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Wstęp

 W mieście onym wszyscy jednym mają cieszyć się prawem i równi być mają wobec praw 
miejskich, wszyscy, z  jakiegokolwiek byliby narodu, jeżeli tylko praw publicznych nie łamią, 

przyjęci do prawa być muszą, wykluczyć ich nie można.1

 
 Fragment z nadanego przez Króla Jana III Sobieskiego dla Szczuczyna 

 prawa miejskiego magdeburskiego z dnia 9 listopada 1692 r. 
 
 

K roniki dwóch szkół powszechnych – Polskiej i Żydowskiej funkcjonujących w Szczu-
czynie w okresie międzywojennym przekazał w 2015 r. do Szczuczyńskiej Biblioteki 
nieżyjący już niestety Pan Marian Mikołaj Jonkajtys2. Zawarty jest w nich unikatowy 

materiał źródłowy na temat działalności tych szkół, wpisujących się bardzo mocno w  życie 
społeczne ówczesnego Szczuczyna. Kontynuowały one rozpoczętą przez kolegium pijarskie 
misję przekazywania wiedzy. 
 Tradycja krzewienia wiedzy, udokumentowane dzieje szkolnictwa w  Szczuczynie sięgają 
końca XVII w., kiedy to niespełna cztery lata po nadaniu praw miejskich (6 października 1696 r.)  
założyciel i  właściciel miasta, przyszły Podkanclerzy Litewski Antoni Stanisław Szczuka3, 
funduje i  lokuje w Szczuczynie kolegium pijarskie. Pierwszą w  tej części Mazowsza uczelnię 
na bardzo wysokim poziomie. Akt fundacyjny zastrzegał, że kolegium przewidziane było na 
dwunastu pijarów „ […] a nie mniey, tudziesz na szkół 7 parwę, infimę, grammatykę, syntaktykę, 
poezyją, retorykę, teologię moralną, a nie mniey, wolno iednak przyczynić więcey. Na którą to fundacją 
y lokacyą zapisuię pomienionym Wielebnym Ojcom Kollegium Szczuczyńskiego, teraz y na potem 
będącym summę 50000 [złotych polskich] monety y liczby w  Koronie idącey”.4 Z  wymienionego 
w  akcie fundacji zestawu wynika, iż intencją fundatora było nauczanie na poziomie począt-
kowym („parwa”), a  także w pozostałych klasach od „infimy” do retoryki na poziomie szkoły 
średniej. Kolegium szczuczyńskie miało charakter niepełnej szkoły wyższej, gdyż do programu 
nauczania włączona była teologia i filozofia. Pijarzy nauczali tu również języka niemieckiego, 
co w ówczesnej Rzeczypospolitej należało do rzadkości. 

1 Fragment z  nadania prawa miejskiego magdeburskiego dla Szczuczyna. Tłumaczenie z  języka łacińskiego – Atominium Biuro 
Tłumaczeń Specjalistycznych w Krakowie.

2 Marian Mikołaj Jonkajtys (1929-2016) – w 1940 r. zesłany wraz z matką i rodzeństwem do Kazachstanu. Po powrocie do kraju 
w 1946 r., uczy się w Szkole Podstawowej w Szczuczynie, następnie Gimnazjum Mechanicznym w Ełku, tam też podejmuje 
pierwszą prace. Absolwent Technikum Przemysłowo-Pedagogicznego, następnie Mechanicznego Studium Nauczycielskiego 
w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 1970 r. tworzy w Bielsku Podlaskim Szkołę Zawodową, 
którą kierował przez 15 lat. Po przejściu na emeryturę wrócił do Szczuczyna i  zajął się gromadzeniem materiałów doty-
czących historii jego rodziny oraz Szczuczyna. Zbierał także informację na temat osób wywiezionych z  naszego regionu 
na Syberię, stworzył listę tych osób. Pan Marian Mikołaj Jonkajtys był autorytetem w dziedzinie lokalnej historii. Autor 
publikacji pt. „Przeżyłem, zapamiętałem, opowiadam”. Brał czynny udział w pracach Związku Sybiraków. Przez całe życie 
nie tylko zawodowe pracował z młodzieżą, czynnie udzielał się także w Związku Harcerstwa Polskiego, wychowując kilka 
pokoleń młodych ludzi.

3 Więcej informacji na temat życia i  działalności Antoniego Stanisława Szczuki: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka jego 
działalność w ziemi wiskiej (1682-1710), Warszawa 1989.; J. Siemion, Dzieje miasta i gminy Szczuczyn, Szczuczyn 2013, s. 14-31.; 
J. Siemion, Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny – perła baroku polskiego w Szczuczynie, Szczuczyn 2019, 13-37.

4 Fragment z  treści kopii aktu fundacji i  lokacji kolegium i  kościoła pw. Im. NMP w  Szczuczynie z  1818 r. Źródło: Archiwum 
Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare, sygn. 538, k. 40. 
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Janusz Siemion

  Pierwszym rektorem kolegium w Szczuczynie, które rozpoczęło swoją działalność w 1700 r. 
był ojciec Paweł od św. Piotra (Paweł Smaraczkowski). W 1735 r. pracowało w szkole szesnastu 
zakonników, w tym sześciu profesorów i magistrów, a w 1772 r. trzynastu zakonników kapła-
nów, nie licząc braci (było ich stosunkowo mało, nie mieli święceń kapłańskich, byli to zwykle 
pracownicy pomocniczy tacy jak kucharze czy ogrodnicy). Nie udało się dotrzeć do konkretnych 
danych na temat liczby uczniów w pierwszych latach działalności kolegium. Według określenia 
samego Szczuki na początku w 1700 r. było ich niewielu. W liście5 do żony z dnia 15 września 
pisał: „Szkoły wszystkie zaczęły, ale studentów bardzo mało, powiada Rektor że się tu nie zbieraią, aż 
po Ś.[więtym] Michale”. Kilka lat później, w 1705 r., w czasie uroczystości pogrzebowych córki 
Szczuków Marii Anny pisano o okazałym zaprezentowaniu się młodzieży szkolnej. Pierwsze 
źródłowe wzmianki o  liczbie uczniów kolegium pochodzą z 1735 r. i wymieniają ich trzystu. 
W 1772 r. uczyło się tu stu pięćdziesięciu uczniów, a szesnaście lat później do szczuczyńskiego 
kolegium, mającego status szkoły powiatowej uczęszczało stu osiemdziesięciu uczniów. 
W okresie Komisji Edukacji Narodowej6 funkcjonowała na terenie miasta, utrzymywana przez 
pijarów, szkoła parafialna licząca około stu uczniów oraz studium humanistyczne dla kleryków 
„sposobiących” się do zawodu nauczycielskiego. 
 Szkołę pijarską w Szczuczynie określano przed pierwszym rozbiorem Polski, jako placów-
kę „o  wielkiej skali”. Wysoki w  owym czasie poziom szkolnictwa pijarskiego podniósł prestiż 
Szczuczyna. Stał się on centrum oświatowym ziemi wiskiej7. Z usług kolegium korzystała nie 
tylko młodzież mazowiecka, lecz także podlaska. Kształciły się tu dzieci różnych stanów, także 
włościańskie. Utworzenie i działalność kolegium bez wątpienia stanowiło przełom w rozwoju 
oświaty i kultury tej części Mazowsza. 
 Po trzecim rozbiorze Polski, Szczuczyn znalazł się pod władzą pruską. Zaborca szybko 
wprowadził różne formy ucisku i  prześladowań m. in. w  dziedzinie oświaty. Mimo jak naj-
lepszych opinii wizytatorów – pedagogów o  szkołach pijarskich, rozpoczęła się ich planowa 
likwidacja. W  kwietniu 1801 r. władze pruskie zlikwidowały funkcjonujące w  Szczuczynie 
wzorowe seminarium humanistyczne dla kleryków8, a następnie w 1803 r. zamknęły kolegium 
pijarskie w  Szczuczynie. Nic nie wskórał mianowany na prowincjonała w  1804 r. ks. Onufry 
Kopczyński, który daremnie interweniował w Berlinie u samego króla pruskiego. I tak wzorowa 
szkoła w Szczuczynie została zamknięta, a budynki przeznaczono m.in. na siedziby urzędów9.
Likwidacja szkoły przeciągała się, dlatego też często wskazuje się, jako datę zamknięcia kolegium 
rok 1804, a nawet 1805. „Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej” 10 podaje: „[…] cios za ciosem spadał 
na szkołę Szczuczyńską. Zajmowane następnie sale szkolne i Kollegium jedno po drugich, sprawiły na 
koniec w 1805 r. zupełne rozwiązanie szkoły i Zgromadzenia Księży Pijarów w Szczuczynie” 11.

5 AGAD, APP, 163a, t. 42, s. 555.
6 Komisja Edukacji Narodowej (KEN), właśc. „Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca” – centralny organ władzy 

oświatowej, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 14 X 1773 r. 
na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Od roku 1789 rozpoczął się stopniowy rozkład i utrata wpływów Komisji. 
Ostateczny cios Komisji zadała m.in. konfederacja targowicka, która odebrała jej władzę nad szkołami zakonnymi.

7 Ziemia wiska – jednostka terytorialna na średniowiecznym północno-wschodnim Mazowszu. Stolicą ziemi była Wizna.
8 Szerzej: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989, s. 305.
9 J. Buba, Pierwszy w  Polsce Instytut dla Głuchoniemych – w  150 lecie inauguracji instytutu w  Warszawie (1817-1967), [w:] Pijarzy 

w Kulturze Dawnej Polski, Kraków 1982, s. 135.
10 Rękopis Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej został napisany przez proboszczów szczuczyńskich Juliana i  Teofila Czarnowskich 

(rodzonych braci) na przełomie XIX i  XX w. Znajduje się on w  archiwum parafialnym w  Szczuczynie. W  2014 r. manuskrypt 
został opracowany przez Janusza Siemiona oraz Tomasza Dudzińskiego i wydany w formie reprintu.

11 Księga Złota Parafji Szczuczyńskiej, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 64.
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Ponad stuletnia działalność kolegium wzniesionego i uposażonego przez Szczukę, zaowocowała 
wzrostem poziomu umysłowego i  świadomości obywatelskiej kolejnych pokoleń młodzieży. 
Wśród wychowanków kolegium szczuczyńskiego spotykamy działaczy gospodarczych i  poli-
tycznych, nauczycieli, uczonych, w  tym także zasłużonych w  dziejach Polski. Do najbardziej 
znanych należą: Jakub, Teodor i Antoni Wagowie (znani podróżnicy i pedagodzy) oraz ksiądz 
Jakub Falkowski – rektor szkoły popijarskiej w  Szczuczynie, założyciel pierwszego w  Polsce, 
istniejącego do dziś Instytutu Głuchoniemych w Warszawie. 
 To właśnie pijar ks. Jakub w 1808 r. powraca do Szczuczyna. Ówczesna sytuacja politycz-
na (utworzenie Księstwa Warszawskiego) oraz jak podają niektóre opracowania12, społeczność 
Szczuczyna i okolic, która domagała się „wskrzeszenia” szkół pijarskich przyczyniła się do tego, 
że: „Ksiądz Falkowski, po ustąpieniu rządu pruskiego, za pozwoleniem Izby Edukacyjnej i  wolą 
Biskupa Szembeka Pasterza Dyecezyi, przybywszy do Szczuczyna w  1808 r. gmach szkolny wyre-
staurował i w tym samym roku wykłady rozpoczął” 13. 
„Opis Kościoła szczuczyńskiego z  1817” potwierdza fakt założenia w  1808 r. Szkoły Parafialnej 
w Szczuczynie. Z  jego treści wynika, że wówczas w murach kolegium popijarskiego funkcjo-
nowała szkoła parafialna – elementarna dla „[…] dzieci płci męskiej w  liczbie 71.” Cytowane 
źródło podaje, że mieściła się tu również szkoła: „[…] dla płci Niewieściej. Ta od roku 1808 do 
1813 była utrzymywana, lecz lokal na lazaret zajęty przerwał iey trwałość.” Ciekawostką jest 
fakt, że „Szkoła [parafialna] mieysci się w iedney z  sal Szkoły Wydziałowey”, której rektorem był 
wówczas pijar ks. J. Falkowski.14

Ks. Jakub był również prekursorem nauczania głuchoniemych i ociemniałych w Polsce, a Szczu-
czyn siedzibą pierwszej w kraju szkoły specjalnej tego typu, gdyż to Falkowski został 12 czerwca 
1816 r. mianowany dyrektorem „Początkowego Instytutu dla Głuchoniemych i Ociemniałych” połączo-
nego ze szkołą elementarną – popijarską w Szczuczynie. Egzamin na to stanowisko przeprowa-
dziła Izba Edukacyjna, która na podstawie orzeczenia Samuela Bogumiła Lindego, ówczesnego 
prezesa Towarzystwa Elementarnego „spowodowała”, że Komisja Rządowa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego powierzyła to stanowisko ks. J. Falkowskiemu. Instytut dla Głuchonie-
mych i Ociemniałych działał w Szczuczynie do momentu wyjazdu ks. Falkowskiego do Warszawy, 
gdzie uroczyście otwarto Instytut 23 października 1817 r. w Pałacu Kazimierzowskim.15

 Wydany w 1827 r. „Popis Publiczny Uczniów Szkoły Wydziałowey Szczuczyńskiey” wymieniał 
ośmiu pracujących w niej pedagogów: rektora, prefekta, trzech profesorów, dwóch nauczycieli 
i  magistra filozofii „Jakóba” 16 Wagę, który „udzielał Języków Polskiego i  Łacińskiego”. Uczęsz-
czała do szkoły blisko setka dzieci (płci męskiej i  żeńskiej) zarówno chrześcijańskich, jak też 
wyznania mojżeszowego „tych ostatnich acz mniej regularnie uczęszczających, liczba coraz bardziej 
się powiększa”. W  tym okresie w  Szczuczynie funkcjonuje również prywatna „Szkoła Panien” 
i  „Szkoła Rzemieślniczo – Niedzielna”.
 W  roku 1836 szkoła wydziałowa została przeniesiona do Suwałk „[…] a  w  jej miejsce 
została założona szkoła elementarna”.17

