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SZTANDARY SZKOŁY 

 

„Sztandar to rzecz dziwna, zwykła szmata złotem tkana, a jednak w życiu 

żołnierza przedstawia ona wartość wiadomego symbolu życiowej udręki 

żołnierskiej, jego dążeń i celów. Przypomina dni jego chwały i sławy, jak 

również jego bólów i niepowodzeń”. 

Marszałek Józef Piłsudski 

Historia sztandaru, nazywanego pierwotnie chorągwią, sięga już 

starożytności. W społecznościach babilońskich używany był jako znak bojowy, 

wskazujący drogę oddziałom wojskowym do dowódcy. Symbolika sztandaru w 

kręgach militarnych zawsze związana była z czymś patetycznym, honorowym i 

traktowana była jako wielka świętość. Nieprzypadkowo utrata weksylium (znaki 

rozpoznawcze, protoflagi używane w różnych kulturach w wielu rejonach świata) 

traktowana była jako hańba, a niejednokrotnie oznaczała rozwiązanie zastępów 

wojskowych, które dopuściły do tego faktu. Już wtedy wiązano z nimi pewne 

treści ideowe. Powtarzający się w nich motyw bóstwa nadawał im na pół sakralny 

charakter. Jako symbolom kultowo-państwowym przysługiwały im cześć i 

szacunek. Utrzymanie znaków i walka w ich obronie należały do podstawowych 

obowiązków wojownika. 

       Pierwsze wiadomości o znakach bojowo-rozpoznawczych w Polsce 

piastowskiej pochodzą z początków XII w. Wzmianki o chorągwiach znajdujemy 

w najdawniejszej kronice polskiej spisanej w początkach XII w. przez Galla 

Anonima. Z tego źródła dowiadujemy się, że Bolesław Krzywousty wkraczał do 

Czech "z podniesionymi sztandarami". Podczas walk z Czechami oddziały 

polskie walczyły pod swoimi chorągwiami. Chorągiew oddziału gnieźnieńskiego, 

poświęcona św. Wojciechowi, wyobrażała wizerunek świętego, malowany lub 

wyszyty na płótnie. 
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Sztandar Szkoły 

To znak wspólnoty, tożsamości i wiary w wartości wyznawane przez 

rówieśników. Stanowi również niepodważalny znak ciągłości i trwania, jest dla 

całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny, 

przypomina historię i tradycję naszego kraju.  

Sztandar w szkole to znak, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy 

dawno opuścili już progi naszej szkoły, bądź z tymi, którzy do niej przybędą.  

Rangę sztandaru podnosi ceremonia jego poświęcenia, dzięki czemu ma 

wymiar zarówno świecki, jak i religijny. Nasze barwy narodowe - biel i czerwień, 

stanowią obok godła zewnętrzną oznakę wolnego, niepodległego państwa. 

Reprezentują imię Polski na zewnątrz, łączą Polaków w kraju i na obczyźnie.  

Począwszy od roku szkolnego 1919/1920, z inicjatywy i pod 

przewodnictwem wychowawców, wszystkie klasy naszej Szkoły zorganizowały 

się w rządzone odrębnym statutem tzw. Gminy Szkolne. Ich działalność przez 

wszystkie lata, aż do wybuchu II wojny światowej, miała za zadanie wyrabiać w 

uczniach poczucie honoru, obowiązku, sumienności i patriotyzmu. 

Zarząd Gminy składał się z wójta i urzędników, którym przydzielone były 

określone funkcje i władza w zakresie powierzonych im czynności. Posiedzenia 

Rady Gminnej odbywały się w każdej gminie przynajmniej raz w miesiącu i 

dotyczyły spraw podatku gminnego, składek na cele humanitarne i narodowe.  

W ramach stałej działalności Gminy odbywały się sądy koleżeńskie i ocena 

postępowania regulaminowego uczniów, która wydawana była z bezstronnością 

i sprawiedliwością. 

  Praca wychowawcza Gmin spotykała się z szacunkiem i poważaniem 

wszystkich uczniów i nauczycieli.  

Do obowiązków Gminy w kolejnych latach należało włączanie się do 

organizowania uroczystości szkolnych, przedstawień, dofinansowywanie 

pozaszkolnej działalności uczniów i wspieranie, w ramach możliwości, akcji 

socjalnych na terenie szkoły i Krakowa.  

„Praca wychowawcza Dyrekcji i Nauczycieli. S.E.H. w 1930 roku 

zmierzała ku wykształceniu w młodzieży prawego charakteru, samodzielności, 

hartu ducha i ciała w celu zaznajomienia jej z charakterystycznymi zjawiskami i 

przejawami kultury duchownej i struktury gospodarczej Polski celem wzbudzenia 

świadomej zadań miłości Ojczyzny, wreszcie ku rozszerzeniu horyzontu myśli, 

uczuć i wiedzy młodzieży”. 

Każdego roku szkolnego Gminy Szkolne wraz z Radą Gmin do stałego 

zakresu obowiązków dołączały imprezy i działania o charakterze 

okolicznościowym jak np. obchody kolejnych rocznic Powstania Listopadowego. 
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W roku szkolnym 1931/1932 z inicjatywy gminy kursu IV b S.E.H. 

Męskiej powstał Komitet Fundacji Sztandaru Szkolnego. Uczniowie klas 

popołudniowych męskich, pod kierownictwem prof. Langa, opodatkowali się na 

ten cel w wysokości 1 zł. od ucznia.  

Gminy kursów żeńskich poszły za przykładem kolegów i podjęły również 

decyzję o ufundowania sztandaru dla S.E.H. Żeńskiej. Kuratorami Komitetów 

Sztandarowych byli prof. Lisak i ks. Mazanek. I tak w roku szkolnym 1932/1933 

dzięki ofiarności młodzieży S.E.H., która zrozumiała jaką wartość dla szkoły ma 

fakt posiadania własnego sztandaru — symbolu szkolnej jedności i wspólnoty, 

akcja Komitetu Fundacji Sztandaru Szkolnego uczniów i uczennic, który podniósł 

inicjatywę ufundowania własnego sztandaru z dobrowolnych uczniowskich 

składek, została sfinalizowana. Sztandar został wykonany według projektu i pod 

nadzorem prof. Stefanii Pałkówny. Zbieranie datków i organizację techniczną 

Komitetu przeprowadzał prof. J. Wawrzeczko. 

Na sztandarze, oprócz godła państwa i postaci Matki Boskiej 

Niepokalanego Poczęcia - patronki kupiectwa polskiego, widnieją uznane już w 

starożytnych wiekach symbole handlu - okręt i laska Merkurego.   
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Pierwszy Sztandar  - 1932 r. 

 

 

23 września 1932 r. odbyła się w Katedrze Wawelskiej uroczystość 

poświęcenia pierwszego  Sztandaru Szkolnego S.E.H. w Krakowie, którego 

rodzicami chrzestnymi byli: wizytator inż. W. Witkowski, kurator okręgu 

szkolnego krakowskiego, wiceprezes Izby Przemysłowo – Handlowej J. 

Kwiatkowski, prezes Kongregacji Kupieckiej E. Jakubowski, dyrektor S.E.H. dr 

T. Wroniewicz, prof. K. Zurzycki, dr W. Pacholska i prof. S. Pałkówna. 

Aktu poświęcenia dokonał ks. dr E. Król. Następnie młodzież wraz z 

sztandarem udała się w pochodzie do Domu Katolickiego, gdzie odbyła się 

uroczysta akademia, w czasie której przemówienia wygłosili dyrektor Szkoły, 

wiceprezes Kongregacji Kupieckiej J. Kwiatkowski i były senator inż. Adelman. 

W imieniu młodzieży przemawiał uczeń kursu IV b J. Czapliński. Po 

przemówieniach nastąpił podniosły moment wręczenia sztandaru delegacji 

młodzieży przez Dyrektora Zakładu, który odebrał od chorążego i pocztu 

sztandarowego uroczyste ślubowanie. Na program akademii złożyły się występy 

chóru i orkiestry szkolnej. Na  zakończenie uroczystości zaproszeni goście i 

Grono Pedagogiczne przystąpiło do wbijania ufundowanych gwoździ do 
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pamiątkowej tablicy oraz wpisywania swoich nazwisk do księgi pamiątkowej. 

Młodzież ufundowane przez siebie gwoździe wbijała w następnym dniu. Cała 

uroczystość miała charakter poważnej manifestacji uczuć społeczno – 

obywatelskich młodzieży. 

 Od tej pory nasz Sztandar towarzyszył młodzieży we wszystkich ważnych 

uroczystościach. W tygodniu propagandy Gdańskiej Macierzy Szkolnej 

towarzyszył delegacji naszej Szkoły w uroczystości z okazji imienin Dyrektora 

Zakładu, jak również 30 stycznia 1932 r. , w którym to dniu uczczono imieniny 

Prezydenta Rzeczypospolitej uroczystym nabożeństwem w kościele św. Anny.  

Dnia 18 marca 1932 r. młodzież uczciła imieniny Pierwszego Marszałka 

Polski uroczystą akademią w Domu Katolickim, a 3 maja tegoż roku 

uczestniczyła w uroczystej mszy polowej na Błoniach. 

Obchody rocznicy Odzyskania Niepodległości Państwa rozpoczęto w 

S.E.H. uroczystym nabożeństwem odprawionym w kościele OO. Reformatów, a 

następnie młodzież ze Sztandarem udała się do Złotej Sali Domu Katolickiego na 

uroczystą akademię. Właściwą uroczystość poprzedził słowem wstępnym 

dyrektor dr T. Wroniewicz, podkreślając w swym przemówieniu charakter i 

znaczenie rocznicy wskrzeszenia Państwa oraz rolę marszałka Józefa 

Piłsudskiego w jego rozbudowie.  

      Sztandar towarzyszył uczniom również w uroczystości ku czci 

Wyspiańskiego, w której to uczestniczyły delegacje najwyższych kursów, biorąc 

udział w uroczystym nabożeństwie w bazylice OO. Franciszkanów, 

odprawionym w dniu 25. XI przez ks. bpa Rosponda, a także w odsłonięciu 

tablicy pamiątkowej w Gimnazjum I im. Bartłomieja Nowodworskiego w tym 

samym dniu, następnie w odsłonięciu tablicy pamiątkowej na Placu Mariackim w 

dniu 27. XI oraz w pochodzie spod Barbakanu na Skałkę.  

      Kolejnym sztandarem był  ufundowany szkole przez uczennice Żeńskiego 

Gimnazjum Kupieckiego w roku szkolnym 1935/1936.  

      Sztandar ten zawiera z jednej strony na czerwonym tle emblematy państwa, 

miasta Krakowa i kupiectwa, z drugiej, na tle szafirowym postać Matki Boskiej 

Niepokalanego Poczęcia, jako patronki kupców. Sztandar według projektu prof. 

Mieczysławy Broszkiewiczówny wykonała haftem Pracownia Absolwentek 

Seminarium Zawodowego w Krakowie przy ul. Syrokomli 21. 
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Drugi Sztandar – 1936 r. 
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Ten Poczet Sztandarowy reprezentował Szkołę po raz pierwszy w Wilnie 

w dniach 11 i 12 maja 1936 r. Właśnie w tych dniach przedstawicielki Żeńskiego 

Gimnazjum Kupieckiego, delegowane przez Kuratorium, złożyły w imieniu 

wszystkich krakowskich szkół hołd Marszałkowi Piłsudskiemu podczas 

uroczystości przeniesienia jego serca i zwłok matki do Mauzoleum na Rossie. 

       12 maja 1936 roku w Wilnie odbyły się ostateczne uroczystości 

pogrzebowe. Miały one królewski charakter i były ostatnią wielką manifestacją 

odrodzonej Rzeczypospolitej, która za trzy lata miała ostatecznie zniknąć z mapy 

Europy w kształcie wywalczonym przez Piłsudskiego. 

        Marszałek zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze. Jego ciało spoczęło na 

Wawelu, serce zaś, zgodnie z jego wolą, złożono w Wilnie. 

