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Tomasz Kowalsld

Symbolika sierpeckiego
Gimnazjum i Liceum

Sztandary

Sztandar jest wyjątkowym symbolem, którym szczycą się
rozmaite instytucje, stowarzyszenia i w szczególności placówki
oświatowe. Nawiązuje on w swojej formie do prastarych symboli
i osadzonych w tradycji europejskiej znaków bojowo-rozpoznawczych,
które niegdyś służyły do łączności między wodzem a oddziałem.
Współcześnie jest znakiem skupiającym wszystkie osoby związan
z daną instytucją oraz reprezentującym ją na zewnętrznych uroczystoś-
ciach. W przypadku sztandaru szkolnego ma również inne, szczególne
naczenie - łączy uczniów uczęszczających obecnie do danej szkoły

z tymi, którzy opuścili już jej progi oraz z tymi, którzy' do niej
w przyszłości przybędą.

* * *

Nowo powstałe sierpeckie Progimnazjum od początku swojego
istnienia nie posiadało własnego sztandaru. Symbolem, który niejako
reprezentował szkołę i jej uczniów na zewnątrz był sztandar I Męskiej
Drużyny Harcerskiej im. gen. Jakuba Jasińskiego powstałej przy
sierpeckim Progimnazjum już w 1917 r.

Sztandar poświęcono 30 października 1921 r. Jego fundację
ainicjował opiekun drużyny, nauczyciel [orkasch-Koch. Póllora-

miesięczna zbiórka trwająca od początku roku szkolnego dała kwoto
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* * *

oświaty stojącego na otwartej księdze. Dekoracja ta malowana jest na
osobnej tkaninie naszytej na płat sztandaru. Wokół księgi umieszczono
zakomponowany w okrąg napis .Państwowe Gimnazjum i Liceum
w Sierpcu". Litery napisu wykonane są z naszytej na płat sztandaru
złotej taśmy.

Sztandar ten miał zostać wraz z dokumentacją szkoły i odpisami
świadectw maturalnych zabezpieczony na czas II wojny światowej
przez woźnego szkolnego Kazimierza Kwiatkowskiego. Weksylium
nosi liczne ślady zniszczeń mechanicznych i zacieków, będące
świadectwem jego burzliwych losów. Jest jedną znajcenniejszych
pamiątek szkolnych.

72 tysięcy marek, dzięki której owe weksylium powstało. Na płacie
sztandaru umieszczony był orzeł oraz krzyż harcerski. Sztandar
poświęcił szkolny prefekt, ks. Ludwik Zatryb. Dyrektor Gimnazjum
Wacław Siciński w okolicznościowej mowie wskazał uczniom na
znaczenie sztandaru "jako widomego znaku pod którym grupują się
ludzie, czujący jednako:". Rodzicami chrzestnymi sztandaru były panie:
Malewicz, Piniarowicz oraz panowie: Gurbski i Siciński-.

Nie ma pewności czy ten sztandar przetrwał do naszych czasów.

Po 1932 r.3 ufundowany został prawdopodobnie pierwszy,
właściwy sztandar szkoły. Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie
pionowego prostokąta o wymiarach 98 cm na 94 cm. Przymocowany
do drzewca od krótszego boku. Tkanina obszyta jest złotym sznurem
i wykończona złotymi chwostami (zachowany tylko jeden). W górnej
części płata znajduje się 11 złotych taśm do mocowania go na drzewcu
(nie wszystkie oryginalne).

Awers - prawa strona sztandaru wykonana jest ze wzorzystej
tkaniny koloru czerwonego z ornamentem z wici roślinnej. W centralnej
części umieszczono wizerunek piastowskiego orła białego bez korony'.
Orzeł jest malowany na osobnej tkaninie naszytej na płat sztandaru.

Rewers - lewa strona sztandaru wykonana jest ze wzorzystej
tkaniny koloru białego z ornamentem z wici roślinnej. W centralnej
części płata sztandaru umieszczono wizerunek płonącego kaganka

* * *
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W 1976 r., w sześćdziesiątą rocznicę powstania placówki,
w związku z nadaniem szkole imienia majora Henryka Sucharskiego
ufundowany został nowy sztandar. Komitet Rodzicielski przekazał go
dyrekcji i uczniom podczas uroczystej ceremonii 16 października".
Płat sztandaru stanowi tkanina w kształcie poziomego prostokąta
o wymiarach 112 cm na 104 cm. Przymocowany do drzewca od
krótszego boku. Tkanina z trzech stron obszyta jest złotym sznurem
wykończonym frędzlami.