12 J. Buba, Pierwszy w Polsce Instytut…, [w:] Pijarzy w Kulturze Dawnej Polski, Kraków 1982, s. 135.
13 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 64.
14 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Akta kościoła w Szczuczynie, Zespół I akta parafialne stare sygn. 538, Opis kościoła szczuczyńskiego z 1817.
15 J. Siemion, Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny…, Szczuczyn 2019, s. 48.
16 Jakub – imię męskie, dawniej pisano je przez „ó”, ale w 1936 r. wprowadzono reformę ortograficzną. Zmieniając niektóre zasady, 

wprowadzono między innymi pisownię tego imienia przez „u” ( Jakób → Jakub).
17 Księga Złota Parafji…, oprac. T. Dudziński i  J. Siemion, Grajewo – Szczuczyn 2014, s. 73.
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Janusz Siemion

 Będący pod zaborem rosyjskim powiatowy Szczuczyn przełomu XIX i  XX w. to miasto 
wielu kultur i religii. Żyją, pracują i wychowują swoje dzieci obok siebie katolicy, prawosławni, 
Żydzi i  luteranie. W mieście jest kościół, cerkiew, synagoga i zbór luterański. 
 W  okresie międzywojennym egzystują w  Szczuczynie, obok siebie w  już wolnej Polsce 
Żydzi i Polacy. Funkcjonują również polskie i żydowskie szkoły, zarówno powszechne (państwo-
we), jak też prywatne. Świetnie te lata i  relacje mieszkańców udokumentowano w powstałych 
wówczas kronikach szkolnych.  
 Przygotowane do wydania kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących 
w  okresie międzywojennym w  Szczuczynie: „Kronika 7 klasowej publicznej szkoły [Nr 1]  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie – Białostockim. Zaczęta od dn. 1 września 1932 
roku” i Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie są w całości niezwykle war-
tościowym źródłem historycznym. Stanowią one bowiem odbicie stanu wiedzy i  świadomości 
kolejnych Kierowników, wyżej wymienionych szkół, na temat nie tylko ich funkcjonowania, na 
co dzień, ale też zaangażowania i uczestnictwa w życiu społecznym miasta i regionu. Autorzy 
z autopsji opisują ówczesną rzeczywistość, w tym relacje polsko – żydowskie.
Oprócz cennych informacji na temat działalności szkół, kroniki zawierają niezmiernie bogaty 
i wartościowy materiał źródłowy na temat funkcjonowania ówczesnego wielowyznaniowego ma-
łego polskiego miasteczka w  strefie przygranicznej. Czytelnik znajdzie w nich m.in. informacje 
na temat: przenikania kultur i  religii np. spektakli teatralnych w  języku polskim i  hebrajskim, 
chodzenia do kościoła czy synagogi; obchodów świąt żydowskich, katolickich i  państwowych; 
wyborów Burmistrza, do Rady Miejskiej, Sejmu i Senatu; wypędzenia Niemców w 1918 r.; wkro-
czenia bolszewików w 1920 r.; zajęcia Szczuczyna przez wojska niemieckie, a następnie sowieckie 
w  1939 r.; działalności szkoły w  czasie okupacji sowieckiej 1939/40; znajduje się tam również 
spis ulic z ich ówczesnymi nazwami. Ponadto kroniki zawierają interesujące informacje dotyczące 
życia codziennego i  towarzyskiego mieszkańców, ale też pożarów, morderstw czy samobójstw. 
Wartość tego materiału źródłowego jest tym bardziej cenna wręcz unikatowa, gdyż powstał on 
na podstawie obserwacji i doświadczeń osób dokonujących kolejnych wpisów do kronik.
 Opracowanie to powstało dzięki pomocy wielu życzliwych mi osób, którym chciałbym 
w  tym miejscu serdecznie podziękować. Przede wszystkim wyrazy wdzięczności i  pamięci 
należą się nieżyjącemu już Marianowi Mikołajowi Jonkajtysowi, który przekazał kroniki do 
Biblioteki wyrażając jednocześnie zgodę na ich opracowanie i  publikację. Jestem także zobo-
wiązany i  wdzięczny wobec wszystkich osób, które w  jakikolwiek sposób przyczynili się do 
efektu końcowego tego opracowania. Bardzo dziękuje za pomoc przyjacielowi Tadeuszowi Karaś 
i  Paniom Renacie Markiewicz, Jolancie Jadwidze Budzińskiej, Ewie Grunwald, Małgorzacie 
Karwowskiej oraz siostrzenicy Karolinie Zalewskiej. 
 Ogromnym wsparciem w mojej pracy i  realizacji pasji jest jak zawsze moja żona Joanna, 
której z  serca dziękuje.
 Znacznym wsparciem oraz elementem mobilizującym mnie do pracy była dotacja Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z funduszy promocji kultury, za którą 
jestem ogromnie wdzięczny. Bezpłatnie zdigitalizowała kroniki oraz wsparła publikację mery-
torycznie Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w  Białymstoku, korzystałem również 
ze wsparcia i pomocy Centrum Archiwistyki Społecznej. Partnerom projektu dziękuję. 
 Mam nadzieję, że oddane w Państwa ręce opracowanie spotka się z przychylnym przyjęciem 
i przysporzy zainteresowanym czytelnikom wielu niezapomnianych wrażeń, a może nawet stanie 
się inspiracją do własnych poszukiwań i badań nad czasem trudną, ale naszą lokalną historią.

 Janusz Siemion
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Nota edytorska

P odstawą tego opracowania są oryginały dwóch kronik Publicznych Szkół Powszechnych 
funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie: „Kronika 7 klasowej publicz-
nej szkoły [Nr 1] im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie – Białostockim. Zaczęta 

od dn. 1 września 1932 roku” i  Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w  Szczuczynie. 
Rękopisy znajdują się w zbiorach Archiwum Społecznego działającego w Bibliotece – Centrum 
Kultury w Szczuczynie. 
 Ze względu na fakt, że kronika szkoły Nr 2 jest starsza i obszerniejsza została ona w tym 
opracowaniu umieszczona na pierwszym miejscu.
 Manuskrypt Nr 2 ma wymiary 204x337 mm, oprawiony jest w twardą grubą tekturę oklejoną 
z  zewnątrz papierowym materiałem pokryciowym koloru czarnego (na wewnętrznych stronach 
okładek, taki sam papier jak w  całości). Kronika, zawiera 92 zszyte karty (184 strony) w  jedną 
linię (32 linie na stronie). Na wszystkich kartach znajdują się znaki wodne z  treścią na okręgu 
„AKC. TOW. MIRKÓW” 18, i głową tygrysa w środku. Paginowanych/numerowanych dwustronnie 
kart jest 81, 82 karta paginowana jest jednostronnie. Sam tekst rękopisu obejmuje 82 paginowane 
karty, z których ostatnia karta paginowana i zapisana jest prawie cała jednostronnie. Potwierdzają 
to trzy zapisy wykonane ołówkiem, dwa na tylnej stronie przedniej okładki (u  góry „stron 82”, 
u dołu „kart 82 zapisanych”, oraz trzeci na pierwszej stronie tekstu kroniki u góry „1-82”. Karta 
46 – strony 95 i  96 są paginowane, ale niezapisane. Na lewym boku praktycznie wszystkich 
zapisanych stron wydzielono około 40 mm margines (brak marginesu od 97 do 105 strony). Na 
marginesie znajdują się nagłówki poszczególnych informacji zawartych w kronice. 
Zakładam, że manuskrypt prowadzili – wpisów dokonywali kolejni Kierownicy Szkoły. Świad-
czą o tym różne charaktery pisma, not zawartych w rękopisie, od wyraźnej wyrobionej kaligrafii 
po słabo czytelną niedbałą kursywę. Założenie potwierdza również fakt, że zmiany charakteru 
pisma pokrywają się ze zmianą na stanowisku Kierownika. Krótkie informacje o  kolejnych 
Kierownikach i okresie ich pracy zostały umieszczone w przypisach.
Najprawdopodobniej duże fragmenty kroniki pisane były z wcześniej zrobionych notatek i za-
pisków. Świadczy o tym wyrobione, wyraźne kaligraficzne pismo, praktycznie bez skreśleń z kil-
koma zaledwie poprawkami oraz fakt, że w starannie, chronologicznie prowadzonym rękopisie 
znajdują się informacje zapisane – dopisane, innym kolorem, niedbale i  nie chronologicznie 
lub puste miejsca zostawione do uzupełnienia. Są również datowane wpisy inspektorów kon-
trolujących szkołę w miejscach niepokrywających się z ich faktyczną obecnością. Informacje na 
temat większości dopisków i kontroli zostały uszczegółowione w przypisach. 
Fakty opisane w manuskrypcie ilustrowane są wklejonymi zdjęciami (41 sztuk) i zaproszeniem 
na wręczenie sztandaru szkole (1). Pod większością zdjęć autorzy kroniki zamieścili informację 
na ich temat. Zdjęcia (1-3 szt. na stronie) rozmieszczone są nieregularnie od 112 do 161 
strony, zaproszenie znajduje się na 145 stronie. Brak jest zdjęć – puste miejsce tylko z opisem 

18 Akcyjne Towarzystwo Mirkowskiej Fabryki Papieru – jeden z najstarszych zakładów papierniczych w Polsce i pierwszy w Ma-
zowszu. W  fabryce czerpano m. in. papier, na którym spisana została „Konstytucja 3 Maja”. Obecnie Warszawskie Zakłady 
Papiernicze zlokalizowane w miejscowości Konstancin Jeziorna (dzielnicy Mirków).
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znajdują się na stronach: 151 – jednego zdjęcia, 158 – dwóch zdjęć, 161 – jednego zdjęcia, 
pod większością zdjęć i zaproszeniem, których kopie – skany są zamieszczone w opracowaniu, 
zamieściłem komentarze antykwą w nawiasie kwadratowym.  
Kronika zaczyna się od krótkiego zarysu dziejów szkoły powszechnej Nr 2 w Szczuczynie, które 
według autora tej części rękopisu biorą swój początek w 1864 r. Następnie opisane są wydarzenia 
i  fakty nie tylko z  życia szkoły od roku szkolnego 1918/19 do 1939/40. Nagłówki kolejnych 
lat szkolnych nie są wyodrębniane od nowej strony, wyróżniają się podkreśleniem i większymi 
literami. Rok szkolny (oprócz 1918/19) podzielony jest na wyróżnione podkreśleniem miesiące 
i nagłówki konkretnych not na marginesie.
Ostatnie dwie strony manuskryptu zapisane są bardzo niedbałą słabo czytelną i  chaotyczną 
kursywą. Kilka ostatnich linijek zapisanych ołówkiem opisuje fakt wkroczenia po raz drugi do 
Szczuczyna 23 czerwca 1941 r. wojsk niemieckich.
Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie zachowała się w bardzo złym – kry-
tycznym wręcz stanie: praktycznie brak jest materiału łączącego okładzinówki – oprawy przednią 
i  tylną na grzbiecie, trzymają się one razem tylko dzięki użytej współcześnie taśmie dwustronnej, 
która nieprofesjonalnie i  mało estetycznie, (ale jednak) zabezpiecza kronikę na grzbiecie; z  du-
żej części przedniej oprawy zerwany jest papierowy materiał pokryciowy, widać też na okładkach 
wyraźne ślady bytności szkodników; pozrywane są taśmy łączące oprawę z  blokiem kroniki – jej 
środkiem, co spowodowało, że karty nie są zszyte w całość, a duża ich część to luźne pojedyncze 
kartki ułożone zgodnie z paginacją (szczęśliwie żadna nie zaginęła). Stan manuskryptu wskazuje, 
że był on przechowywany w różnych, często niesprzyjających jego zachowaniu warunkach. Wilgoć 
i wyraźne ślady zalania rękopisu spowodowały, że fragmenty tekstu i duża część wklejonych zdjęć 
uległa częściowemu uszkodzeniu i są praktycznie nieczytelne (szczególnie zdjęcia).  
 Manuskrypt Nr 1 ma wymiary 222x350 mm, oprawiony jest w twardą grubą tekturę, oklejoną 
z zewnątrz papierowym materiałem pokryciowym w kolorze sepii. Na środku przedniej okładki 
znajduje się jasna prostokątna kartka (127x98 mm) o nierównych krawędziach boków z tytułem 
„Kronika 7 klasowej publicznej szkoły im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie – Białostockim. 
Zaczęta od dn. 1 września 1932 roku”. W rękopisie zarówno z przodu jak i z tyłu jest tzw. wyklejka 19  
koloru szarego, z tyłu niekompletna (brak wolnej kartki). U góry, na wyklejce wewnętrznej strony 
przedniej okładki znajduje się odręczna notatka autorstwa Mariana Mikołaja Jonkajtysa syna au-
tora kroniki Maksyma Feliksa Jonkajtysa 20 datowana „lato 2001 r.”. Kronika, zgodnie z paginacją 
i znajdującą się na jej ostatniej stronie odręczną notatką „Księga niniejsza zawiera 184/sto osiem-
dziesiąt cztery/stronnice” potwierdzoną pieczęcią treści „Kierownik Szkoły” i  czytelnym podpisem 
założyciela i  autora tego manuskryptu Maksyma Jonkajtysa, powinna zawierać 92 karty, czyli 
184 strony. Brak jest niezapisanych kart: 30, 87, 88, 89 i  90 zostały one wycięte lub wyrwane 
i zapewne posłużyły do sporządzenia innych zapisów. Obecnie kronika zawiera 87 dwustronnie 
paginowanych zszytych kart (174 strony) w jedną linię (33 linie na stronie). Sam tekst rękopisu 
obejmuje 26 paginowanych kart, z których ostatnia karta zapisana jest do połowy jednostronnie. 

