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RADYMIEJSKIEJ

SIERPCA

z dnia 27 luteąo 2o13l'

w sprawie : nadania nazwy nowo powstałej ulicy w sierpcu'

Na podstawie ań.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym /tekst jedn. z 2oo1 r. Dz. U. Nr.142 poz.1591 z pożn' zmianami l Rada Miejska sielpca uchwala, co następuje:

s1
Nowo powstałej u|icy w sierpcu położonej na terenie osiedla Nr 6 w rejonie ulicy
Stefanii Sempołowskiej nadaje nazwę

ANNY PINIAROWICZ
l oznaczona na załączn|ku mapowym

/.

s2
odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Burmistrza Miasta sierpca.

s3
Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i wchodzi w zycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.-
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Anna Piniarolyicz -

oprac. Jan Burakołvski

'o
Do grona sielpczan trudnych co przecenienia zasługaclr dla naszeso miasta naieżv

nier'vątpiiwie Anna Piniarowicz. Zorganizol,vała szkołę, przez 43 lata uczyła i w.ł'chowyr,vała
kilka pokoleń sielpczan. Już to b;lłoby wystaJczającym tytułem do zaper.vnienia jej tlwałego
miejsca lv dziejach miasta - niemniej ."vażne jest chyba jednak takze to w jakich czasach i
jak to robiła..

Pochodziła z rodziny sierpeckiej _ jej ojciec. z pochodzenia Francuz' posiadał w naszym
mieścierestaurację. od 189ó roku, wraz ze swoją siostrą Stanisławą prowadziła pensję dla
dziewcząt. Mogła nalvia3ać do starych i dobrych tradycji sierpeckiego szkolnictwa dla
dziewcząt - znacznię bogatszych niż w r,vypadku chłopców. Przez około sto lat
funkcjonowała szkoła przy klasŻorze benedyktynek, której sława w okesie świetności
przekraczała granice północnego Mazowsza. od roku 1871 funkcj on owała też świecka
pensja dla dziewcząt sióstr Zofii t Izabeli Feist, ciesząca się dobrą opinią (początkowo 2klasowa, później 4-klasowa). Panie Feistówny pochodziły z Warszawy. ByĘ córkami
znanego muzyka Karo1a Feista, a Izabe|a, wg tradycji rodzinnej' pobierała lekcje muzyki u
Fryderyka Chopina. Tyle dobre tradycj e ale w latach 90-tych XIX wieku szkolnictwo to
przeżywałopoważny kryzys. Najpierw-, w 1892 roku, przestała działać szkoła klasztoma w
związku z likwidacją klasztoru, potem w 1896 roku groŹba .likwidacji zawisła nad pensją
w zr.r,iązku ze śrnierciąjej przełożonej, Zofii Feist.
Był to naprawdę bardzo szczęśliwy zbieg okoIiczności, że tradycje i uczennice pensji sióstr
Feist przejęła Anna Piniarowicz - nie tylko świętnanauczycielka. miłośniczkaliteratury, ale
także, jak się rychło okazało, utalentowana organizatorka. Pensję tę prowadziła dokładnie
trzydzieści lat (1896- 1926) stale ją rozwij ając i podnosząc poziom nauki' Uczyła dziewczęta
nie tylko dobrych manier i ,,sztuk pięknych'', ale dawała im solidną wiedzę na poziomie
progimnazjum. Szkoła mieściłasię w bardzo dobrym' jak na standardy końca XIX wieku,
lokalu w domu Arnolda Włoczkowskiego przy ulicy Płockiej 1' mieszczącym sześćizb
lekcyjnych i intemat dla wychowanek zamiejscowych.
Była to szkoła elitarna, dostępna - z uwagi na wysokie czesne' tylko dla dziewcząt z rodzin
ziemiańskich i najbogatszego mieszczaństwa. Ale w owych czasach irrną byÓ nie mogła'
gdyŹ czesne było jedynym źródłem utrzymania. Szkoła była znana nawet poza granicami
gubemi płockiej. Z biegiem |at jej przełoŻona poszelza program nauki - od kursu 4-letniego
do S-letniego (1919) i 6-letniego (1922). Była to szkoła niemała - w I92I r. uczyło się w
niej 170 dziewcząt.
Anna Piniarowicz, mimo Źe wyrosła w obyczajorłych i oświatowych tradycj ach XIX wieku,
dostrzegała i rozumiała potrzeby zmiarr w programach i formach kształcenia dztewcząt
przygotowujących je do wymogów nowych czasów. a szczególnie pracy zawodowej.
Program nauczania na pensji był tak skonstruowany' by umoŹliwić jej absolwentkom dalszą
naukę w gimnazjum i uzyskanie matury. Aby umoŻliwió dziewczętom z Sierpca uzyskanie
matury na miejscu, godzi się też vł 1926 roku - nie bez żalu - na propozycję księdza Leona
Pomaskiego, by połączyć gimnazjum męskie i pensję w szkołę koedukacyjną. W tym
,.nowym'' gimnazjum pelnl aż do wojny funkcj ę zastępcy dyrektora - Generalnej
Wychowawczyni (do końca tytułolvana jest na co dzień Panią PrzełoŻon{. Stanowi z
księdzem Pomaskim świetny duet kierowniczy navłzajem uzupełniający się. on koncentruje
się na sprar.vach kadrowych i organizacyjnych, rozbudowuje szkołę, pogłębia i poszerza
proces kształcenia i i.łychowania ukochaną przez siebie działalnościąspołeczno-kulturalną
i sportową. ona skupia się na problemach wychowaw czych. Łączą ich nie tylko talenty