Awers - prawą stronę sztandaru stanowi biało-czerwona. tkanina
dzielona z lewa w skos. Pośrodku umieszczona jest czerwona tarcza
z wizerunkiem orła białego bez korony. Brzegi tarczy obszyte złotą nicią,
Postać orła wykonana jest srebrną nicią w technice haftu wypukłego.

Rewers - lewa strona sztandaru wykonana jest z białej tkaniny.
W centralnej części płata sztandaru umieszczono wizerunek płonącego
kaganka oświaty stojącego na otwartej księdze, pod którą znajduje się
gałązka oliwna. Dekoracje wykonano w technice haftu wypukłego.
W górnej części płata sztandaru znajduje się poziomy, dwuwersowy
napis "Liceum Ogólnokształcące I im. majora Henryka Sucharskiego",

I "Kurier Płocki" 252 (1921), s. 2.
2 "Kurier Płocki" 129 (1922), s. 2. Rok późniejsza notatka prasowa poinformowała,

że w 1921 roku powstały dwa a nie jeden sztandar, a nazwisko nauczyciela
od powicdzialncgo za zbiórkę zapisano jako "Gorkasch-Koch".

3 Napis na rewersie sztandaru sugeruje jego powstanie po 1932 roku (nastąpiła wówczas
reforma oświaty tworząca 4-klasowe gimnazja i 2-klasowe licea), a przed 1948 rokiem
(kiedy zlikwidowano gimnazja).

-I Wizerunek orla ze sztandaru sierpeckiego Gimnazjum wykazuje podobieństwo
do rzeźbionego alabastrowego orła projektu Zygmunta Vogla umieszczonego
na nagrobku Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego w bazylice katedralnej
w Plocku,

5 Teresa Pawłowska, Sierpecka szkoła w starej fotografii i dokumencie: kalendarium
1871-1985,Sierpc 2001, s. 96.
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Pieczęć szkolna to równie ważny symbol świadczący o placówce
poza jej murami. Pieczęciami stemplowano ważniejsze pisma
wychodzące ze szkoły, świadectwa, czy legitymacje szkolne. Rozróż-
niamy dwa zasadnicze rodzaje pieczęci urzędowych: nagłówkową
_ o poziomym kształcie z nazwą szkoły oraz okrągłą - najczęściej
z godłem państwowym (w przypadku instytucji państwowych)
i zakomponowanym wokół niej napisem. W historii sierpeckiego
Gimnazjum i Liceum pieczęcie ulegały licznym zmianom. Wiązało się
to z ich zużywaniem, a także ze zmianami dotyczącymi przemian
politycznych, czy zmian nazw szkoły.

Wyglądy dawnych pieczęci sierpeckiego Gimnazjum i Liceum
znamy z ich odcisków na rozmaitych dokumentach oraz
z zachowanych w zbiorach szkolnych dawnych - już zabytkowych
pieczęci. Poniższe zestawienie prezentuje wybrane z nich. Daty
umieszczone w środkowej kolumnie podano według dokumentów,
na których ich odciski się zachowały.

natomiast w jego dolnej części dalsza jego część "w Sierpcu". Napis
wyhaftowano złotą nicią.

Sztandar przestał pełnić swoją rolę w latach 90. XXwieku.

Pieczęcie

* * *

15 czerwca 1996 r. z okazji IV Zjazdu Absolwentów i 80. rocznicy
powstania, szkoła otrzymała w darze od Rady Rodziców nowy
sztandar nawiązujący formą do swego "poprzednika". Płat sztandaru
stanowi tkanina w kształcie poziomego prostokąta o wymiarach 105 cm
na 94 cm. Przymocowany do drzewca od krótszego boku. Tkanina
obszyta jest złotą taśmą, z trzech stron wykończoną frędzlami.

Awers - prawa strona sztandaru wykonana jest z czerwonej
tkaniny, pośrodku której umieszczono wizerunek orła białego
w koronie. Postać orła wykonana jest srebrną nicią, ze złotymi
dodatkami (dziób, szpony i korona) w technice haftu wypukłego.