19 Wyklejka (nazywana potocznie przez drukarzy forzacem) – element oprawy książkowej: dwukartkowa składka przyklejona 
lub przyszywana grzbietem do pierwszego lub ostatniego arkusza książki w twardej oprawie; jedna z jej kartek jest w całości 
przyklejona do wewnętrznej strony okładki.

20 Maksym Feliks Jonkajtys (1899-1944) – absolwent Kowieńskiego Seminarium Nauczycielskiego w Woroneżu, skończył też Pań-
stwowy Wyższy Kurs Nauczycielski w Wilnie. Nauczyciel i Kierownik w szkole w Radziłowie. Z dniem 1 września 1929 r. zostaje 
mianowany na Kierownika VII klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. 
Funkcję tą pełnił do wybuchu II Wojny Światowej. Zamordowany przez Niemców 9 lipca 1944 r.
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Krótka nota (jak wskazano wyżej) znajduje się na ostatniej stronie kroniki. Na zewnętrznej stronie 
każdej zapisanej karty wyznaczono 50 mm margines.
Manuskrypt, co potwierdził Marian M. Jonkajtys przekazując go do zbiorów archiwum szczu-
czyńskiej biblioteki, założył i wpisów w nim dokonywał jego ojciec – M. F. Jonkajtys Kierownik 
Szkoły Powszechnej Nr 1 w Szczuczynie. Świadczy o  tym również jednolity charakter pisma 
wszystkich not zawartych w kronice, identyczny jak podpisy Kierownika Szkoły. Są jednak pod 
listami absolwentów z  lat 1932/33 i  1934/35, krótkie dopiski wykonane współcześnie ołów-
kiem najprawdopodobniej przez Mariana Jonkajtysa, określające liczbę dziewcząt i  chłopców 
wyznania mojżeszowego, co wskazałem w przypisach.
Najprawdopodobniej kronika powstawała na bieżąco. Świadczą o  tym noty zapisane niedbałą 
trudno czytelną, ale wyrobioną kursywą ze skreśleniami i dopiskami – uzupełnieniami autora. 
Poza tym zapisy prowadzone są chronologicznie jedne pod drugim bez zachowania odstępów. 
Nie wykluczam jednak możliwości uzupełniania rękopisu ze wcześniej powstałych materiałów 
szczególnie, jeżeli chodzi o niektóre listy absolwentów szkoły, które zapisane zostały estetycznie 
– zdobioną kaligrafią.
Fakty opisane w  manuskrypcie ilustrowane są wklejonymi zdjęciami (27 sztuk). Do każdego 
zdjęcia autor kroniki sporządził często rozwiniętą informację. Zdjęcia (2-4 szt. na stronie) 
rozmieszczone są nieregularnie od 30 do 48 strony. Pod większością zdjęć, których kopie – skany 
są zamieszczone w opracowaniu, zamieściłem komentarz antykwą w nawiasie kwadratowym. 
Kronika Szkoły Powszechnej Nr 1 w  Szczuczynie rozpoczyna się od roku szkolnego 1932/33, 
następnie opisane są chronologicznie wydarzenia i  fakty nie tylko z życia szkoły do końca roku 
szkolnego 1937/38, bez listy uczniów kończących naukę w tym roku. Każdy następny rok szkolny 
wyodrębniony jest od nowej strony, a jego nagłówek wyróżniony większymi literami. Następujące 
po sobie chronologicznie noty wyróżniają się prawie wszystkie krótkim akapitem.
„Kronika 7 klasowej publicznej szkoły [Nr 1] im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie – Bia-
łostockim…” zachowała się w porównaniu z kroniką Nr 2 w dość przyzwoitym stanie: zerwany jest 
całkowicie z  jednej strony materiał łączący na grzbiecie okładzinówki – oprawy przednią i  tylną, 
trzymają się one razem tylko dzięki całym taśmom łączącym oprawę z  blokiem kroniki tj. jej 
środkiem, dzięki czemu karty są zszyte w  całość. Tylko kilka z  nich, to luźne pojedyncze kartki 
ułożone zgodnie z  paginacją (szczęśliwie żadna nie zaginęła); na oprawach widać drobne ubytki 
papierowego materiału pokryciowego; z 27 wklejonych do kroniki zdjęć tylko cztery są uszkodzone, 
ale czytelne, reszta zachowała się wręcz w bardzo dobrym stanie (część z lekkimi przebawieniami na 
krawędziach); w najgorszym stanie są karty ze zdjęciami – niezszyte z porozdzieranymi krawędziami 
(skutek częstego oglądania i najprawdopodobniej nieodpowiedzialnego kopiowania). 
Stan manuskryptu wskazuje, że był on przechowywany w  dość dobrych warunkach, a  jego 
uszkodzenia wynikają z wieku i częstej eksploatacji.
 Przygotowałem niniejsze rękopisy do wydania w  celach dydaktycznych i  popularyzator-
skich, a  nie naukowych. Dążyłem do przekazania tekstów kronik w  stanie pełnym i  auten-
tycznym. Nic z tekstu oryginalnego nie zostało pominięte lub opuszczone. W czasie pracy nad 
rękopisami stosowałem się do zasad instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych pisanych 
z XIX i początku XX wieku profesora Ireneusza Ihnatowicza 21.

21 I. Ihnatowicz, Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, [w:] Studia źródłoznawcze, t. VII, 
Warszawa 1962.
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 Dla zachowania kolorytu i  klimatu epoki oryginał tekstu manuskryptu zapisany został 
ozdobną czcionką i kursywą. Nie zmieniłem także pisowni niektórych wyrazów m.in. „którem, 
równoległemi, zupełnem, lekcyja, loteryja, historja, bibljoteka, geografja”. Pisownia wyrazów w kro-
nikach ulega zmianie (reforma ortograficzna z 1936 r.) np. „bibljoteka – biblioteka, historja – hi-
storia, geografja – geografia”, świetnym przykładem zmian na przestrzeni czasu, kiedy powstawały 
kroniki (szczególnie Nr 2), jest pisownia imienia „Jakób – Jakub”. Wszystko, co pochodzi od 
autora opracowania zapisane jest antykwą w nawiasie kwadratowym. 
 Pisownię wyrazów z wielkiej i małej litery dostosowałem do dzisiejszych wymogów. Zacho-
wałem i  ujednoliciłem formę z  rękopisu w wyrazach, z  którymi utożsamiali się autorzy manu-
skryptów, takich jak np.: „Kierownik Szkoły, Rada Pedagogiczna, Inspektor Szkolny, Dozór Szkolny”.
 Uzupełniłem niektóre opustki inne wskazałem – [brak tekstu], [brak danych], poprawiłem 
błędy nieumyślne autorów. Wyrazy nieczytelne lub wątpliwe zapisałem antykwą w nawiasach 
kwadratowych. Skróty wyrazów w  tekście dla lepszej przejrzystości i  czytelności zostały roz-
winięte, antykwą w nawiasach kwadratowych. Występujące sporadycznie, często w nagłówkach 
skróty np. organizacji i  instytucji rozwinąłem i  opisałem w  przypisach. Większość skrótów 
imion i  nazwisk zgodnie z  instrukcją rozwinąłem antykwą w  nawiasach kwadratowych, dla 
przejrzystości pozostawiłem skróty w  tabelach i  wykazach. Większość nazw miejscowych – 
lokalnych w  miarę posiadanej wiedzy opisałem w  przypisach. Ze względu na lokalny zasięg 
źródła nie dotarłem do informacji, na temat wielu osób wymienionych w kronikach. Intrygujące 
są fragmenty, w  których występują w  różnych okolicznościach osoby o  tym samym imieniu 
i  nazwisku, czy to zbieg okoliczności czy błąd autora wpisu, trudno mi przy obecnym stanie 
wiedzy i braku innych źródeł ocenić. Zachowałem i ujednoliciłem skróty oczywiste, takie jak: 
r. (rok), św. (święty), br. (bieżącego roku).
 Zmodernizowałem tekst, poprawiając błędy gramatyczne i ortograficzne. Starałem się, nie 
ingerowałem w  składnię zdań, uznając ją za indywidualny styl autorów i  ówczesny sposób 
pisania nadający opracowaniu autentycznego klimatu minionych lat.
 Zachowałem interpunkcję, uzupełniając ją w niektórych, moim zdaniem koniecznych miejscach. 
 Zmodernizowałem pisownię dat, liczb i  cyfr. Ujednoliciłem zapis dat: dzień cyfrą, mie-
siąc słownie, rok cyfrą. Wszystkie liczby i  cyfry zapisałem słownie. Dla przejrzystości tekstu 
zachowałem liczby i cyfry w zestawieniach i numerach dokumentów. 
W przypisach rozwinąłem wyrazy polskie nieużywane obecnie, ewentualnie niezbyt zrozumiałe. 
Przypisy rzeczowe są często komentarzem do tekstu. W przypisach dotyczących osób wymie-
nionych w kronikach starałem się podawać daty urodzin i śmierci danej osoby, jej wykształcenie 
oraz daty uzyskiwania kolejnych godności i  tytułów. 
 W  manuskrypcie występują błędy rzeczowe, jednak nie są one zbyt istotne dla jasności 
przekazu. Niektóre z nich wskazałem i opatrzyłem komentarzem w przepisach.
 Opracowane rękopisy są obszerne i  różnorodne – skomplikowane pod względem, kultu-
rowym, religijnym i etnicznym, a nawet językowym (szczególnie Kronika Nr 2), dlatego mam 
świadomość, że mogłem coś przeoczyć lub popełnić jakieś błędy, czy też nie wyjaśnić czegoś 
do końca. Nie jest to jednak, jak wspomniałem, opracowanie naukowe, lecz popularyzatorskie 
i dydaktyczne, które ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat tak mało znanej (często 
pomijanej) historii różnorodności Szczuczyna. 
         Janusz Siemion
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Krótki zarys dziejów Szkoły Powszechnej  
Nr 2 w Szczuczynie

 Pierwszą szkołę państwową Nr 2 w  Szczuczynie dla dzieci wyznania mojżeszowego według 
informacji [panów] Bejnbrechera Borucha, Lwa Benjamina i Skubelskiego B. założono w Szczuczynie 
w roku 1864. Pierwszym nauczycielem tej szkoły, wówczas jednoklasowej, był p. Jurowicz, który został 
po niedługim czasie zwolniony z  powodu publicznego znieważenia przepisów religijnych. Drugim 
z  kolei nauczycielem był p. Bogacki, który sprawował swój urząd dłuższy czas. Po nim zajmował 
się szkołą nauczyciel p. Pinkelstern. Następnie p. Zusmanowicz, który był nauczycielem tej szkoły 
dość długo. Pan Zusmanowicz pozostał w  Szczuczynie do roku 1888, potem został przeniesiony do 
Łomży, a  jego miejsce zajął p. Czapnicki. Za czasów ostatniego szkoła otrzymała jeszcze jedną siłę 
nauczycielską p. Goldzuga. Od tego czasu nauka odbywała się w [dwóch] pokojach. Dzieci było zwykle 
od [pięćdziesięcioro] do [sześćdziesięcioro].
Pan Czapnicki kierował szkołą aż do roku 1909. Potem przeszedł na emeryturę, a  na jego miejsce 
był naznaczony nauczyciel szkoły państwowej w  Grajewie p. Epstein. Ten kierował szkołą aż do 
wybuchu – wojny światowej. Język wykładowy za wszystkich wyżej wymienionych nauczycieli był 
rosyjski.
[Dnia] 4 lutego 1915 r. Niemcy wkroczyli do Szczuczyna na stałe. Szkołę uruchomiono w  marcu 
1915 r. Nauczycielami byli dwaj niemieccy żołnierze do listopada. W listopadzie zamiast nauczycieli 
– żołnierzy zamianowano dwie nauczycielki p. Lewiankę Genię i p. Mosiężnik. Od stycznia 1916 r.  
zaczął pracować p. Berman Jakób, jako [trzecia] siła. Dzieci było [sto dwadzieścioro]. [Dnia] 
1  września 1916 r. p. Berman Jakób objął kierownictwo szkoły. Od tej daty zajęcia odbywały się 
w  [trzech] pokojach. Język wykładowy był niemiecki. P.[ani] Mosiężnikówna została przeniesiona 
1  września do Grajewa, a  na jej miejsce zamianowano p. Figowskę Genię. Od 1 stycznia 1917 r. 
nauczycielka Lewianka Genia przestała pracować, a na jej miejsce zamianowano siostrę powyższej 
nauczycielki p. Lewiankę Sonię. Jednocześnie zaczęła pracować w szkole p. Tetenbaumówna Rachela, 
jako [czwarta] siła. Nauka w dalszym ciągu odbywała się tylko w [trzech] pokojach.
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Rok szkolny 1918/19

Objęcie kierownictwa. 

Dnia 19 sierpnia 1918 r. został zamianowany 22 przez p. Inspektora Szkolnego Okręgu Szczuczyńskiego 
od 1 września Kierownikiem i nauczycielem szkoły powszechnej Nr 2 w Szczuczynie p. Bergstein Wolf. 23 

[Dnia] 28 sierpnia objął p. Bergstein kierownictwo szkoły i  rozpoczął zapis dzieci, który trwał do 
2 [września].

 Zapisało się do oddziału  I 47  dzieci

  „  do  „  II 59  „

  „  do  „  III 48  „

  „  do  „  IV 39 „

    Razem 193  „

Wstąpiło w ciągu września do I oddz.[iału]   10  „

    Razem 203 „

Frekwencja dzieci. 

W pierwszej połowie października frekwencja dzieci ucierpiała bardzo od panującej wówczas choroby 
w mieście pod nazwą „hiszpanka” 24. W klasach brakuje [jednej trzeciej] uczęszczających do szkoły. 

[Dnia] 10 października szkoła nie była czynna, ponieważ nauczycielstwo było powołane przez 
Magistrat do przeprowadzenia spisu ludności.

Lekcje wzorowe. Wypędzenie Niemców. 
[Dnia] 27 października Kierownik Szkoły miał wzorową lekcję języka polskiego w  oddziale III 
w obecności wszystkich oddziałów. 

Dnia 11 listopada wypędzono Niemców z kraju skutkiem, czego rozpuszczono szkołę po [pierwszej] lekcji. 25

[Dnia] 2 listopada Kierownik Szkoły miał wzorową lekcję rachunków w  oddziale II w  obecności 
personelu.

[Dnia] 13 grudnia z  powodu bardzo niskiego stanu ciepła w  I  klasie (2,5˚R) 26 oddział I  został 
odesłany do domu po [pierwszej] lekcji.

22 Zamianować – powołać na stanowisko.
23 Wolf Bergstein pełnił funkcję Kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w  Szczuczynie od 28 sierpnia 1918 r. do 31 

stycznia 1932 r. (z przerwą od 18 lutego do 31 listopada 1931 r., kiedy to przebywał na zwolnienu ze względu na stan zdrowia, 
zastępowała go wówczas Pani Salomea Zemelowa).

24 Grypa hiszpanka – to najgroźniejszy szczep grypy znany we współczesnej historii. Hiszpanka to nazwa choroby wywoływanej 
przez zjadliwą odmianę wirusa grypy typu A. Patogen przyczynił się do wybuchu światowej pandemii w  latach 1918-1919, 
choć niektóre źródła za datę jej zakończenia podają rok 1920. W czasie trwania tej wielkiej epidemii w wyniku hiszpanki zmarło 
od 50 do 100 mln ludzi, a z  szacunków wynika, że zaraziło się nawet pół miliarda osób na całym świecie.

25 Fakt zapisany niechronologicznie, innym charakterem pisma. Zdanie zapewne dopisane. 
26 Temperatura w  stopniach Celsjusza 2.5 °Rø = – 9.52 0C. Skala Rømera (zapisywana skrótem °Rø) – skala termometryczna, 

opracowana w  1701 r. przez duńskiego astronoma Ole Rømera. Pierwotnie stopnie Rømera oznaczano symbolem °R, 
później zmieniono go na °Rø ze względu na częste pomyłki ze stopniami Rankine’a i Réaumura. 
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Posiedzenia Rady Pedagogicznej. 
Do składu Rady Pedagogicznej należały następujące osoby:
1. Kierownik Szkoły i nauczyciel oddz. [iału]  I  p. Bergstein W.
2.  nauczycielka oddz.[iału]  II p. Lewianka Sonia
3.  nauczycielka oddz.[iału]  III  p. Tetenbaumówna R.
4.  nauczycielka oddz.[iału]  IV  p. Figowska Enia.
5.  nauczyciel religji   p. Berman [ Jakób].

W ciągu roku szkolnego odbyło się [pięć] posiedzeń Rady Pedagogicznej. Na posiedzeniach tych oma-
wiano przeważnie:
1. Frekwencje dzieci. 
2. Przeglądano kajety 27.
3. Nakreślano prace.
4. Zorganizowano Samopomoc szkolną.

Terminy posiedzeń. 
I-wsze posiedzenie Rady Pedagogicznej odbyło się dnia 20 grudnia o  godz. 8.30 rano i  trwało do 
3 godz. popołudniu.
II-gie posiedzenie odbyło się  31 stycznia 1919 r. o godz.  11.00
III-cie  „  „  „  28 lutego  „ „ 11.50
IV-te  „  „  „  31 marca  „ „ [brak godz.]   
V-te  „  „  „  30 maja   „ „ 10.45

Sprawozdanie z działalności Samopomocy. 
W ciągu roku szkolnego wpłynęło z dobrowolnych składek wszystkich klas 225 Mk 28,68
Wydatkowano na buciki, książki, kajety dla biednych dzieci, 
 na potrzeby bieżące szkoły  203 Mk,39
Zostało w kasie   22 Mk,29 

Sprawozdanie z dwóch przedstawień. 
Dziatwa szkolna urządziła dwa przedstawienia dnia 29 i  30 kwietnia. Pierwsze było w  języku 
polskim a drugie hebrajskim. Odegrano bajkę pt. „Śnieżka”.
Dochód z obu przedstawień wynosił  720 Mk,00
Wydatki na charakteryzowanie i p. Zemelowi  143 Mk,70
Został czysty dochód  576 Mk,30

I-wsze posiedzenie Dozoru. 
Dnia 10 marca odbyło się posiedzenie organizacyjne Dozoru Szkolnego. Prezesem został  
p. Dygnarowicz.29

27 Kajet – zeszyt.
28 Marka polska – waluta obowiązująca od 9 grudnia 1916 r. na okupowanych przez Cesarstwo Niemieckie terenach Królestwa 

Polskiego, a następnie obowiązująca w Rzeczypospolitej Polskiej. W wyniku reformy pieniężnej z 29 kwietnia 1924 r. marka 
polska została zastąpiona przez polskiego złotego. Jedna marka polska odpowiadała 100 fenigom.

29 Fakt zapisany niechronologicznie, innym kolorem i charakterem pisma. Zdanie zapewne dopisane później.
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Zebranie rodziców. 
Dnia 20 kwietnia odbyło się I-wsze zebranie rodziców. Zebranych było przeszło [sześćdziesiąt] osób. 
W przemówieniu swem, Kierownik Szkoły wskazał rodzicom potrzebę urządzania częstszych takich ze-
brań dla nawiązania stałego kontaktu między rodzicami a personelem nauczycielkim, co może wielce się 
przyczynić do rozwoju szkoły. Na zebraniu tem poruszył Kierownik również sprawę pożyczki Państwowej.
Sprawozdanie z ogólnej frekwencji dzieci
Wstąpiło na początku roku do oddz.[iału] I  11 chł.[opców] 51 dziew.[czynek] = 62 dz.[ieci]

„ „ „ „ II     8 „ 53    „ = 61 „
„ „ „ „ III     7 „ 41 „ = 48 „
„ „ „ „ IV     9 „ 30 „ = 39 „

Razem 35 175 = 210 dz.[ieci]
  
Wystąpiło do 1 grudnia z oddz.[iału]  I 5 chł.[opców] 7 dziew.[czynek] = 12 dz.[ieci]

„ „ „ „ II „ „ „
„ „ „ „ III „ „ „

Razem    6 chł.[opców]  19 dziew.[czynek] = 25 dz.[ieci]    
Popis 30 i promocja dzieci. 
W sobotę dnia 14 czerwca o godz. 3 popołudniu odbył się popis w obecności p. Inspektora, sekretarza 
Inspekcji, Prezesa Dozoru Szkolnego oraz licznego zastępu gości i rodziców. Uroczystość popisu zagaił 
p. Kierownik przemówieniem, w  którem wyjaśnił znaczenie zakończenia roku szkolnego, wyliczył 
główne przeszkody, jakie nauczycielstwo napotkało w  ciągu roku szkolnego: choroby epidemiczne, 
hiszpanka i  odra, brak opału i  odpowiednich podręczników dla nauczycieli. W  końcu zaznaczył, że 
mimo to wyniki są zadawalniające:

  W oddziale I na 47 dzieci 28 promowanych  czysto
    13  „  warunkowo
    6 pozostałych na drugi rok
  „ II  „ [brak tekstu] 30 promowanych 
    12  „  warunkowo
    8 pozostałych 
  „ III  „ [brak tekstu] 28 promowanych 
    8  „  warunkowo
    6 pozostałych 
  „ IV  „ [brak tekstu] [brak tekstu]
Po popisie p. Inspektor Szkolny podziękował Kierownikowi i  nauczycielstwu za całoroczną pracę 
i  podkreślił, że w  szkole daje się zauważyć połączenie nauczania dzieci z  ich wychowaniem. Popis 
został zakończony zwiedzeniem przez władzę szkolną i  rodziców wystawy prac dzieci. Szczególną 
uwagę zwróciły na siebie kajety I-go oddziału, które przedstawiły zestawienie pierwszego i ostatniego 
kajetu każdego dziecka, kajety pogadanek oraz roboty kobiece.

Nowy Inspektor Szkolny. 
M.W.R. i O.P. 31 pismem z dnia 21 sierpnia 1919 r. Nr 12433 zamianowało p. Władysława Mar-
szałka Inspektorem Szkolnym pow.[iatu] Szczuczyńskiego.

30 Popis – pokaz swych umiejętności, zdolności lub wiedzy przed publicznością.
31 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (MWRiOP) – centralny organ administracji rządowej w II Rzeczy-

pospolitej, powołany 1 lutego 1918 r. do zarządu szkolnictwa wszelkich stopni i typów, opieki nad nauką, literaturą i sztuką, 
nad archiwami, bibliotekami, czytelniami, muzeami i teatrami oraz do realizacji zadań państwa w sprawach wyznaniowych.
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Rok szkolny 1919/20

Zapis dzieci. 
W  czwartek, dnia 28, w  piątek dnia 29 i  w  niedzielę, dnia 31 sierpnia odbył się zapis dzieci na 
rok szkolny 1919/20.

Przejazd Naczelnika państwa. 
W  piątek, dnia 5 września o  godz. 5 popołudniu przejechał przez miasto Szczuczyn Naczelnik 
Państwa Józef Piłsudski. W imieniu miasta przyjął Go chlebem i solą p. Burmistrz miasta z orkiestrą 
Straży Ogniowej, a w  imieniu gminy izraelskiej witał chlebem i  solą na czele przedstawicieli tejże 
gminy Kierownik Szkoły powszechnej Nr 2 p. W. Bergstein.

Spóźnione rozpoczęcie roku szkolnego.
Z powodu spóźnionego remontu szkoły rozpoczęto rok szkolny 23 września.

Wrzesień

Posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej. 
Dnia 18 września odbyło się I-wsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Członkowie R.[ady] 
Pedagogicznej:
1. Kierownik Szkoły W. Bergstein.
2. Lewianka Sonia.
3. Tetenbaumówna Rachela.
4. Bergsteinówna Frania jako nowo zamianowana.
5. Bermon Jakób nauczyciel religji.
6. Kajmanówna Zola, nauczycielka robót kobiecych.
7. Figowska Etka, która została przeniesiona z Goniądza na miejsce siostry.
Szkoła staje się z początkiem tego roku szkolnego V-cio klasową przy [pięciu] siłach nauczycielskich 
z II oddziałami równoległemi klasy I.

Frekwencja.
Frekwencja w  tym roku podniosła się z  zeszłorocznych [dwustu] do [dwustu siedemdziesięciorga 
dwojga] dzieci. Objaw ten należy przepisać pomyślnemu rozwojowi szkoły. Społeczeństwo darzy 
szkołę zupełnem zaufaniem skutkiem czego zamyka się hebrajska szkoła.
Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się dnia 23 września. Obecnych dzieci było [dwieście czterdzie-
ścioro sześcioro].

Październik

Wizytacja p. Inspektora. 
Dnia 14 października Inspektor Szkolny p. Marszałek odwiedził po raz pierwszy szkołę.
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Listopad

II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].

Dnia 1 listopada odbyło się II-gie posiedzenie Rady Pedagogicznej na którem omawiano frekwencję, 
oglądano zeszyty i rozważano kwestję podręczników.

Wizytacja szkoły. 
[Dnia] 11 listopada p. Inspektor Szkolny wizytował szkołę po raz wtóry i bardzo pochwalił czystość 
klasy V i zeszytów tejże klasy.

III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 19 listopada odbyło się III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] na którem złożono spra-
wozdanie z postępów dzieci klasy V oraz zanotowano przerobiony materjał.

Dnia 20 listopada nie było nauki z powodu silnego mrozu.

Dzień Żołnierza Polskiego.
Dnia 30 bm. odbyła się z  inicjatywy p. Inspektora Szkolnego kwesta na rzecz Żołnierza Polskiego. 
Dzieci szkolne w liczbie [dziesięciu] par zebrały 450 Mk i wręczyły p. Inspektorowi.

Grudzień

IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 17 grudnia odbyło się IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] na którem omówiono kwestje 
przedstawienia i notowano przerobiony materjał.

Styczeń

V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 19 stycznia odbyło się V-te posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którem uchwalono odegrać 
komedyjkę „Kopciuszek”.

Obiady i  śniadania. 
Dnia 21 stycznia zaczęto wydawanie dzieciom w szkole śniadania i obiady.

Luty

Wizytacja szkoły. 
Dnia 25 lutego o godz. 9.10 p. Inspektor Szkolny wizytował szkołę celem sprawdzenia punktualności 
rozpoczęcia nauki szkolnej. Nie wszyscy nauczyciele byli już przy pracy. Kierownik wytłumaczył 
spóźnionych brakiem zegara szkolnego.

Brak opału. 
Dnia 29 lutego zwolniono dzieci po [dwóch] lekcjach z braku opału.
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VI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 29 lutego odbyło się VI-te posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej. Omówiono postępy dzieci oraz 
brak opału. Notowano również przerobiony materjał.

Marzec

Obchód Imienin Naczelnika Państwa. 
Dnia 19 marca odbył się w szkole uroczysty obchód Imienin Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego.

Kwiecień

Przedstawienia. 
Dnia 6 i 7 kwietnia dzieci odegrały komedyjkę „Kopciuszek” z wielkim powodzeniem. Na przedsta-
wieniu był obecny p. Inspektor. Zebrano 2500 Mk.

Wizytacja szkoły. 
Dnia 16 kwietnia wizytował szkołę krajowy Inspektor p. K. Tosjo z p. Inspektorem Szkolnym. Na 
ich życzenie dzieci odegrały [komedyjkę] „Kopciuszek” na dziedzińcu szkoły. Pan Tosjo był bardzo 
zadowolony, dziękował dzieciom i ofiarował 25 Mk na Samopomoc szkolną. Na pamiątkę przesłano 
p. Inspektorowi krajowemu do Warszawy fotografję artystów wspomnianej komedyjki.

Maj

Uroczysty Obchód 3 Maja. 
Dzień 3 Maja obchodzono bardzo uroczyście. Dzieci szkoły szły w pochodzie z transparantem z jednej 
strony ze słowami amarantowemi na białem tle: „Szkoła powszechna Nr 2” a z drugiej strony „3-ci 
maj 1791-1920”. W ogródku na rynku postawiono kamień pamiątkowy ze słowami „Żyj i  kwitnij 
Polsko cała”. Obok kamienia zasadzono dąb wolności. 32

VII-me posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej.
Dnia 13 maja odbyło się VII-me posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej. Roztrząsano kwestję karności 
i egzaminów. Postanowiono nie urządzać egzaminów przejściowych ze względu na złe odżywianie 
się dzieci.

Czerwiec

VIII-me posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej. 
Dnia 6 czerwca odbyło się VIII-me posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej. Ułożono program popisu 
i zanotowano przerobiony materiał.

32 Przy kamieniu w okresie międzywojennym odbywały się spotkania patriotyczne i  uroczystości. Kamień pamiątkowy został naj-
prawdopodobniej zniszczony w pierwszych dniach II Wojny Światowej. Pozostał tylko nie dąb, a klon, który góruje obecnie, nie 
nad „Rynkiem”, a nad tzw. „Nowym Parkiem”
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Zakończenie roku szkolnego. 
Dnia 15 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego w  obecności p. Inspektora,  
p. Prezesa R.[ady] Szkolnej Powiatowej i  wszystkich członków Dozoru Szkolnego. Przed popisem 
zwiedzono wystawę prac dzieci, która miała wielkie powodzenie. Pod koniec roku zanotowano liczbę 
dzieci [dwieście czterdzieścioro dziewięcioro]. W ciągu tego roku szkolnego zakupiono za pieniądze 
Samopomocy sporo książek. 

Dnia 20 czerwca Kierownik Szkoły z p. Tetenbaumówną udali się do Łomży na kurs humanistyczny 
początkowy.

Wybór Prezesa Dozoru. 
Dnia 25 bm. p. Majewski został prezesem Dozoru.

Lipiec

Inwazja bolszewików. 
Dnia 28 lipca bolszewicy zajęli nasze miasto i zostali w nim do 24 sierpnia. Życie w mieście zamarło 
i położenie było bardzo ciężkie.

Sierpień

Dnia 25 sierpnia polskie wojsko wróciło do miasta. Witano je radośnie i owacyjnie.



22

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie

Rok szkolny 1920/21

Wrzesień

Z powodu inwazji bolszewickiej zapis dzieci rozpoczęto dnia 7 września. Zapisało się: [czterdziestu 
dwóch] chłopców i [sto dziewięćdziesiąt osiem] dziewczynek – razem [dwieście czterdzieścioro] 
dzieci.
Szkoła zostaje VI-cio klasową bez równoległych I  oddziałów, przy dotychczasowym składzie na-
uczycieli z  tą zmianą, że zamiast p. Figowskiej która wyjechała 1 listopada do Paryża przyjęto  
p. Rozenównę Dynę.

Październik

I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 21 października odbyło się I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Omówiono frekwen-
cję i postępy dzieci, zanotowano przerobiony materjał.

Listopad

Obchód powstania listopadowego. 
Dnia 28 listopada odbył się w  szkole uroczysty obchód powstania listopadowego. Program zawierał 
referat Kierownika Szkoły oraz śpiew i deklamacje okolicznościowe.

Grudzień

II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 20 grudnia 1920 r. odbyło się II-gie posiedzenie Rady Pedagogicznej. Omówiono frekwencję 
i postępy dzieci. Frekwencja w tym miesiącu wykazała [pięćdziesięciu] chłopców [sto osiemdziesiąt 
pięć] dziewczynek.

Marzec

III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 1 marca odbyło się III-cie posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej. Wśród bieżących kwestyj oma-
wiano sprawę podniesienia stanu higjenicznego w szkole.

Plebiscyt Śląski. 33 
Dnia 7 marca szkoła ofiarowała 148 Mk na rzecz plebiscytu Śląskiego.

33 Plebiscyt na Górnym Śląsku – jeden z  dwóch plebiscytów dotyczących etnicznego pogranicza polsko-niemieckiego, które wy-
znaczono w 1919 r. w wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I Wojnę Światową. Plebiscyt został przeprowadzony 20 marca 
1921 r. i poprzedzony był dwoma powstaniami ludności Górnego Śląska domagającej się przyłączenia regionu do Polski.
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Ogłoszenie Konstytucji. 34 
Dnia 17 marca obchodzono na rynku miasta uroczystość ogłoszenia Konstytucji. Dr Pieńkowski 35 
odczytał wstęp do Konstytucji i przemówił na temat znaczenia tego wielkiego historycznego wypadku 
dla ojczyzny.

Obchód plebiscytu w szkole. 
Dnia 20 marca odbył się w szkole wielki obchód plebiscytu Górnośląskiego z referatem okolicznościo-
wym Kierownika Szkoły, śpiewem i deklamacjami dzieci. Na rynku również obchodzono uroczyście to 
wydarzenie historyczne. Wieczorem p. Inspektor Szkolny wygłosił z balkonu Inspektoratu do ludności 
miejskiej bardzo gorącą i  nacechowaną wielkim patrjotyzmem mowę, w  której wychwalił chłopa 
śląskiego za jego zachowanie polskości.

Maj

IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 2 maja odbyło się IV-te posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej ze zwyczajnym porządkiem 
dziennym.

Dzień Francji. 
Dnia 4 maja obchodzono z polecenia p. Inspektora Dzień Francji przemówieniem Kierownika o chwi-
lach historycznych, kiedy wojsko polskie walczyło obok francuskiego.

Setna rocznica śmierci Napoleona. 
Dnia 5 maja dzieci odbyły wycieczkę do „Lasu Skitowskiego” 36 dla upamiętnienia setnej rocznicy 
śmierci Napoleona.

Czerwiec

Zakończenie roku szkolnego.
[brak tekstu]

34 Konstytucja marcowa 1921 r. – ustawa konstytucyjna uchwalona przez Sejm Ustawodawczy, opublikowana 1 czerwca 1921 r. 
Mimo uchwalenia w  1921 r. wiele jej postanowień weszło w  życie dopiero po wyborach do parlamentu w  1922 r. i  wyborze 
prezydenta. Obowiązywała do 23 kwietnia 1935 r. Składała się z  siedmiu rozdziałów. Była to pierwsza nowoczesna polska 
konstytucja. Wprowadzała egalitarny ustrój republiki demokratycznej o  parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. Władzę 
zwierzchnią przyznawała Narodowi, który nie sprawował jej sam, lecz za pośrednictwem specjalnych organów, zbudowanych 
zgodnie z monteskiuszowską koncepcją trójpodziału władzy. Jednym z najistotniejszych postanowień konstytucji było zniesienie 
wszelkich przywilejów stanowych obywateli republiki. 

35 Lekarz, Karol Pieńkowski (1864-1927) – przez długie lata pracował w  Szczuczynie, udzielał się również społecznie. Spoczywa 
na szczuczyńskim cmentarzu.

36 Las znajduje się około dwóch kilometrów od Szczuczyna, między drogami do Bzur i do Niećkowa.
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Rok szkolny 1921/22

Sierpień

I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 31 sierpnia odbyło się I-wsze posiedzenie R.[ady] Pedagogicznej celem podziału pracy szkolnej.

Wrzesień

Obchód rozpoczęcia roku szkolnego. 
Dnia 1 września odbył się uroczysty obchód rozpoczęcia roku szkolnego w  obecności p. Inspektora 
Szkolnego. Liczba zapisanych dzieci wynosi: [czterdziestu czterech] chłopców [dwieście jedenaście] 
dziewczynek razem [dwieście pięćdziesięcioro pięcioro] dzieci.
Z  początkiem tego roku szkoła staje się VII-mio klasową przy zeszłorocznym składzie grona 
nauczycielskiego.

Październik

Przerwa w nauce. 
Z powodu panującej wśród dzieci szkarlatyny 37 nie było nauki w szkole w wolne święta Szałasów 38  
[to jest] od 16 do 25 października.

Listopad

II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 1 listopada odbyło się II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] z powodu przybycia jeszcze 
jednej siły w osobie p. Steinfelsena Leona.

Grudzień

Zamknięcie szkoły. 
Z powodu grasującej wśród dziatwy szkolnej odry szkarlatynowej i zachorowania syna Kierownika 
Szkoły na tę chorobę szkoła była zamknięta od 14 grudnia do 10 stycznia włącznie.

Nowy prezes Dozoru Szkolnego. 
W tym miesiącu ks. proboszcz Chojnowski został prezesem Dozoru Szkolnego.

Luty

III-cie posiedzenia R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 21 lutego odbyło się III-cie posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zanotowano przerobiony materjał.

37 Szkarlatyna – to jedna z najczęściej występujących chorób wśród dzieci. Inną nazwą szkarlatyny jest płonica. Jest to bakteryjna 
choroba zakaźna objawiająca się charakterystyczną drobną wysypką. Wśród innych objawów szkarlatyny u dzieci należy wymienić 
m.in. wysoką gorączkę i ból gardła. Szkarlatyna wymaga podania antybiotyku.

38 Sukkot, pol. Święto Szałasów, zwane też Kuczki – żydowskie święto rozpoczynające się pięć dni po święcie Jom Kipur, a  dwa 
tygodnie po rozpoczęciu roku. Święto należy do świąt radosnych i  upamiętnia mieszkanie w  szałasach i  namiotach podczas 
ucieczki Izraelitów z Egiptu i wędrówki do Kanaanu.
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Marzec

Zorganizowanie pierwszej Opieki Szkolnej. 
Dnia 12 marca odbyło się zebranie rodziców celem wyboru Członków Opieki Szkolnej. Obecni byli 
p. Inspektor Szkolny, dr Pieńkowski i  [pięćdziesiąt pięć] osób z  rodziców dzieci. Zebranie zagaił 
Kierownik Szkoły. Potem przemówił p. Inspektor Szkolny i  dr Pieńkowski o  znaczeniu Opieki dla 
rozwoju szkół. Wybrano:
 p. Gutmana Lejbę,
 „ Sawicką Fanię,
 „ Studnika Litmana,
 „ Szejnberga Izraela.
Równocześnie wybrano p. Ozorowicza Mojżesza na członka Dozoru Szkolnego, jako przedstawiciela 
gminy starozakonnych. W tym miesiącu nauczycielka p. Lewianka przestała pracować z powodu swego 
zamążpójścia. Na jej miejsce p. Inspektor zamianował p. Nadlera Hersza. Nauczycielce p. Lewiance 
zgotowano uroczyste pożegnanie.

Brak opału. 
Dnia 23 marca nie było nauki w szkole z powodu braku opału.

Kwiecień

Odegranie przedstawienia. 
Dnia 27 kwietnia dzieci odegrały „Wiesława” R. Brodzińskiego [sielanka] 39 inscenizowaną przez 
Kierownika Szkoły. Przedstawienie miało ogromne powodzenie. Zebrano 60,000 Mk za które ku-
piono przyrządy fizyczne. 

Dnia 30 kwietnia odbyto ogólną wycieczkę do lasu.

Maj

Obchód 3 Maja. 
Dnia 3 Maja odbył się uroczysty pochód po mieście w którem dzieci szkoły wzięły udział. 

Dnia 20 maja szkoła urządziła z polecenia p. Inspektora uroczysty obchód na intencję nowych Ro-
daków w Ameryce. Dzieci sporządziły piękny adres 40 na cześć Rodaków w Ameryce.

Czerwiec

Dnia 19 czerwca dzieci odegrały po raz drugi „Wiesława” i  „Mała Arystokratka”

Uroczystość zakończenia roku szkolnego. 
Dnia 26 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Obecni byli p. Inspektor Szkolny, 
[trzech] członków Dozoru Szkolnego i prawie wszyscy rodzice. Szkoła się popisała bogatą wystawą, 
śpiewem i deklamacjami.

39 Sielanka – gatunek literacki. Utwór poetycki, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki życia wiejskiego.
40 Adres hołdowniczy – uroczysta forma wyrażenia uznania i  szacunku osobie szczególnie zasłużonej w  jakiejś dziedzinie. Także, 

służący w tym samym celu rodzaj adresu, jako formy prozy użytkowej. Niezwykle popularny był w Europie XIX wieku.
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Rok szkolny 1922/23

Sierpień

I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dniem 31 sierpnia odbyło się I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] celem podziału pracy. Na 
miejsce zwolnionego nauczyciela p. Nadlera, p. Inspektor zamianował nauczycielkę p. Steinfelsenów-
nę Salomeę. Wybrano tę też na sekretarkę Rady Pedagogicznej. Postanowiono odbywać posiedzenia 
R.[ady] P.[edagogicznej] 15 każdego miesiąca.

