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Dzieje ciechociƒskiego
szkolnictwa (cz. I)

Pierwsze Êlady dotyczàce istnienia szko∏y w Cie-
chocinku znajdujemy w aktach tutejszej placówki z ro-
ku 1868 w sprawozdaniu wystosowanym do w∏adz
szkolnych przez ówczesnego nauczyciela, b´dàcego
jednoczeÊnie wójtem gminy Racià˝ek - Franciszka
Kacz-marskiego. We wspomnianym sprawozdaniu
Kaczmarski podaje rok 1836 jako dat´ za∏o˝enia
szko∏y w Ciechocinku. Potwierdzenie tej daty znajdu-
jemy w akcie z 30 grudnia 1895 roku za czasów na-
uczyciela Jana Osiƒskiego. W raporcie o powstaniu
szko∏y Osiƒski pisze, ˝e w aktach gm. Racià˝ek odna-
laz∏ dane o za∏o˝eniu szko∏y w Ciechocinku w roku
1836. Zaznacza on jednak˝e, i˝ miejscowi starcy
twierdzà, ˝e szko∏a istnia∏a u nas znacznie wczeÊ-
niej…

Jednym z pierwszych nauczycieli by∏ Franciszek
Kaczmarski, który uczy∏ w latach 1850-1875. Na poczàt-
ku pobiera∏ pensj´ w wysokoÊci 6 rubli i 25 kopiejek
miesi´cznie, natomiast po roku 1870 zarabia∏ znacznie
wi´cej, jego pensja wzros∏a do 15 rubli miesi´cznie.

Szko∏a ówczesna nosi∏a tytu∏: Szko∏a elementarna
rzàdowa we wsi Ciechocinku.

W jednym z artyku∏ów dotyczàcych dziejów szko-
∏y w Ciechocinku mo˝na przeczytaç, ˝e ucz´szczajàce
do niej ówczeÊnie dzieci nie mia∏y jednakowych pod-
r´czników, a na nauk´ przychodzi∏y z takà ksià˝kà, ja-
ka akurat by∏a w domu. Móg∏ byç to równie dobrze
elementarz rosyjski, ksià˝ka do nabo˝eƒstwa czy najzwy-
klejszy kalendarz.

Na podstawie kontraktu zawartego w 1859 roku,
szko∏a mieÊci∏a si´ na posesji nale˝àcej do Pana WiÊ-
niewskiego przy ulicy Widok. Benjamin KoÊcielecki
w artykule z 1931 roku wspomina, ˝e: Gubernialny
warszawski zatwierdzi∏ umow´ zawartà mi´dzy Julià
Kaczmarskà, w∏aÊcicielkà domu nr 30 w Ciechocinku
a opiekunem szko∏y ks. kanonikiem Tomaszem Szal-
kowskim, proboszczem parafii Racià˝ek. W kontrakcie
wymienia si´ dwa pokoje dla szko∏y - jeden wi´kszy
dla ch∏opców, drugi mniejszy dla dziewczàt oraz

dla nauczyciela du˝y pokój z kuchnià, obórkà i miej-
scem w stodole na z∏o˝enie zbo˝a.

Ostatnia korespondencja z w∏adzami szkolnymi,
pisana w j´zyku polskim ma dat´ 4 stycznia 1866.
Nast´pna z dnia 7 lutego 1866 r. jest ju˝ w j´zyku ro-
syjskim.

W 1875 roku, po 25 latach pracy ustàpi∏ ze stano-
wiska Franciszek Kaczmarski. Mo˝na domniemywaç,
˝e rezygnacja wiàza∏a si´ z brakiem przychylnoÊci
ze stron w∏adz rosyjskich. Kaczmarski dosta∏ bowiem
w 1872 roku nagan´ od Naczelnika Warszawskiej Dy-
rekcji Naukowej, poniewa˝ poziom j´zyka rosyjskiego
u uczniów nie by∏ wystarczajàcy.

Po ustàpieniu Kaczmarskiego, w roku 1875 przy-
chodzi nauczyciel Szymon Sardys. Za czasów jego
urz´dowania w∏adze szkolne nadajà tutejszej szko-
le nazw´ (…) Starociechociƒska ogólna jedno-
klasowa szko∏a poczàtkowa. Warto zaznaczyç,
˝e placówka ca∏y czas znajdowa∏a si´ przy ulicy Widok.

Bud˝et szko∏y w roku 1875 wynosi∏ 293 ruble i 94
kopiejki, w tym 180 rubli na pensj´ nauczyciela, 60
rubli za dzier˝aw´ lokalu, pozosta∏à kwot´ przeznacza-
no na opa∏, op∏acenie stró˝a i inne wydatki.

Za dobre wyniki w nauce uczniów nagradzano
rosyjskimi ksià˝eczkami, w 1875 za „dobre post´py
w nauce” nagrody otrzymali: Tadeusz Kaftaƒski, Józef
Wójciƒski, W∏adys∏aw Wróblewski, Antoni Âwieczko-
wski, Józef Przybylski, Julja Krakowiecka, Jan Adamski,
Stanis∏awa Wróblewska, Leopold Mejster, Marjanna
Âwiàtkowska.

Oko∏o roku 1878 w szkole uczy∏o si´ 78 uczniów,
w tym 48 ch∏opców i 30 dziewczàt, w tym czasie nau-
czycielem by∏ Kazimierz Rede. (red.)

Dzieje ciechociƒskiego szkolnictwa si´gajà II po∏owy XIX wieku. Odtworzyç je mo˝na dzi´ki kronice
szkolnej, którà prowadzono od dnia, gdy placówka rozpocz´∏a prac´. Przy rekonstruowaniu historii
bardzo przydatne okaza∏y si´ tak˝e artyku∏y pojawiajàce na ∏amach miejscowej prasy.

Z HISTORIIZ HISTORII

Zakoƒczenie roku szkolnego w 1927.

Zdj´cie uczniów (ok. 1915 r.)