Rewers - lewa strona sztandaru wykonana jest z białej tkaniny.
W centralnej części płata sztandaru umieszczono wizerunek płonącego
kaganka oświaty stojącego na otwartej księdze, pod którą znajduje się
g,)lązka oliwna. Dekoracje wykonano w technice haftu wypukłego.
W górnej części płata sztandaru znajduje się łukowo wygięty napis
"I .iccum Ogólnokształcące", natomiast w dolnej części umieszczono
jl\gO ciąg dalszy ,,im. mjr. Henryka Sucharskiego w Sierpcu". Napis
wvhaftowano złotą nicią.

tandar ten uczestniczy współcześnie w życiu szkolnym.
l'orzct sztandarowy bierze udział w uroczystościach: rozpoczęcia
i :;'ll"orlczenia roku szkolnego, w uroczystościach miejskich i religijnych
(1I"t1Z przy okazji innych, znaczących okoliczności.

Odcisk / zdjęcie pieczęci

* * *

Trzy zachowane do dziś sztandary szkolne (w tym dwa
historyczne) prezentowane są obok siebie w estetycznych gablotach
w świetlicy szkolnej.

III!

Pośrodk1l:
Koł" I Pol. Mac. Szk.

Data
użytkowania

pieczęci
Treść pieczęci

[1920]

W otoku:
* [ ...]kie gimn[ ...]
[...]ie * w Sierpcu

Pośrodku:
[wizerunek orła?]

[19271

W otoku:
* Gimnazjum
Męskie * w Sierpcu



[1928]

[1939]

Woloku:
* Gimnazjum Koed. Koła
Polskiej Macierzy Szkolnej

Pośrodku:
w Sierpcu

Woloku:
* Prywat. Gimnazjum
Koed. Im. Prez. Rzplt. Prof.
Ignacego Mościckiego

Pośrodku:
Koła I P. M. S. I w Sierpcu

Przed 1948

Woloku:
* Państwowe Gimnazjum
i Liceum * w Sierpcu

Pośrodku:
[wizerunek orła
bez korony]

I~H

Przed 1948

Woloku:
* Państwowe Gimnazjum
i Liceum * w Sierpcu

Pośrodku:
r wizerunek orła
bez korony]

'tt'~tw.GtilłnDZjU;~,! ;"n.mlm
\li Slervcu

Przed 1948
Pieczeć podłużna:
Państw. Gimnazjum
iLiceum I w Sierpcu
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[1967]

W otoku:
* Liceum Ogólnokształcące
* w Sierpcu

Pośrodku:
[wizerunek orla
bez korony]
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Po 1976

W otoku:
* Liceum Ogólnokształcące
I im. mjr. Henryka
Sucharskiego * w Sierpcu *

Pośrodku:
[wizerunek orła
bez korony]
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[2016]

W oto/w:
* Liceum Ogólnokształcące
I im. mjra Henryka
Sucharskiego * w Sierpcu *

Pośrodku:
[wizerunek orła w koronie]
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Tarcze szkolne ilogo

Tarcza szkolna to niewielka plakietka wykonana z sukna lub filcu
wykrojona na kształt tarczy herbowej, przeznaczona do noszenia
na ubraniu w celu identyfikacji szkoły, do której uczęszcza noszący ją
uczeń, Od czasów wprowadzenia reformy szkolnej w 1932 r. tarcza
była obowiązkowym elementem stroju uczniowskiego w Polsce.
Przez pewien okres wymagano również noszenia tarcz poza szkołą.
Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zaprzestano egzekwowania
noszenia tarcz w szkole, po czym szybko wyszły one z użycia".

Znane i zachowane tarcze sierpeckiego Liceum pochodzą
z czasów powojennych. Wykonywane były z czerwonego grubego
sukna, zgodnie z powszechnym wzorem. Tarcza o kształcie w typie
tarczy hiszpańskiej okolona była białą obwódką. Wewnątrz niej
najdował się biały napis "LO SIERPC", w innej wersji "LO 46",

lub sama liczba ,,46" - był to dawny ogólnopolski numer porządkowy
sierpeckiego Liceum.

Obecnie symbolem szkoły nawiązującym do dawnych wzorów
tarcz szkolnych jest jej logo. Na zielonym tle w kształcie obróconego
o 45 stopni kwadratu umieszczona jest otwarta księga, pośrodku której
znajduje się czerwona tarcza szkolna z białą bordiurą i białym napisem
1/ LO SIERPC" .

b https://pl.wikipedia.org/wikirrarcza_szkolna (1.02.2016 r.)
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Tarcze inaszywka
obowiązujące przed laty
w sierpeckim Liceum Logo Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu