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego. 
Rok szkolny rozpoczęto 1 września. Zapisanych dzieci było [czterdziestu sześciu] chłopców i  [sto 
dziewięćdziesiąt] dziewczynek razem [dwieście trzydzieścioro sześcioro] dzieci. Frekwencja w tym 
roku z powodu ruchu emigracyjnego po wojnie nieco spadła.

II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 14 września odbyło się II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Przeglądano zeszyty, 
dzienniki i omawiano sprawę poprawek.

Zebranie rodziców. 
Dnia 27 września odbyło się w szkole I-wsze zebranie rodziców. Rozważano kwestje wychowawcze.

Październik

II-gie zebranie rodziców. 
Dnia 8 października odbyło się II-gie zebranie rodziców w sprawie opału dla szkoły.

III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 17 października odbyło się III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Rozważano postępy 
dzieci oraz kwestje stawiania stopni.

Listopad

IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 listopada odbyło się IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Omawiano czystość klas 
i  inne sprawy bieżące.

Obchód powstania listopadowego. 
Dnia 29 listopada odbył się uroczysty obchód powstania listopadowego w  obecności p. Burmistrza, 
dr. Pieńkowskiego i  Kierownika Preparandy 41. Program zawierał przemówienie Kierownika oraz 
[dziesięć] numerów śpiewu i deklamacyj.

41 Preparanda – była to szkoła uzupełniająca, przygotowawcza. Miała formę dwuletniego kursu dla młodzieży niemającej ukończo-
nych siedmiu klas szkoły powszechnej, a  przygotowującej się, przy seminarium nauczycielskim do zawodu nauczyciela. Istniała 
w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości.
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Grudzień

Frekwencja dzieci. 
Dnia 1 grudnia było w  szkole [pięćdziesięciu czterech] chłopców i  [sto dziewięćdziesiąt osiem] 
dziewczynek razem [dwieście pięćdziesięcioro dwoje] dzieci.

III-cie zebranie rodziców. 
Dnia 17 grudnia odbyło się zebranie rodziców celem wybrania dwóch członków Opieki na miejsce 
wystąpionych z Opieki p. Gutmana i p. Sawickiej. Jednocześnie rozdano cenzurki 42 za które zebrano 
tytułem dobrowolnych ofiar 75,000 Mk na rzecz bibljoteki uczniowskiej.

Żałobne nabożeństwo za duszę śp. G. Narutowicza.43

Dnia 19 grudnia odbyło się w miejscowej bożnicy 44 żałobne nabożeństwo z powodu tragicznej śmierci 
Pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej śp. Gabriela Narutowicza z udziałem dzieci szkoły 
i grona nauczycielskiego. Przemówienie okolicznościowe miał miejscowy podrabin.

Styczeń

Przerwa w nauce. 
Z powodu braku opału nie było nauki w szkole w dnie 8, 9, 20 i 22 [stycznia].

V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 17 stycznia odbyło się V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] na którem złożono spra-
wozdanie z przerobionego materjału za I półrocze i omówiono sprawę urządzenia przedstawienia.

Luty

Przerwa w nauce. 
Nie było nauki w  szkole z  braku opału w  dni 8, 9, 14, 26 i  27 [lutego], a  z  powodu konferencji 
powiatowej w dni 11, 12 i 13 [lutego].

450-ta rocznica urodzin M. Kopernika.
Dnia 19 [lutego] odbył się w szkole obchód 450-letniej rocznicy urodzin słynnego astronoma polskiego 
Mikołaja Kopernika.

VI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 20 lutego odbyło się VI-te posiedzenie Rady Pedagogicznej. Omówiono sprawy dotyczące karności 
dzieci.

42 Cenzurka – zdrobnienie od cenzura (ocena szkolna, świadectwo szkolne).
43 Gabriel Narutowicz (1865-1922) – polski inżynier hydrotechnik, elektryk, wolnomularz, profesor Politechniki w  Zurychu, mi-

nister robót publicznych, minister spraw zagranicznych, pierwszy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Został zastrzelony przez 
zamachowca Eligiusza Niewiadomskiego 16 grudnia 1922 r., podczas wizyty w galerii „Zachęta”.

44 Synagoga, bożnica, bóżnica – żydowski dom modlitwy; w  judaizmie miejsce modlitw i zgromadzeń religijnych, również miejsce 
zebrań społecznych gminy żydowskiej. Bardzo bogata, murowana szczuczyńska synagoga wybudowana została w  I  połowie XVIII 
w. Umiejscowiona była za budynkami kompleksu pocztowego przy obecnej ulicy Grunwaldzkiej. Synagoga zniszczona została 
doszczętnie pod koniec września 1939 r. przez ustępujące miejsca sowietom, wojska niemieckie. 



28

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie

Marzec

Przedstawienie. 
Dnia 3 i 4 [lutego] dzieci odegrały w teatrze 45 [dwie] komedyjki:
1. W wiejskiej chacie – J. Słowackiego.
2. Królowa Śnieżka.
Na przedstawieniu był obecny p. Inspektor Szkolny i wielu zaproszonych gości. Czysty dochód z obu 
przedstawień wynosił 391,000 [Mk]. Z  tej sumy wydano na kupno [siedmiu] tomów słownika 
polskiego Kryńskiego 100,000 Mk a resztę na inne pomoce naukowe.

W dni 11, 12 i 13 marca przeprowadzono spis dzieci w wieku przedszkolnym urodzonych w 1916, 
1917 i 1918 r. 

Od 20 marca p. Raczkowska przerwała naukę na 4 tygodnie z powodu powicia dziecka.

Kwiecień

VII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 14 kwietnia odbyło się VII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem załatwiono 
drobne sprawy pedagogiczne i gospodarcze.

Zebranie rodziców. 
W dni 19 i 22 kwietnia odbyły się zebrania rodziców w obecności dr. Pieńkowskiego celem wyboru 
[dwóch] członków Opieki Szkolnej. Wybrano: p. Studnika Litmana i p. Grafranowiczową Małkę.
Na głównego Opiekuna Dozór Szkolny powołał p. Finkielsteina Abrama.

Maj

Obchód 3 Maja. 
Dnia 3 Maja odbyła się w  szkole wielka uroczystość dla upamiętnienia tego historycznego dnia. 
Staraniem Opieki urządzono dla dzieci bogaty poczęstunek. 

W dni 14, 15, 16, 17 i 18 maja nie było nauki z powodu spisu dzieci w wieku szkolnym od 1910 
do 1916 r.

VIII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 24 maja odbyło się VIII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] w sprawie wycieczki i popisu.

Wycieczka do Goniądza i Osowca. 
Dnia 30 [maja] dzieci starszych klas w  liczbie [czterdzieścioro dwoje] dzieci odbyły wycieczkę do 
Osowca i Goniądza pod opieką Kierownika Szkoły i nauczyciela p. Steinfelsena. 

Tego samego dnia w nocy z 29 na 30 maja zamordowano w Szczuczynie dziewczynę w domu przy 
ulicy Kilińskiego w  sąsiedztwie ze szkołą. Fakt ten wywarł na dzieciach bardzo smutne wrażenie 
i wróciły z wycieczki bez humoru. Morderców nie wykryto.

45 Scena teatru miejskiego znajdowała się w  remizie „Straży Ogniowej” (obecnie „Muzeum Pożarnictwa” ul. Senatorska), tam też 
amatorska grupa teatralna wystawiała swoje przedstawienia.
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Czerwiec

IX-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 3 czerwca odbyło się posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] w sprawie egzaminów i popisu.

Obchód zakończenia roku szkolnego. 
Dnia 24 czerwca odbył się w szkole uroczysty obchód zakończenia roku szkolnego. Obecny był p. In-
spektor Szkolny, [czterech] członków Dozoru. Szkoła urządziła bogatą wystawę w [dwóch] salach 
szkolnych.

X-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 28 czerwca odbyło się X-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Rozważano różne sprawy 
administracyjne szkoły.

Ogólny przegląd na rok szkolny 1922/23

W ciągu tego roku szkolnego odbyło się 10 posiedzeń R.[ady] P.[edagogicznej], 6 zebrań rodziców, 
3 obchody i 2 przedstawienia. 
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Rok szkolny 1923/24

[Wrzesień]

Obchód rozpoczęcia roku szkolnego. 
W niedzielę dnia 2 września odbył się uroczysty obchód rozpoczęcia roku szkolnego w obecności no-
wowybranego Prezesa Dozoru Szkolnego adw.[okata] Olszewskiego, członkini Dozoru p. Lesiewi-
czówny i  całej Opieki.
Zapisanych dzieci było [siedemdziesięciu jeden] chł.[opców] i [sto osiemdziesiąt dziewięć] dziewcz.
[ynek] razem [dwieście sześćdziesięcioro] dzieci. Frekwencja chłopców podniosła się z  powodu 
przymusu szkolnego, który zaczęto wprowadzać w  życie. W  gronie nauczycielskim zaszła zmiana. 
Na miejsce zwolnionej nieetatowej nauczycielki p. Kajmanówny p. Inspektor zamianował etatową 
nauczycielkę p. Zemelównę Annę. Szkoła zostaje więc podniesiona do pełnego stopnia organizacyjnego: 
na VII klas przy [siedmiu] siłach nauczycielskich oprócz nauczyciela religji. Do podniesienia stanu 
organizacyjnego szkoły przyczyniają się wiele regulaminy M.W.R. i  O.P. dla Rad Pedagogicznych 
i kierowników szkół.

I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 września odbyło się I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Odczytano regulaminy 
Ministerstwa dla Rad Pedagogicznych i kierowników szkół, podzielono pracę szkolną i powzięto waż-
ną uchwałę na wniosek Kierownika Szkoły mianowicie, by szkoła wydawała miesięcznik ilustrowany 
pod nazwą „Moje Pisemko”. Zadaniem Pisemka jest odtwarzać życie szkolne.

Zbiórka na rzecz dzieci w Japonji. 
W  połowie września zaczęto zbierać w  szkole ofiary na rzecz poszkodowanych dzieci w  Japonji 
z powodu trzęsienia ziemi z dnia 2 września. 
Zebrano 620,000 Mk i przesłano do poselstwa Japońskiego.

Październik

Przejazd Prezydenta Rzeczypospolitej przez miasto. 
Dnia 11 października Pan Prezydent Rzeczypospolitej zaszczycił nasze miasto swoim przejazdem. 
Pana Prezydenta przyjęto bardzo uroczyście na ul. Kościelnej, gdzie zrobiono triumfalną bramę. 
Dzieci naszej szkoły miały transparent z  napisem: „Szczerze wita Cię, Panie Prezydencie, Szkoła 
powszechna Nr 2”. Pan Prezydent zatrzymał się mile przy każdym nauczycielu, podawał rękę i z nie-
którymi krótko rozmawiał. W Szczuczynie Pan Prezydent zatrzymał się 10 minut. 

Dnia 14 października szkoła wzięła udział w pochodzie młodzieży szkolnej po mieście z p. Inspek-
torem na czele z powodu 150 rocznicy śmierci Konarskiego.46

Listopad

Dnia 7 listopada nauczycielka p. Tetenbaumówna przerwała naukę na 4 tygodnie z powodu silnego 
przeziębienia. Zastąpiło ją nauczycielstwo.

46 Hieronim Franciszek Konarski herbu Gryf, imię zakonne Stanisław od świętego Wawrzyńca (1700-1773) – dramatopisarz, poeta, 
tłumacz, edytor, pedagog, publicysta, reformator szkolnictwa i  założyciel Collegium Nobilium w  roku 1740, pijar, nazywany 
patriarchą polskich pijarów, nauczyciel domowy.
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III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 29 listopada odbyło się III-cie posiedzenie Rady Pedagogicznej. Rozważano różne kwestje 
pedagogiczne: prowadzenie estetycznych przedmiotów, sprawozdanie z postępów dzieci itd.

Grudzień

Konferencja rejonowa. 
Dnia 3 grudnia nie było lekcji z powodu rejonowej konferencji.

Frekwencja dzieci. 
Dnia 9 grudnia frekwencja dzieci wynosiła [dziewięćdziesięciu dziewięciu] chłopców i [sto dzie-
więćdziesiąt pięć] dziewczynek razem [dwieście dziewięćdziesięcioro czworo] dzieci. W miesiącu 
tym obchodzono w szkole ostatni dzień Chanuki 47. Urządzono w szkole bufet dla dzieci, zabawiano 
je śpiewem, deklamacjami i grano w loteryjkę.

Styczeń

Konferencja rejonowa. 
Dnia 7 stycznia odbyła się konferencja rejonowa.

IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 17 stycznia odbyło się IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Złożono sprawozdanie 
z  postępów dzieci za I  półrocze. Tego dnia odbyło się również zebranie rodziców, którym rozdano 
cenzurki dzieci.

Luty

Wizytacja szkoły. 
W  dnie 4, 6, 7 i  8 odbyła się gruntowna wizytacja szkoły przez p. Inspektora Szkolnego. Ogólne 
wrażenie tej wizytacji było bardzo dobre. 

W niedzielę 10 [lutego] zaproszono p. Inspektora do szkoły i zgotowano Mu uroczystość zakończenia 
wizytacji szkoły.

Marzec

Rejonowa konferencja. 
Dnia 17 marca odbyła się rejonowa konferencja w  naszej szkole. Dzieci zwolniono po [dwóch] 
lekcjach.

V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 25 odbyło się V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Rozważano kilka kwestyj tyczących 
wychowania dzieci.

47 Chanuka, Święto Poświęcenia (Odnowienia), także: Dzień Ognia, u Józefa Flawiusza, Święto Świateł – doroczne święto żydowskie 
trwające osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew (według kalendarza żydowskiego). Upamiętnia ono ponowne poświę-
cenie Świątyni Jerozolimskiej w  roku 165 p.n.e. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, 
umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku-chanukija.
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Maj

Przedstawienie. 
Dnia 4 maja szkoła urządziła przedstawienie dla dorosłych. Odegrano komedyjki: 
1. Bezkrólewie.
2. Królewna Krasawica.
Czysty dochód od tego przedstawienia wynosił 192  510, 000 Mk. Pieniądze te przeznaczono na 
zakup pomocy naukowych.

VI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 8 maja odbyło się VI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Omawiano na niem rozmaite 
kwestje gospodarcze.

Wycieczka do Łomży. 
Dnia 30 maja odbyła się wycieczka samochodowa z  udziałem 26 dzieci starszych klas pod opieką 
nauczycieli p. Steinfelsena i p. Tetenbaumówny i Opiekuna p. Schönberga Izraela. Dzieci zwiedziły 
szkołę powszechną, fabrykę waty, park miejski i oglądały śliczne położenie miasta.

Obchód 3 Maja. 
Dnia 3 Maja odbył się uroczysty pochód po mieście i dr Pieńkowski miał przemówienie okolicznościowe 
do ludności miasta. Dzieci szkoły wzięły udział w tym pochodzie ze znaczkami biało – amarantowe-
mi. O godzinie 5 odbył się obchód dla dzieci w szkole, który się składał z przemówienia Kierownika 
Szkoły oraz śpiewu i deklamacyj okolicznościowych.48

Czerwiec

Uroczystość zakończenia roku szkolnego. 
Dnia 26 czerwca odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. Obecni byli wszyscy członkowie 
Dozoru Szkolnego oraz cała Opieka. Szkoła urządziła na popis bardzo bogatą wystawę prac dzieci, 
która zajęła trzy największe sale szkolne. Po zwiedzeniu wystawy dzieci popisały się śpiewem i de-
klamacjami w  liczbie [dwudziestu] numerów. Po obchodzie rozdano rodzicom dzieci świadectwa 
i cenzurki. Przy tej sposobności rodzice ofiarowali dobrowolne datki na rzecz szkoły. Zebrano 80 zł.

Ogólny pogląd na rok szkolny 1923/24

W  ciągu tego roku odbyło się 6 posiedzeń Rady Pedagogicznej, 4 zebrania rodziców, 6 obchodów  
i 1 przedstawienie.

48 Niechronologiczny zapis wskazuje, że kronika nie była najprawdopodobniej pisana na bieżąco, ale w  pewnych odstępach czasu 
ze sporządzonych wcześniej notatek.



33

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie

Rok szkolny 1924/25

[Wrzesień]

Rok szkolny rozpoczęto dnia 7 września z powodu spóźnionego remontu szkoły. 
Zapisano [sześćdziesięciu czterech] chłopców i [dwieście dwadzieścia dwie] 49 dziewczynki razem 
[dwieście sześćdziesięcioro sześcioro] dzieci.

Wycieczka. 
Dnia 25 września odbyła się ogólna wycieczka do „Skitowskiego Lasu”.

I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 25 września odbyło się I-wsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, która się składa z zeszłorocznego 
grona nauczycielskiego. 
Na sekretarza wybrano p. Steinfelsenównę. 
Na porządku dziennym omawiano kwestie podziału pracy szkolnej i  pozaszkolnej. Celem racjonalnego 
prowadzenia zajęć pozaszkolnych Rada Pedagogiczna wyłoniła z pośród siebie [trzy] Komisje:
1. Komisję Wydawnictwa Pisemka.
2. Komisję Zabaw.
3. Komisję Bibljoteczną.
Każda Komisja składa się z [trzech] członków: przewodniczącego, sekretarza i  skarbnika. 
Każda Komisja opracowała regulamin dla swych działalności w ciągu roku.

Październik

Dnia 9 października odbyła się w szkole pogadanka z dziećmi na rzecz lotnictwa w Polsce.
Zebrano od dzieci  22 zł
Nauczycielki zebrały   80 zł
Razem  102 zł.

I-wsze zebranie rodziców. 
Dnia 16 [października] odbyło się pierwsze zebranie rodziców w sprawie spóźnień dzieci po dużej 
przerwie. 
Dnia 26 [października] odbył się obchód przeniesienia zwłok Henryka Sienkiewicza do Polski.

II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 29 października odbyło się II-gie posiedzenie Rady Pedagogicznej. Omawiano kwestje peda-
gogiczne oraz postępy dzieci.

Listopad

Przedstawienie. 
Dnia 1 listopada odbyło się staraniem Komisji Zabaw [pierwsze] przedstawienie dla dzieci. Ode-
grano [dwie] komedyjki:

49 Powinno być, 202 co wskazuje tekst na stronie 36.



34

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie

1. Heliodorek i Karolek.
2. Cudowny Doktór.
Zebrano z przedstawienia 50 zł na podręczniki dla nauczycieli.

III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 27 listopada odbyło się III-cie posiedzenie Rady Pedagogicznej w  sprawie obchodu powstania 
listopadowego.

Obchód powstania listopadowego. 
Dnia 29 [listopada] odbył się w szkole obchód powstania listopadowego dla starszych klas w obecności 
Opieki. Kierownik Szkoły przemówił do dzieci na temat powstania. Dzieci śpiewały i deklamowały 
w związku z powstaniem.

Grudzień

Pożar w mieście. 
Dnia 11 [grudnia] wybuchł pożar w mieszkaniu biednej wyrobnicy na poddaszu nad magistratem 
z  powodu nieostrożności. Dzięki energicznemu godzinnemu ratunkowi Straży Ogniowej udało się 
zgasić pożar. Sprzęty biednej kobiety spaliły się zupełnie.

IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 [grudnia] odbyło się IV-te posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie urządzenia zabawy 
chanukowej.

Zabawa chanukowa. 
Dnia 21 i 22 [grudnia] urządzono dla dzieci w szkole [dwie] zabawy chanukowe z bufetem. Dzieci 
odegrały komedyjkę „Jaś gospodynią”. Zebrano z [dwóch] przedstawień 51 zł na bibljotekę uczniowską.

Styczeń

V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 stycznia odbyło się V-te posiedzenie Rady Pedagogicznej w  sprawie obchodu powstania 
styczniowego.

Obchód powstania styczniowego. 
Dnia 30 [stycznia] szkoła obchodziła uroczyście rocznicę powstania styczniowego. Obchód zagaił 
Kierownik Szkoły obszerną pogadanką o tym wypadku historycznym. Następnie odbył się cały szereg 
deklamacyj i  śpiewów. Program zawierał [szesnaście] numerów.

Luty

II-gie zebranie rodziców. 
Dnia 1 [lutego] odbyło się II-gie zebranie rodziców w obecności [pięćdziesięciu] osób celem złożenia 
sprawozdania z  postępów dzieci i  rozdania cenzurek. Zebrano od rodziców tytułem dobrowolnych 
ofiar na rzecz szkoły 75 zł.

Konferencja rejonowa. 
[Dnia] 5 lutego odbyła się w szkole konferencja rejonowa skutkiem, czego nie było nauki w szkole.
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Wizytacja szkoły. 
Dnia 16 i  17 [lutego] odbyła się wizytacja szkoły przez p. Wizytatora i  p. Inspektora. Wynik 
wizytacji był dobry.

Święto sadzenie drzewek.50 
Dnia 19 [lutego] dzieci szkoły zasadziły przy ulicy Kilińskiego [czterdzieści] sadzonek klonowych 
i  lipowych.

Marzec

Zabawa purymowa.51 
Dnia 11 [marca] szkoła urządziła dla dzieci purymową zabawę. Odegrano [dwie] komedyjki:
1. Czwarty akt z Zemsty Fredry.
2. Nieszczęsny rym.
Zebrano 35 zł na przyrządy fizyczne.

VII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 [marca] odbyło się VII-me posiedzenie Rady Pedagogicznej na którem nauczyciele złożyli 
sprawozdanie ze stanu swoich przedmiotów.

Kwiecień

VIII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 23 [kwietnia] odbyło się VIII-me posiedzenie Rady Pedagogicznej. Specjaliści zdali sprawę ze 
swoich przedmiotów. Omówiono również sprawę obchodu 3 Maja i wycieczki.

Maj

Obchód 3 Maja. 
Dnia 3 Maja dzieci z  biało – amarantowemi chorągiewkami wzięły udział w  pochodzie. O  godz. 
4 urządzono dla nich w szkole przedstawienie w obecności Opieki. Odegrano komedyjkę: „3-ci Maj” 
Reuttówny oraz deklamowano i śpiewano okolicznościowe piosenki. Kierownik Szkoły miał przemó-
wienie na temat tego święta. Cały program obchodu składał się z [siedemnastu] numerów.

Zbiórka na „Dar Narodowy”. 
Dnia 5 [maja] odbyła się w szkole zbiórka na „Dar Narodowy 3-go maja” 52. 
Zebrano od ofiar dzieci 25 zł 47 gr. 
Jednocześnie szkoła ofiarowała 14 zł 14 gr, na budowę pomnika w Łomży na część poległym w służbie 
ojczyzny.

50 Tu bi-Szwat – w żydowskim kalendarzu religijnym dzień półświąteczny przypadający 15 szwat. Wyznacza koniec zimy i początek 
pory opadów. Dziś w Izraelu jest to dzień sadzenia drzew przez dzieci i młodzież.

51 Purim, Purym – radosne święto żydowskie, które powstało w  gminach żydowskich wschodniej diaspory w  połowie II w. p.n.e. 
Święto obchodzone jest w  ostatnią pełnię księżyca przed wiosenną równonocą. Nie ma szczególnych zasad dotyczących tego 
dodatkowego święta, jednak ono także winno być przestrzegane przez wyznawców judaizmu, w dniu tym nie należy pościć ani 
obchodzić żałoby. Purim jest jednym z dwóch świąt żydowskich (obok Chanuki) ustanowionych przez rabinów, a niewymie-
nionych w Torze. 

52 Stałym elementem obchodów Święta Narodowego 3 Maja była zbiórka na „Dar Narodowy 3-go Maja”. Celem zbiórki było 
wsparcie Macierzy Szkolnej. Pierwsze wzmianki dotyczące tej zbiórki pochodzą z  1906 r., kiedy to ówczesny prezes Macierzy 
Szkolnej Henryk Sienkiewicz rzucił hasło zbiórki „Dar Narodowy 3 Maja”. Zebrane w ten sposób fundusze miały być przeznaczone 
na cele oświatowe realizowane przez Polską Macierz Szkolną.
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Wycieczka do Rakowa. 
Dnia 6 [maja] odbyła się ogólna wycieczka do Rakowa nad granicą.

III-cie zebranie rodziców. 
Dnia 6 [maja] odbyło się III-cie zebranie rodziców w sprawie ogólnej wycieczki do Augustowa i wy-
boru [dwuch] członków Opieki na miejsce p. Studnika i p. Szafranowicza. Wycieczki do Augustowa 
nie uchwalono z braku funduszów. Na członków Opieki wybrano:
1. Pana Bergsteina Ch. L.
2. Panią Gamzonową.

IX-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 20 [maja] odbyło się IX-te posiedzenie Rady Pedagogicznej. Złożono sprawozdanie z przedmiotów 
estetycznych i omawiano sprawę popisu i podręczników szkolnych na przyszły rok.

Czerwiec

Obchód zakończenia roku. 
Dnia 25 [czerwca] odbył się uroczysty obchód zakończenia roku szkolnego w teatrze miejskim. Obecni 
byli: Prezes Dozoru i [trzech] członków Opieki, personel szkoły Nr 1 oraz bardzo liczny zastęp osób 
z  rodziców dzieci. Obchód zagaił Kierownik Szkoły dłuższem przemówieniem okolicznościowem. 
Następnie dzieci deklamowały, śpiewały różne piosenki i  odegrały z  powodzeniem komedyjkę „Cu-
downy Doktór”. Po popisie rozdano rodzicom dzieci cenzurki. Przy tej sposobności zebrano tytułem 
dobrowolnych ofiar 50 zł. 

W dni 27 i 28 [czerwca] była otwarta bardzo bogata wystawa całorocznych prac dzieci, która zajęła 
trzy największe sale szkolne. Wystawę zechciał zwiedzić p. Inspektor Szkolny z  p. Inspektorową. 
Wystawa miała w tym roku wyjątkowe powodzenie, skutkiem ściągała setki widzów.

X-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 29 [czerwca] odbyło się X-te posiedzenie Rady Pedagogicznej. Zaprotokółowano wyniki pro-
mocyj dzieci i ogólny poziom postępów dzieci. 

Na końcu roku było [dwieście sześćdziesięcioro ośmioro] dzieci. Z nich ukończyło szkołę [czterna-
ścioro] dzieci [dwieście ośmioro] promowano do wyższych klas, zostawiono na powtórzenie kursu 
[czterdzieścioro sześcioro] dzieci (17%). 
Szkoła ofiarowała na kolonje dla śląskich dzieci 15 zł 80 gr.

Ogólny pogląd na rok szkolny 1924/25

Na początku roku było 64 chł.[opców] i 202 dziewczynek razem 266 dzieci
W grudniu [brak danych].
Na końcu roku  268 [dzieci].
Rada pedagogiczna odbyła 10 posiedzeń.
Zebrań rodziców było  4.
Obchodów  4.
Zabaw dla dzieci  4.
Ogólnych wycieczek   2.
Nieczynnych dni  -
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Nieczynnych klas z powodu nieobecności nauczycieli nie było.
Szkoła ofiarowała w ciągu roku  22 zł 80 gr na lotnictwo.
  „  „  „  „  14  „ 14  „  „ pomnik w Łomży.
 „  „  „  „  25  „ 47  „  „ Dar Narodowy.

