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Dzieje ciechociƒskiego
szkolnictwa (cz. III)

• W 1917 roku komendant miasta Ciechocinka
skierowa∏ do szko∏y nauczyciela j´zyka niemieckiego
Friedricha - ̋ o∏nierza. Wyk∏ada∏ uczniom i nauczycielom
j´zyk zaborcy.

• Dzieƒ 3 maja 1917 roku obchodzono bardzo
uroczyÊcie z pierwszym, „uszytym na pr´dce sztanda-
rem”.

• Z poczàtkiem nowego roku szkolnego masowy
nap∏yw dzieci do szko∏y. Sale przepe∏nione, brak
miejsc. Mimo du˝ej iloÊci ch´tnych do nauki, uczniów
zapisano niewielkà cz´Êç (290 uczniów), decydowa∏y
wzgl´dy lokalowe.

• Wa˝nym wydarzeniem w ˝yciu szko∏y by∏o po-
wo∏anie inspektora szkolnego - Polaka, co oznacza∏o
zmian´ sposobu prowadzenia szko∏y, odejÊcie od j´-
zyka niemieckiego po feriach jesiennych (14 wrzeÊnia
1917).

• Mimo huku armat z frontów bojowych, rozlega
si´ po ca∏ym kraju radosna wieÊç, ˝e Niemcy oddajà
szkolnictwo w r´ce polskie.

• Z dniem 1 paêdziernika 1917 roku zarzàd szkol-
nictwa obj´∏y w∏adze polskie. W tym czasie szko∏a zaj-
mowa∏a trzy sale, uczy∏o trzech nauczycieli.

• Pod zarzàdem szkolnych w∏adz polskich w 1918

roku mamy ju˝ cztery liczne komplety uczniów,
zatrudniono czwartego nauczyciela.**

• Nazwa szko∏y brzmi: Czteroklasowa szko∏a
elementarna w Ciechocinku.

• Rok szkolny 1918/1919 zakoƒczono bardzo uro-
czyÊcie, przyby∏o wielu goÊci. Na zakoƒczenie i upa-
mi´tnienie tej uroczystej chwili, jako pierwszej w od-
rodzonej ojczyênie zrobione zosta∏o I zdj´cie fotogra-
ficzne dziatwy szkolnej wraz z przyby∏emi na popis
goÊçmi i nauczycielstwem.

• W 1920 roku szko∏a zosta∏a przeniesiona z domu
sióstr Szarytek do budynku w okolicach t´˝ni. W tym
czasie w∏adze szkolne i miejskie coraz cz´Êciej wspo-
minajà o potrzebie kupna nieruchomoÊci, w budynku
której b´dà mog∏y odbywaç si´ lekcje.

• Dzi´ki staraniom w∏adz, w kwietniu 1920 roku
kupiono budynek, koszt 350 tysi´cy marek. W drugiej
po∏owie tego roku przeprowadzono remont, jednak
z braku Êrodków, niewystarczajàcy. Wp∏yw na przebieg
odnowienia domu szkolnego mia∏a ówczesna sytuacja
polityczna, nauczyciele do 35 roku ˝ycia zostali powo-
∏ani do wojska, z tego te˝ powodu ograniczano Êrodki
finansowe.

***
• W 1921 roku do szko∏y zapisa∏o si´ 404 uczniów,

podzielonych na 10 kompletów. Liczba nauczycieli
ta sama. (…) Szko∏a poma∏u si´ rozwija, chocia˝ brak
jeszcze wielu rzeczy. Przy dobrych ch´ciach dozoru
szkolnego i Rady Miejskiej (…) b´dzie mo˝na w sto-
sunkowo nied∏ugim czasie pod tym wzgl´dem posta-
wiç szko∏´ na odpowiednim poziomie.

***
• 29 listopada 1922 roku obchodzono rocznic´

wybuchu powstania listopadowego; uczniowie klas
starszych, rodzice i nauczyciele, a tak˝e zaproszeni
goÊcie spotkali si´ wieczorem w Hotelu Millera, gdzie
m∏odzie˝ recytowa∏a okolicznoÊciowe wiersze, ksiàdz
Sowiƒski wyg∏osi∏ odczyt. Za wst´p na uroczystoÊç
pobierano op∏at´, zebrane pieniàdze przeznaczono
na zakup zeszytów dla biednych dzieci.

***
• W 1923 roku zlikwidowano szko∏´ na Aleksan-

drówce, dlatego 1 wrzeÊnia do szko∏y zapisano 700
dzieci, uczniów podzielono na siedemnaÊcie komple-
tów, w tym dwa komplety ˝ydowskie, które od trzech
lat mia∏y wynaj´tà dla siebie sal´, ówczeÊnie zosta∏y
oddane pod kierownictwo szko∏y.

• (…) Poniewa˝ jest tylko ósm sal, przeto lekcje
prowadzone sà na dwie zmiany. Zmiany popo∏udnio-
we du˝o tracà z braku Êwiat∏a. O godzinie czwartej

Oto kolejna porcja ciekawostek dotyczàca historii ciechociƒskiego szkolnictwa - odpisy z kroniki
szkolnej oraz artyku∏y z miejscowej prasy.