      Rano 12 maja 1936 r. przybyli do Wilna członkowie rządu z prezydentem 

Ignacym Mościckim, premierem Marianem Zyndram-Kościałkowskim, 

generalnym inspektorem sił zbrojnych Edwardem Śmigłym-Rydzem i gen. 

Kazimierzem Sosnkowskim. Uroczystą mszę żałobną w kościele św. Teresy 

odprawił arcybiskup wileński Romuald Jałbrzykowski. Urna z sercem, przez rok 

spoczywająca we wnęce filara w kościele oraz świeżo przywieziona z Sugint 

trumna ze szczątkami matki, zostały umieszczone na katafalku pośrodku nawy 

kościelnej. 

       Po mszy pochód pogrzebowy poprowadzili biskupi. Urnę z sercem Syna w 

lektyce ponieśli dawni współbojownicy Piłsudskiego z 1905 r., trumnę z 

prochami Matki wzięli na barki oficerowie. Czoło konduktu otwierały oddziały 

piechoty, za nimi szły poczty sztandarowe wszystkich pułków Wojska Polskiego, 

Legionistów, Związku Strzeleckiego, formacje wojskowe, kompania strzelców, 

oddział orląt i zuchów. Dalej - wieńce od prezydenta państwa, rządu, generalnego 

inspektora armii, Ministerstwa Spraw Wojskowych, Powstańców 1863 r., 

Uniwersytetu Stefana Batorego, miasta Wilna, sejmu i senatu, szkół oraz wiele 

innych. 
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Sztandar Ż.G.K. podczas pogrzebu Serca Marszałka Piłsudskiego 

 na Rossie – 12 maja 1936 r. 
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Nasze uczennice przy grobie Marszałka Piłsudskiego – 12 maja 1936 r. 

  

 

Pomimo, że Szkoła posiadała swój sztandar, nie był on jednak poświęcony.   

Uroczystość ta miała dokonać się ponad rok później - w 1937 roku. 

Wszyscy goście zaproszeni na uroczystość poświęcenia Sztandaru Szkoły 

otrzymali przygotowane przez Dyrekcję i Grono Pedagogiczne zaproszenia. 
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Zaproszenie na uroczystość poświecenia Sztandaru Ż.G.K w Krakowie – 21 listopada 1937 r. 
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21 listopada 1937 r. o godzinie ósmej rano organizatorzy i zaproszeni 

goście zebrali się w Katedrze na Wawelu przed Wielkim Ołtarzem, przed którym 

odbyła się uroczysta msza św., celebrowana przez Księdza Infułata Kanonika dra 

Adama Podwina. Po mszy św. Ksiądz Infułat poświęcił Sztandar, wokół którego 

zgromadzili się rodzice chrzestni: kurator J. Stypiński z Senatorową M. 

Adelmanową, prezydent miasta Krakowa dr M. Kaplicki z dyrektorką dr M. 

Peterową, prezes Izby Przemysłowo – Handlowej inż. J. Brzozowski z 

przedstawicielką kupiectwa Z. Jachimską, prezes Krakowskiej Kongregacji 

Kupieckiej E. Jakubowski z przedstawicielką rodziców młodzieży panią M. 

Zadurowiczową.  

           Przyjęcie godności rodziców chrzestnych Sztandaru przez wybitnych 

reprezentantów świata gospodarczego wyrażała łączność starszego pokolenia 

kupieckiego z młodzieżą, która w niedalekiej przyszłości miała wejść w szeregi 

pracowników handlowych. 

Po wyjściu z Katedry, młodzież udała się do Krypty Srebrnych Dzwonów, 

gdzie na znak hołdu pochyliła sztandar przed trumną Pierwszego Marszałka 

Polski - Józefa Piłsudskiego. 
 