pedagOgiczn.' Llle także um]ł!r\'anie szko!. którą chca ircą'nić (z po..vodzeniem)
przodująca na \Iazolvszu. tlaktorvanie pracy naucz.vcieiskiej jako nlsji społecznej i gora3y
patriotyzm.

Anna Piniaro'"vicz była też czołor,vą działaczką społeczną r.v Sie1pcu początkóW XX lvieku'
Znajdziemy ją wśród inicjatorólv. a później lv zarządach Szeregu organizacji _ nie tylko
ośr'viatowych (m.in. sierpeckich oddziałólv .'Macierzy Polskiej'' i Towarzy_stwa Naukowego
Płookiego oraz Spółdzielni Spożywców,^Zgoda")'
.,Wysoka. postawna. o trochę surowych rysach tlvarzy, na której bĘszczaĘ ciemne, mądre
oczy, ubrana bardzo starannie modą ubiegłego stulecia, z baretkami r.vysokich odznaczeń
państw-owych przy czamej, długiej sukni _ była opoką symbolem trwania niezniszozalności
szkoĘ i bezkompromisowych zasad''.
Umierała w strasznej, okupacyjnej rzeczywistości, Samotna (1914 r.), ,,Nie szukała swych
wychowanek, nie prosiła ich o pomoc. Jej wielkie serce potrafiło tylko dawać''. _ Tak, Anna
Piniarowicz potrafiła tylko dawać, nikogo o nic nie prosiła. Ale niewątpliw_ie zasfuguje na
więcej pamięci sierpczan, niż jej okazujemy.
Bez echa w jej mieścieminęła setna rocznica założenia pensji (1996) i pięćdziesiąta
rocznica jej śmierci (1994), nie pojawiła się tez nawet najskomniejsza tabliczka na domu,
w którym mieściłasię jej pensja, czy też na murze gmachu Liceum. Pochowana została w
Warszawie na PowąZkach (kwatera 299 C-r-\ IV Brama).
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izewodniczący Rady Miasta Sierpca
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Zespól ds Nazewnictwa Ulic i Placów Rady Miasta Sierpca wnosi o nazwanie nowej ulicy
oznaczonej w ewidencji gruntów nr Ż08217 i 208014' położonejw sąsiedztwie ul. Sempołowskiej
imieniem Anny Piniarowicz. (mapka w załączeniu).

Uzasadnienie

1. Rada Miasta Sierpca prowadzi świadomąpolitykę historyczną której przejawem jest
naz}.wanie nowych ulic i placów nazwiskami osób zasłuŹonych dla Sierpca, których

2.

3.

dorobek życiowy nie budzi zadnych zastrzeŻei7.
Arrna Piniarowicz' nauczycielka, wychowawczyni, prowadzsła od 189ó do 1926 roku pensję
dla dziewcząt, połączoną następnie z progimnazjum męskim lv gimnazjum koedukacyjne
działające do wybuchu II wojny światowej. odcisnęła swe piętno na życiu miasta w I
połowie )C( wieku. Traktowała pracę nauczycielską jako misję społeczną. Była gorącą

patriotką. Anna Piniarowicz to czołowa dztałaczka społeczna w Sierpcu początków
XX wieku. Współinicjatorka powstania Szeregu organizacji - nie tylko oświatowych
(m.in. sierpeckich oddziałów ,.Macierzy Polskiej'' i Towarzystwa Naukowego
Płockiego oraz Spółdzielni Spożylvców',Zgoda").
Jej życiorys sporządzony przez Jana Burakow_skiego - w załączeniu.
Ulica majdowałaby się w sąsiedztwie ulicy im. Stefanii Sempołowskiej' której droga
Źyciowa była podobna do drogi życiowej Anny Piniarowicz (w załączeniu).

Wobec powyŹszego wnosimy o wniesienie pod obrady Rady w dniu 27 lutego 2013 r. stosownego
projektu uchwały.
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Stefania Sempolowska 1Lii. ] qąłŁlstl < r ].!59 w.- lvsi Polonisz koło Sr'od.i. zn. j
st}'cznia i94-ł w \!hrsza.,vie) _ naucz.vcielka i dzia]aczka ośłviatolva.bojo.'vniczka o prawa
dziecka. dziennikarka i pisarka.
1

Iv{ając 17 lat zdała egzamin na Patent nttLtczł-c ielki przed rządolvą komisj ą w- \łhrszawie.
tej chwili rozpoczyna się niestrudzone żvcie nauczvcielki. działaczki ośw'iator,vej,
bojowniczki o pra\ła dziecka. dziennikarki i pisarki autorki wielu podręczników dla

od

dzieci. W okręsie międzywojennym Zajmowała się także pub1icystyką ośr.viatową
domagając się pełnego dostępu do oświatywszystkich warstw społecznych.
Była członkiem Towarzystwa oświatyDemokratycznej Nolve Tory oraz współredaktorem
czasopisma dla młodzieży Z bliska i z daleka, a późnie1 dwutygodnika dla dzieci i
wychowawców W słońcu.
W czasie Rewolucii 1905 r' prowadziła akcje pomocy więźniom politycznym. Razem z
adwokatem Stanisławem Patkiem (swym Życiowym partnelem), kierowała Kołem
obrońców Politycznych (m.in. w głośnejsprawie Stefana okzei)fi.}. Za swoją działalność
była kilkakrotnie aresztowana, wydalona do Galicjj, szykanowana przez władze carskie.
Mimo przeciwieństw losu' ciężkiej choroby, która jądotknęła, pozostawała wiema swoim
ideałom.
Pochowana została w rodzimym grobowcu na Powazkach. Chciała, aby na mogile w1ryć
słowo ,,nauczycielka'', bo tę dziedzinę pracy spośród w_szystkich, którym służyła- uwaŻała
za najwaŻrllejsząi najbardziej przez nią ukochaną.

.

Główne prace pisarskie

Niedola młodzieży w szkole galicyjskej (1906)
Z tajemnic Ciemnogrodu (cz. 1 - 1924, cz.II - 1928)
Na ratunek (1934).
IĘarszawa wczoraj i dziś(1938).