Na Êwiadectwie ukoƒczenia szko∏y z 1918 ro-
ku widniejà nast´pujàce przedmioty:

- sprawowanie
- pilnoÊç
- uwaga
- porzàdek
- religia
- j´zyk polski
- matematyka
- przyroda
- geografja
- historja
- Êpiew
- gry i gimnastyka

W tym czasie m∏odzie˝ by∏a oceniana w skali
ocen od 2 do 5:

2 - niedostateczny
3 - dostateczny
4 - dobry
5 - bardzo dobry

Z HISTORIIZ HISTORII
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trzeba lekcje koƒczyç, gdy˝ jest ju˝ ciemno.
• W styczniu 1924 roku szko∏a dzia∏a∏a z przerwami,

poniewa˝ niskie temperatury od -25°C do -28°C spra-
wia∏y, ˝e w budynku nie mo˝na by∏o pracowaç. Szy-
by w oknach by∏y êle „okitowane”, niektórych nie by∏o
w ogóle. Temperatura w pomieszczeniach wynosi∏a
3-4°C, palono rzadko, poniewa˝ nie by∏o pieni´dzy
na opa∏. Za trudne warunki finansowe szko∏y, kierow-
nictwo obarcza∏o winà w∏adze miasta.

***
• Powódê w 1924 roku dotkn´∏a równie˝ szko∏´.

O godzinie 5 rano woda zacz´∏a si´ zalewaç na pod-
wórko szkolne, a o godzinie 6 parter domu g∏ówne-
go by∏ zalany prawie na metr wysoko. Rzeczy na-
uczycieli mieszkajàcych w oficynie zosta∏y, nikt bo-
wiem nie przypuszcza∏, ˝e tak wysoki poziom b´dzie.

• Dzisiaj, 31 marca, dopiero mo˝na by∏o si´ wy-
dostaç ∏ódkà na miasto, wsz´dzie g∏´boka woda.
Ciechocinek wyglàda jak Wenecja.

• W gmachu szkolnym, na parterze, woda poroz-
mywa∏a piece i zniszczy∏a pod∏ogi, porozkleja∏a ∏awki.
O rozpocz´ciu lekcji zaraz po Wielkanocy nie ma mo-
wy.

***
• W owym czasie szko∏a organizowa∏a ró˝ne akcje,

w tym kilkukrotne sadzenie drzewek na cmentarzu.
• Fundusze uzyskane z Czerwonego Krzy˝a i Fun-

duszu Szkolnego pozwoli∏y w du˝ym stopniu wyre-
montowaç budynek szkolny po powodzi.

***
• W 1924 roku w WiadomoÊciach Ciechociƒskich

ukaza∏ si´ jeden z pierwszych artyku∏ów nawo∏ujàcych
do budowy nowego gmachu szkolnego, jej autorem
by∏ ks. Jan Sowiƒski. Argumentowa∏, ˝e przy∏àczenie
dzielnic i terenów gminnych do miasta spowodowa∏o
wi´kszà liczb´ uczniów, a ju˝ obecne warunki zmusza∏y
szko∏´ do pracy na dwie zmiany.

• 19 paêdziernika 1924 roku, za staraniem Przewod-
niczàcego Dozoru Szkolnego ks. J. Sowiƒskiego odby∏o
si´ posiedzenie w Magistracie w sprawie utworzenia
Komitetu Budowy Szko∏y.

• W 1925 roku przeprowadzono remont. Dzieci
zapisa∏o si´ 737, zosta∏y podzielone na 18 kompletów,
w ka˝dej klasie by∏o oko∏o 40 uczniów.

***
• Pod koniec stycznia 1925 roku sprowadzono

do szko∏y „epijaskop”, za pomocà którego mo˝na by∏o
wyÊwietlaç przeêrocza, pierwszy pokaz dotyczy∏ powsta-
nia styczniowego.

• Rada Pedagogiczna w roku szkolnym 1926/1927
podj´∏a decyzj´, by oddzia∏y siódme na zakoƒczenie
nauki odbywa∏y dalsze wycieczki. Chciano w ten sposób
zach´ciç uczniów do podró˝owania i poznawania uro-
ków kraju.

***
• W∏adze lokalne i kierownictwo szko∏y czyni∏y

starania, by jak najszybciej powsta∏ nowy budynek.
W 1927 roku wydzier˝awiono plac od Paƒstwowego
Zak∏adu Zdrojowego, ponadto zgromadzono du˝e
iloÊci materia∏ów budowlanych.

• Kierownik szko∏y marzy∏ o gmachu nowoczesnym,
przestronnym i jasnym, spe∏niajàcym wymagania ucz-
niów, tj. z du˝ymi salami, ∏azienkami.

• 16 paêdziernika 1928 roku przystàpiono do bu-
dowy szko∏y, w tym roku majà zostaç wylane fundamen-
ty.

***
• W owych czasach bardzo uroczyÊcie obchodzo-

no dzieƒ 19 marca, tj. imieniny pierwszego Marsza∏ka
Józefa Pi∏sudskiego.

• Zgodnie z wczeÊniejszymi za∏o˝eniami zacz´to
organizowaç wycieczki, w 1929 roku uczniowie poje-
chali na Powszechnà Wystaw´ Krajowà w Poznaniu,
pojecha∏o 64 uczniów, pod opiekà czterech nauczycieli.

***
• DziÊ rozpocz´to budow´ murów szkolnych no-

wego gmachu szkolnego. Budow´ murów jak i fun-
damentów powierzono solidnemu majstrowi murar-
skiemu p. Drypsowi.

• W roku szkolnym 1929/1930 przyj´to do szko∏y
673 uczniów.

***
• Pismem z dnia 7 grudnia 1929 roku Kuratorium

nada∏o szkole nazw´ „Siedmioklasowa Publiczna
Szko∏a Powszechna im. Marsza∏ka Józefa Pi∏sud-
skiego w Ciechocinku”

** Materia∏y cytowane z artyku∏ów Benjamina KoÊ-
cielskiego.

Doskona∏a wi´kszoÊç tekstów zosta∏a zapo˝yczona
ze szkolnej kroniki.

Anna Migdalska
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