płocku. Po siedmiu latach studiów
filozoficzno-teologicznych otrzymał świę-
cenia kapłańskie 10 czerwca 1911 roku

Ks. Leo/l Pomaski z rąk biskupa Antoniego Nowowiejskiego,
który skierował go na jego pierwszy

wikariat do parafii Nur, a po roku do Brańszczyka (obie parafie obecnie
w diecezji łomżyńskiej). W sierpniu 19] 4 roku skierowano go na
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W czasie szesnastoletniej pracy ks. Pomaskiego w sierpeckim
Gimnazjum zaszły w nim również inne, przełomowe zmiany - szkoła
otrzymała prawa państwowe, przeprowadziła się do nowego budynku
(który z czasem dwukrotnie rozbudowano), uzyskała osobę patrona
oraz nastąpiła fuzja szkoły z żeńską pensją prywatną Anny Piniarowicz
w jedno Gimnazjum Koedukacyjne. Pracował w Sierpcu do wybuchu
II wojny światowej, a ponieważ we wrześniu 1939 roku nie było
możliwości inauguracji nowego roku szkolnego, opuścił miasto
i wyjechał do rodzinnego Karniewka.

Sierpc, kościół famy śś. Wita, Modesta i Krescencji, kaplica bocz/la,
tablica pamiątkowa ks. Leo/la Pontaskiego, 2011 r.Jot. Tomasz Kowalski

Po zakończeniu okupacji, w marcu 1945 roku otrzymał nominację
na administratora parafii Krysk koło Płońska, a w grudniu tego samego
roku władza diecezjalna przeniosła go na probostwo do Białej kolo
Płocka. Biskup płocki powierzył mu wówczas obowiązki wiceoficjała
Sądu Biskupiego. Po trzech latach proboszczowania w Białej, zamie-
szkał w Płocku, w domu księży profesorów Wyższego Seminarium
Duchownego, gdzie w latach 1948-1959 wykładał homiletykę,
katechetykę i socjologię. W latach 1950-1957 był także wizytatorem
szkół powszechnych i średnich diecezji płockiej. W 1957 roku został
oficjałem Sądu Biskupiego. Obowiązki te sprawował do 1962 roku.

W czerwcu 1945 roku został odznaczony kanonią katedralną
płocką, a w sierpniu 1950 roku został nominowany kanonikiem
peni tencja rzem ka ted ralnym.

Przykre wydarzenie z czasów wojennych nie pozostało dla
ks. Leona bez dalszych ujemnych skutków dla zdrowia - coraz bardziej
cierpiał na chroniczne bóle głowy oraz zaczęła rozwijać się u niego
(w miarę postępu miażdżycy) narastająca, początkowo chwilowa,
a wreszcie stała niepoczytalność. Ostatnie miesiące jego życia
naznaczone były całkowitym zanikiem świadomości. Kilka dni
po utracie przytomności umarł w Płocku 24 października 1963 roku.

ostał pochowany w grobowcu Kapituły Katedralnej Płockiej
na płockim cmentarzu miejskim przy ul. Kobylińskiego.

Niezwykłe liryczne i wzruszające wspomnienie o .zrnarlyrn
opublikował na łamach "Miesięcznika Pasterskiego Płockiego"
ks. Ludomir Lissowski - kolega kursowy ks. Leona z lat seminaryjnych.

W setną rocznicę urodzin ks. Pomaskiego dawni wychowankowie
sierpeckiego Gimnazjum ufundowali, jako hołd pamięci dla jego osoby
tablicę pamiątkową, która umieszczona została w bocznej kaplicy
kościoła farnego w Sierpcu (obok tablicy upamiętniającej zamordowa-
nego przez hitlerowców prefekta szkolnego, ks. Stanisława Sławińskiego),

Ks. Leon Pomaski w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, został uhono
rowany patronatem nad nowo powstałą ulicą w Sierpcu w rejonic

siedla nr 6 (zob. uchwała Rady Miejskiej Sierpca nr 315/XLI/20 I,
. dnia 24 kwietnia 2013 roku).

Przez okres okupacji pracował fizycznie na swoJeJ ojcowiźnie
i pełnił posługi duszpasterskie w kościołach w Dzierżeninie i Serocku.
Był szykanowany przez Niemców, a jednego razu nawet dotkliwie
pobity przez komisarza I łucka.
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