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Dzieje ciechociƒskiego szkolnictwa (cz´Êç V)
Pierwszy sztandar szko∏y

Dzieƒ 3 maja obchodziliÊmy bardzo uroczyÊcie.
Dzieci ubra∏y zielenià i choràgiewkami sale szkolne
i ca∏y dom nauczycielski. Rano o godzinie dziesiàtej
poszliÊmy do koÊcio∏a ze sztandarem, który napr´dce
uszy∏a kole˝anka J. Z∏awicka.

Tak brzmia∏a pierwsza wzmianka dotyczàca sztan-
daru ciechociƒskiej szko∏y. O tym bardzo wa˝nym
z perspektywy czasu wydarzeniu pisa∏ w kronice kie-
rownik szko∏y Marian Gembicki 4 maja 1917 roku.

Zachowa∏o si´ tak˝e zdj´cie z uroczystoÊci zakoƒ-
czenia roku szkolnego 1918/1919. Fragment dotyczàcy
uroczystoÊci zakoƒczenia roku szkolnego wed∏ug

WiadomoÊci Ciechociƒskich Tygodnik Informacyjny
13 lipca 1924 r.:

W piàtek 7 czerwca br. w miejscowej 7-mio oddzia-
∏owej szkole powszechnej odby∏ si´ tak zwany popis,
czyli zakoƒczenie roku szkolnego. O godzinie 9-tej
rano przesz∏o 600 dzieci wyruszy∏o wraz z nauczy-
cielami, ze sztandarem, do koÊcio∏a na Msz´ Êw.
Po zakoƒczonym nabo˝eƒstwie do zebranej dziatwy
przemówi∏ ks. Jan Sowiƒski, miejscowy proboszcz,
poczem dziatwa w otoczeniu rodziców uda∏a si´
do gmachu szkolnego.

Popis tegoroczny wypad∏ nadzwyczaj udanie.
Z braku odpowiedniej sali uroczystoÊç urzàdzono
na podwórzu szkolnem. ¸adnie przybrana zielenià
estrada, obramowana g∏ówkami dzieci´cemi, uroczys-
ty nastrój obecnych, sk∏ada∏y si´ na pi´knà w swoim
rodzaju ca∏oÊç.

Popis rozpocz´to Êpiewami chóru szkolnego pod
batutà d∏ugoletniego i zas∏u˝onego na polu oÊwiaty
pedagoga kierownika szko∏y p. Marjana Gembickiego,
nast´pnie dzieci deklamowa∏y, poczem ∏adnie ode-
gra∏y „BaÊƒ wiosennà” pod kierunkiem nauczycielki
p. Grodeckiej. Wspaniale te˝ wypad∏y çwiczenia gim-
nastyczne ch∏opców i dziewczàt, prowadzone przez
nauczyciela p. Wasilewskiego.

Godnà obejrzenia okaza∏a si´ wystawa prac dzieci
szkolnych. Ze smakiem rozstawione przez p. Serafina
okazy robót zaj´∏y du˝à sal´ szkolnà. Mapy, rysunki,
obrazki, oprawa ksià˝ek, modele narz´dzi, hafty,
kwiaty sztuczne, wycinanki, itp. (…)

Anna Migdalska

W stuletniej kronice szkolnej pierwsze wzmianki o najwa˝niejszych uroczystoÊciach ze sztandarem
pochodzà z 1917 roku, z kolei na zdj´ciu z 1919 roku widaç ca∏à spo∏ecznoÊç szkolnà i pierwszy
sztandar.

popis - wyst´p uczniów podczas akademii; za-
prezentowanie umiej´tnoÊci dzieci i nauczycieli uczà-
cych,

dziatwa szkolna - uczniowie szko∏y,

nauczycielstwo/si∏y nauczycielskie - kadra peda-
gogiczna w szkole, tj. zespó∏ nauczycieli uczàcych
w szkole,

robiç komuÊ wstr´ty - byç nieprzychylnym,

dom szkolny - budynek szkolny,

komplety - klasy; na poczàtku XX wieku uczniów
dzielono na komplety, dziÊ m∏odzie˝ przydzielona
jest do klas, np. IIa, VIc,

dozór szkolny - rodzaj kontroli sprawowanej nad
szko∏à; obecnie nadzór nad szko∏à pe∏ni dyrektor
szko∏y, kuratorium, urzàd miasta,

„nauczyciel mocno kropi∏” - w dawnych czasach
nauczyciel dyscyplinowa∏ ucznia,

çwiczenia cielesne - tak ówczeÊnie nazywano
zaj´cia wychowania fizycznego.

S∏ownik wyrazów zwiàzanych z naukà w szkole u progu XX wieku i w jego pierwszej po∏owie:
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