 
Sztandar Ż.G.K. przed trumną Marszałka Piłsudskiego w Krypcie Srebrnych Dzwonów na Wawelu 

 

Druga część uroczystości odbyła się w gmachu szkolnym z udziałem 

zaproszonych gości, Grona Pedagogicznego i uczennic.  
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Środowisko gospodarcze podczas uroczystości reprezentowali 

przedstawiciele Izby Przemysłowo – Handlowej z prezesem inż. J. Brzozowskim, 

Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej z prezesem E. Jakubowskim i 

wiceprezesami J. Kwiatkowskim, S. Rąbem i S. Stawińskim, Chrześcijańskiego 

Frontu Gospodarczego z prezesem F. Przyjemskim, Stowarzyszenia 

Pracowników Handlu z prezesem J. Pustelnikiem, Katolickiego Stowarzyszenia 

Pracownic Biurowych i Handlowych z prezeską A. Białotówną.  
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 Zainteresowanie szkołą wyrazili również, przez swe przybycie na 

uroczystość, przedstawiciele duchowieństwa z ks. Prałatem J. Masnym, władz 

szkolnych z Naczelnikiem Wydziału Szkół Handlowych Min. W.R. i O.P.J 

Chodorowskim, Kuratorem O.S.K. Krakowskiego J. Stypińskim, wizytatorem 

Szkół Handlowych inż. W. Witkowskim, zarządu miasta Krakowa z 

wiceprezydentem dr R. Radzyńskim, Kuratorii Szkół Ekonomiczno – 

Handlowych z senatorem inż. A. Adelmanem, posłowie z W. Hylą i dr B. 

Pochmańskim, przedstawiciele Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół 

Zawododowych z prezesem inż. J. Nawrockim, Stowarzyszenie Dyrektorów 

Szkół Średnich Krakowskich z prezesem K. Lewickim oraz przedstawiciele 

szkolnictwa zawodowego i ogólnokształcącego, kół rodzicielskich, prasy itp. 

 Przedstawicielki młodzieży, odbierając Sztandar z rąk dyrektorki szkoły, 

wygłosiły słowa przysięgi:  

 

 

„Ślubujemy stanąć zwartym szeregiem na placówkach pracy 

gospodarczej kraju, uczciwością i rzetelnym wysiłkiem podnieść handel, 

wzmocnić fundamenty życia gospodarczego w Polsce. Tak nam dopomóż Bóg.” 
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 „Po przemówieniu dyrektorki szkoły mgr Lidii Kozakówny oraz po 

występach młodzieży, głos zabrali liczni zgromadzeni goście. W głęboko ujętych 

przemówieniach podkreślali potrzebę podniesienia handlu polskiego i doniosłość 

zadań, które gimnazja kupieckie mają spełnić, a nadto w życzliwych i 

serdecznych słowach wyrażali gotowość popierania szkoły. 

Uroczystość poświęcenia Sztandaru szkolnego była wyrazem żywego kontaktu 

krakowskich sfer gospodarczych z Żeńskim Gimnazjum Kupieckim.  

Echem uroczystości było ofiarowanie szkole przez Krakowską Izbę Przemysłowo 

– Handlową 500 zł. na zorganizowanie wycieczki naukowej dla młodzieży, a 100 

zł. przez Krakowską Kongregację Kupiecką jako stypendium dla uczennic, 

posiadających zamiłowanie i uzdolnienie do pracy sklepowej”.  

Jak wspomniałam wyżej, obchodom uroczystości towarzyszyli 

przedstawiciele ówczesnej prasy. 

Poniżej zamieściłam zdjęcia artykułów z czasopism handlowych, do których 

udało mi się dotrzeć. Artykuły te uwieczniają obchody  uroczystości. 
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Czas (25 listopada)1937 

 

 
Ilustrowany Kuryer Codzienny 1937, nr 324 
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Kupiec Polski 1937, nr 24 
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Tygodnik Handlowy: czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym:  

organ Stowarzyszenia Kupców Polskich 1937, nr 24 

 

      Wyjęte z kalendarium: 

Od tej pory Sztandar był zawsze obecny w życiu szkoły. I tak 7 lutego 1938 

r. poczet sztandarowy uczestniczył w pogrzebie Karola Huberta 

Rostworowskiego, w dniu 12 maja 1938 r. w rocznicę śmierci Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w nabożeństwie szkolnym oraz uroczystej akademii szkolnej, w 

pochodzie na Wawel dla oddania hołdu Wielkiemu Polakowi, w dniu 29 maja 

1938 r. w uroczystości wręczenia sztandaru pułkownikowi krakowskiemu przez 

społeczeństwo krakowskie, 3 października 1938 r. we mszy św. na Wawelu z 

okazji odzyskania Śląska Zaolziańskiego, 20 października w pogrzebie płk. 

