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Dzieje ciechociƒskiego
szkolnictwa (cz. II)

• W 1886 roku szko∏a otrzymuje nazw´ Naczalnoje
uczyliszcze, tj. szko∏a poczàtkowa.

• W 1890 (…) do zapisu zg∏osi∏o si´ 160 dzieci,
a w klasie mo˝na pomieÊciç zaledwie 60 do 66 ucz-
niów. (nauczyciel Jan Osiƒski - red.) Stawia przeto
wniosek o otwarcie drugiej szko∏y, lecz otrzymuje
odpowiedê, aby przyjà∏ tyle dzieci, ile klasa pomieÊci,
reszt´ zaÊ odprawi∏ do domu.

• W 1895 roku przybywa do Ciechocinka naczelnik
kraju - ksià˝e Imeretyƒski; w powitaniu go dziatwa
szkolna (…) bierze udzia∏.

• W 1896 roku otrzymuje Osiƒski polecenie w∏adz,
aby na 14 maja tego roku przygotowa∏ dzieci do wzi´-
cia udzia∏u w tryumfalnej uroczystoÊci, jaka odb´dzie
si´ w Ciechocinku z okazji koronacji pary cesarskiej.

• W 1897 roku miejsce Jana Osiƒskiego zajmuje
W∏asys∏aw Samoraj, który przyjmuje do szko∏y 111
uczniów, w tym 6 wyznania moj˝eszowego; 96 spoÊród
nich by∏o pochodzenia w∏oÊciaƒskiego, 6 mieszczaƒs-
kiego i 9 szlacheckiego. **

• Ze Starego Ciechocinka szko∏´ przeniesiono
do Aleksandrówki (wieÊ) do posesji Ciechoreskiego,
nale˝àcej obecnie do Jana Kordaƒskiego przy zbie-
gu ulic Aleksandrówka i W∏oc∏awska. Benjamin KoÊ-
cielecki wskazuje na zbieg ulic Narutowicza i Zdrojo-
wej. **

• W 1904 roku Stanis∏aw Makomaski, nast´pca
Samoraja otrzymuje polecenie od w∏adz rosyjskich,
by uczniów niepoprawnych wydalaç ze szko∏y bez
prawa powtórnego przyj´cia. **

• W 1905 roku rodzice wtargn´li do szko∏y, by za-
protestowaç przeciwko prowadzeniu wyk∏adów w j´-

zyku rosyjskim, jednak w∏adze szkolne nakaza∏y u˝ywa-
nie j´zyka rosyjskiego podczas lekcji, choçby dla jed-
nego ucznia.

• W marcu 1906 roku Makomaski otrzyma∏ okól-
nik, zezwalajàcy na prowadzenie wyk∏adów wszystkich
przedmiotów w j´zyku polskim. **

• W 1907 roku na miejsce poprzednika przycho-
dzi Józef Kowalski, przyjmuje do szko∏y 95 dzieci; 58
ch∏opców i 37 dziewczàt. Bud˝et szkolny wynosi∏ 683
rb. 85 kop., z czego na dzier˝aw´ lokalu 200 rb.,
na pensj´ nauczyciela 250 rb. rocznie.

• W roku 1910 wójt gminy Racià˝ek wynajà∏
dla szko∏y nowy lokal w domu Jana Pekrula przy
ulicy W∏oc∏awskiej (Zdrojowej).

• Marjan Gembicki przejà∏ obowiàzki nauczyciela
2 stycznia 1912 roku. (red.); odtàd to on umieszcza∏
notatki w kronice szkolnej.

• (…) zabra∏em si´ do pracy z ca∏à energjà - pró-
bowa∏em nawiàzaç z rodzicami pewien kontakt Êci-
Êlejszy przez zebrania rodzicielskie, co mi si´ cz´Êcio-
wo uda∏o, bo chocia˝ wi´ksi w∏aÊciciele nieruchomo-
Êci pozostali nadal w stosunku do szko∏y oboj´tni,
to jednak wi´kszoÊç ogó∏u mieszkaƒców zacz´∏a si´
odnosiç do spraw szkolnych coraz ˝yczliwiej oraz:
(…) oboj´tnoÊci ogó∏u do szko∏y Êwiadczy chocia˝by
ten fakt, i˝ Ciechocinek, który mia∏ wi´kszà mo˝liwoÊç
posiadania w∏asnego domu szkolnego ni˝ inne wsie
lub miasta, dotychczas go nie posiada.

• Szko∏a zaÊ paƒstwowa, utrzymywana z fundu-
szów skarbowych, podatku szkolnego od w∏aÊcicieli

Poni˝ej prezentujemy Paƒstwu kolejne ciekawostki dotyczàce historii ciechociƒskiego szkolnictwa
- odpisy z kroniki szkolnej oraz artyku∏y z miejscowej prasy.

Âwietlica szkolna w 1934 r.
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