Beliny – Prażmowskiego, 29 października we mszy św. w kościele N.M.P. i 

odsłonięciu tablicy pamiątkowej z okazji 100-lecia urodzin Jana Matejki,  4 

listopada 1938 r. w pogrzebie prof. Heleny Witkowskiej, 20 listopada w 

uroczystości 350-lecia istnienia Gimnazjum im. B. Nowodworskiego. 
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     Trzecim sztandarem, jaki posiada Nasza Szkoła, jest Sztandar 

Technikum Ekonomicznego pochodzący z 1959 roku. 
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Trzeci Sztandar – 1959 r. 

 

        

 

13 i 14 czerwca 1959 r. odbył się w naszej szkole Zjazd Absolwentów. 

Podczas obchodzonych uroczystości absolwentki i absolwenci Akademii 

Handlowej, Szkoły Ekonomiczno – Handlowej i Trzyletniej Szkoły Handlowej 

przekazali młodzieży Technikum Finansowego nowy sztandar.  

       Uroczysta akademia oraz wręczenie Sztandaru, ufundowanego przez 

absolwentów, miała miejsce w Teatrze im. Juliusza Słowackiego. 
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Uroczystość w Teatrze im. Juliusza Słowackiego – 13 czerwca 1959 r. 

 

 

 
                                    Przekazanie Sztandaru  na ręce dyrektora 

                             Technikum Finansowego J. Kossowskiego – 1959 r. 
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Sztandar wraz z godłem szkoły to najważniejsze symbole dla każdej 

placówki edukacyjnej. Każdy sztandar ma symboliczną wymowę i określone 

znaczenie. Jak powiedział Kardynał Stefan Wyszyński „ Sztandar to symbol, 

świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą 

wojskową”.  

Sztandar jest czymś wyjątkowym i szczególnym. Nasza Szkoła posiada 

trzy Sztandary i występuje z nimi podczas najważniejszych wydarzeń szkolnych: 

rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, Święto Patrona, uroczystości 

patriotyczno – religijne, święta narodowe oraz inne uroczyste apele.  

Jak co roku, w dniu Edukacji Narodowej, uczniowie klas pierwszych 

składają ślubowanie na historyczne Sztandary naszej Szkoły – godnie 

reprezentować szkołę, wypełniać swoje szkolne i obywatelskie obowiązki, być 

godnym imienia ucznia naszej Szkoły. Ślubowanie poprzedzone jest uroczystą 

mszą świętą. 

 
 

 
Uroczystość ślubowania klas pierwszych w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w 1995 r. 
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11 października 2002 r. ślubowanie klas pierwszych w Filharmonii Krakowskiej 

 

 
11 października 2002 r. ślubowanie klas pierwszych w Filharmonii Krakowskiej 

 

7 października 2003 roku uroczyste ślubowanie klas pierwszych naszej 

Szkoły odbyło się na Wawelu. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w 

Katedrze Wawelskiej, którą celebrował ks. kard. Franciszek Macharski. 

Pogratulował on obecnym wyboru miejsca ślubowania, podkreślając znaczenie 

Wzgórza Wawelskiego dla kształtowania się świadomości i wspólnoty narodowej 

Polaków. 
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7 października 2003 r. uroczyste ślubowanie klas pierwszych na Wawelu. 

 

 
7 października 2003 r. uroczyste ślubowanie klas pierwszych na Wawelu. 
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14 października 2008 r. uroczysta Msza Święta w Kolegiacie  św. Anny 

 

Bibliografia: 

Sprawozdania Dyrekcji Szkoły 

Kroniki Szkolne 

Księga Pamiątkowa - 75 

„Czas” (25 listopada)1937 

 „Ilustrowany Kuryer Codzienny „ 1937, nr 324 

„Kupiec Polski” 1937, nr 24 

„Tygodnik Handlowy: czasopismo poświęcone sprawom gospodarczym: organ 

Stow. Kupców Polskich” 1937, nr 24 

      

 

 

Urszula Siwek - Faszyńska 