Lipiec

W lokalu szkolnym odbył się miesięczny kurs fizyko – matematyczny końcowy.

Sierpień

W  szkole odbył się kurs metodyczno – pedagogiczny początkowy. Kierownik Szkoły uczęszczał na 
kurs, jako wolny słuchacz.

Konferencja powiatowa. 
W  dni 29, 30 i  31 [sierpnia] odbyła się staraniem p. Inspektora Szkolnego bardzo zajmująca  
3 – dniowa konferencja powiatowa. Omawiano nowe prądy w nauczaniu.
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Rok szkolny 1925/26

Zapis dzieci. 
Zapis dzieci odbył się w dni 25, 26 i 28 sierpnia. Liczba dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu 
wynosi [trzysta dwadzieścioro czworo] dzieci.
Zapisało się do szkoły  219 dzieci.
 „  „ do szkół pryw.[atnych]  105  „   .
Powyższy upadek frekwencji dzieci tłumaczy się nastepującemi przyczynami:
1. Szkoła przyjmuje dzieci tylko w wieku szkolnym.
2. Przybyła jeszcze jedna prywatna szkoła.
3. Emigracja.

Wrzesień

I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 [września] odbyło się I-wsze posiedzenie Rady Pedagogicznej. Na porządku dziennym jest 
podział zajęć szkolnych i pozaszkolnych. 
Wybrano wzorem zeszłorocznego roku [trzy] Komisje dla racjonalnego prowadzenia zajęć pozaszkolnych. 
Wskutek słabej frekwencji szkoła ma z dniem 1 października tylko [sześć] sił nauczycielskich i na-
uczyciela religji. Nauczyciel p. Steinfelsen Leon przeniósł się do szkoły Nr 2 w  Grajewie, gdzie 
został zamianowany przez p. Inspektora Kierownikiem Szkoły. Plan jednak został tak ułożony, że 
zachowano nadal [VII] odrębnych klas.

Spis dzieci. 
W  dni 29 i  30 [września] odbył się spis dzieci roczników 1919, 1920 i  1921 r. Ogółem spisano: 
[sto sześćdziesięcioro] dzieci.

Październik

Pożegnanie p. Steinfelsena. 
Dnia 8 [października] odbyło się uroczyste pożegnanie p. Steinfelsena z  powodu jego opuszczenia 
szkoły. P.[ana] Steinfelsena żegnał Kierownik Szkoły oraz [dwaj] uczniowie klasy VII.

II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 [października] odbyło się II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Na porządku 
dziennym omawiano kwestje metodyczno – pedagogiczne, przejrzano zeszyty wszystkich klas oraz 
rozważano kwestje wydalenia ucznia kl. V Sosnowskiego Abrama za poważne pokaleczenie syna  
p. Gutmana na ulicy w dniu 4 bm. [to jest drugiego] dnia święta Szałasów. Zgodnie z jednogłośnem 
zdaniem Opieki wypowiedzianem na posiedzeniu dnia 5 bm. postanowiono ucznia tego wydalić ze 
szkoły.

I-wsza konferencja lokalna.
Zgodnie z pismem p. Inspektora Szkolnego z dnia 4 bm. Nr 2745 odbyła się dnia 29 bm. i 2 [listo-
pada] lokalna konferencja z następującym porządkiem dziennym:
1. Lekcja języka polskiego w kl. I p. Tetenbaumówny R.
2. Rozważenie zagadnienia: „Zbiorowe nauczanie a podniesienie kultury ogółu”.
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Listopad

Uczczenie zwłok Nieznanego Żołnierza. 
Staraniem Magistratu odbył się dnia 2 [listopada] w  teatrze miejskim obchód przeniesienia zwłok 
nieznanego Żołnierza ze Lwowa do Warszawy. Obecni byli przedstawiciele miejscowych władz i in-
stytucji społecznych. Obchód zagaił dr Pieńkowski długiem przemówieniem o zasługach Nieznanego 
Żołnierza dla Ojczyzny wogóle a dla Lwowa w walkach z kozakami [siedem] lat temu w  szcze-
gólności. Pani Cichecka wygłosiła okolicznościową deklamację a orkiestra zagrała Rotę Konopnickiej 
i marsz Chopina. Wszyscy obecni uczcili pamięć nieznanych bojowników przez wstanie z miejsc.

IV-te posiedzenie Opieki. 
Dnia 8 listopada odbyło się IV-te posiedzenie Opieki, na którem omawiano sprawę Samopomocy 
i  sprawę rozdania podręczników biednym dzieciom bezpłatnie.

I-wsze zebranie rodziców. 
Dnia 15 bm. o godz. 2 odbyło się I-wsze zebranie rodziców w obecności [pięćdziesięciu] osób z rodzi-
ców i wszystkich członków Opieki. Na zebraniu omówiono kwestję tyczące się wychowania i postępów 
dzieci.

III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 bm. odbyło się III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] w  sprawie obchodów 900-nej 
rocznicy koronacji i  śmierci Bolesława Chrobrego i powstania listopadowego.

II-ga lokalna konferencja. 
Dnia 22 bm. odbyła się II-ga lokalna konferencja z następującym porządkiem dziennym:
1. Pogadanka w kl. II p. Raczkowskiej D.
2. Referat na temat „Które ustawy normują obowiązek kształcenia młodzieży” wygłoszony przez 
Kierownika Szkoły.

Obchód rocznic Bolesława Chrobrego i pows.[tania] listopadowego. 
Dnia 28 bm. odbył się obchód rocznic koronacji i śmierci Bolesława Chrobrego i powstania listopado-
wego. Obecni byli: Opiekun Główny, członek Dozoru Szkolnego i Kierownik Szkoły powsz.[echnej] 
Nr 1. Kierownik Szkoły wygłosił okolicznościowy referat a  dzieci deklamowały i  śpiewały piosenki 
w związku z rocznicami.

Grudzień

V-te posiedzenie Opieki. 
Dnia 5 bm. o godz. 6 wieczorem odbyło się V-te posiedzenie Opieki w sprawie urządzenia zabawy 
chanukowej.

IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 10 grudnia odbyło się IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] w sprawie rozkładu mater-
jału naukowego i zabawy chanukowej.

Pożar w mieście. 
Dnia 11 bm. o godz. 10 wieczorem wybuchł z nieznanej przyczyny pożar w domu Nr 4 przy ulicy 
Łomżyńskiej. Spaliły [się dwa] domy, kuźnia i  spichlerz. Dzięki energicznemu ratunkowi Straży 
Ogniowej zdołano zgasić pożar o godz. 2 w nocy.
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Zabawa Chanukowa. 
Dnia 16 i 17 bm. szkoła urządziła zabawę chanukową dla dziatwy szkolnej, 16 [bm.] dla dzieci 
młodszych klas i  dla zaproszonych gości a 17 [bm.] dla starszych klas. Program zabawy składał się 
z  okolicznościowych modlitw, zimowych deklamacyj i  piosenek oraz z  komedyjki: „Kto chce innych 
zdradzić snadnie 53, sam w swe sidła nieraz wpadnie”. 
Podczas zabawy były do usług bufet i  fantowa loterja. Pierwszą zabawę zaszczycił swą obecnością 
p. Inspektor Szkolny z rodziną. Byli obecni również p. Sekretarz Inspektoratu z dziećmi oraz kilka 
osób z  rodziców dzieci. Zorganizowaniem fantowej loterji zajęła się Opieka Szkolna. Jak pierwszy 
wieczór tak i drugi były udane a  szkoła zyskała czystego dochodu 80 zł.

III-cia lokalna konferencja. 
Dnia 21 bm. odbyła się w szkole III-cia konferencja lokalna w obecności całego grona nauczycielskiego 
z następującym porządkiem dziennym:
1. Wiersz w kl. III-ciej „Przy kominku” p. Zemelówny A.
2. Referat p. Bergsteinówny na temat: „Dlaczego konieczne jest wprowadzenie przymusu szkolnego 
i  jakie powinno być stanowisko nauczyciela wobec niego”

Styczeń

VI-te posiedzenie Opieki. 
Dnia 6 bm. o  godz. 6 wieczorem odbyło się VI-te posiedzenia Opieki celem omówienia różnych 
spraw gospodarczych. Nauczycielstwo wyraziło Opiece podziękowanie za intensywny współudział 
w urządzeniu zabawy chanukowej.

V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 17 bm. odbyło się V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omawiano kwestje za-
łożenia kasy oszczędności 54 na terenie szkoły oraz program obchodu rocznicy powstania styczniowego.

 
IV-ta konferencja lokalna. 
Dnia 22 bm. odbyła się w szkole IV-ta konferencja lokalna w obecności całego grona nauczycielskiego 
z następującym porządkiem dziennym:
1. Lekcja rachunków w kl. I na temat „2 x 5” p. Tetenbaumówny.
2. Referat na temat: „Czy dla podniesienia kultury ogółu wystarczy umysłowe wykształcenie”  
p. Zemelówny A.

Obchód rocznicy śmierci Staszica i powstania styczniowego. 
Dnia 30 stycznia odbył się obchód setnej rocznicy śmierci Stanisława Staszica, wielkiego patrjoty Polski 
i rocznicy powstania styczniowego. Program obchodów składał się z okolicznościowego przemówienia 
p. Kierownika Szkoły i odpowiednio dobranych deklamacyj i piosenek.

53 Snadnie – łatwo. 
54 Szkolna Kasa Oszczędności (SKO) – istniejący od lat 20. XX w. szkolny system oszczędzania, w  ramach, którego uczniowie 

gromadzą pieniądze na specjalnych rachunkach bankowych. System został zainicjowany przez Pocztową Kasę Oszczędności. 
Po II Wojnie Światowej system był rozwijany przez Powszechną Kasę Oszczędności.
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Luty

II-gie zebranie rodziców. 
Dnia 1 bm. odbyło się II-gie zebranie rodziców w  obecności [osiemdziesięciu] osób z  rodziców 
i opiekunów dzieci oraz całej Opieki. Na zebraniu rozważano kwestje zachowania się dzieci w domu 
w  związku z  ich postępami w  szkole. Między innemi poruszono kwestje spóźniania się dzieci do 
szkoły i  postanowino by rodzice zwracali baczną uwagę na dzieci, ażeby się wcześnie kładły spać. 
W końcu rozdano rodzicom cenzurki, przyczem zebrano 12 zł tytułem dobrowolnych ofiar.

VI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 bm. o  godz. 6 odbyło się VI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem złożono 
sprawozdanie z postępów dzieci, z działalności Komisyj i Samopomocy szkolnej za I półrocze. Omó-
wiono również sprawę zabaw [tekst nieczytelny] purymowych.

V-ta konferencja lokalna. 
Dnia 24 bm. o  godz. 10 rano odbyła się V-ta konferencja lokalna w  lokalu szkoły powsz.[echnej] 
Nr 1, zgodnie z pismem p. Inspektora Szkolnego z dnia [brak tekstu].
Porządek dzienny:
1. Lekcja rachunków p. Raczkowskiej w oddz.[iale] II.
2. Referat Steinfelsenówny na temat: „Podać sposoby za pomocą których szkoła usiłuje podnieść 
kulturę ogółu w rozmaitych kierunkach”.
Na konferencji był obecny p. Inspektor Szkolny. Dyskusje nad lekcją rachunków odłożono na następną 
konferencję. W toku dyskusji nad referatem p. Inspektor Szkolny prosił nauczycielstwo, by odwiedzało 
domy swoich wychowanków, celem bliższego zapoznania się z otoczeniem dziecka.

Zabawy purymowe. 
Dnia 25 bm. i 1 marca odbyły się dwie bezpłatne zabawy purymowe w  lokalu szkolnym dla mło-
dzieży. Odegrano komedyjkę „Tajemnica”, oraz deklamowano i  śpiewano zimowe piosenki.

Marzec

VII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 15 bm. odbyło się VII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omawiano sprawy 
językowe oraz wychowawcy klas zdali sprawę z  odbytych odwiedzin [szesnastu] domów rodziciel-
skich. Między innemi postanowiono na podstawie okólnika M.W.R. i  O.P. z  dnia 22 stycznia br. 
(Dziennik Urzędowy z 15 lutego 1926 r. Nr 28) ażeby na wszelkich uroczystościach szkolnych dzieci 
śpiewały klasami a nie chórem między klasowym jak dotychczas.

Kwiecień

Odczyt na temat „Obrona przeciwgazowa”. 
Dnia 18 bm. Kierownik Szkoły wygłosił referat dla starszych klas na temat „Obrony przeciwgazowej”. 
W toku (odczytu) referatu mówca prosił Komisję Bibljoteczną o sprowadzenie książek z tej dziedziny 
i zachęcenie dzieci do bliższego zapoznania się z techniką gazów trujących i z obroną przeciwgazową.

VIII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 21 bm. o  godz. 6 wieczorem odbyło się VIII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na 
którem Kierownik Szkoły konferował z nauczycielstwem po odbytych wizytacjach. Omawiano lekcje 
polskiego klas I, II i  VI, geografji klas II, V i  VI, historji w  kl. VII i  lekcje niemieckiego w  klasach 
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V, VI i VII. Wobec rozszerzenia dziedzińca szkolnego postanowiono lekcje gimnastyki prowadzić na 
dziedzińcu. Postanowiono również dać jedno przedstawienie dla dorosłych dnia 23 maja. Dzieci 
mają odegrać „Wiesława” sielankę Kazimierza Brodzińskiego, inscenizowaną i uzupełnioną drugim 
aktem przez Kierownika Szkoły.

III-cie zebranie rodziców. 
Dnia 25 bm. o godz. 4 popołudniu odbyło się w drugim terminie III-cie zebranie rodziców w obec-
ności [osiemdziesięciu pięciu] osób. Omawiano kwestje wychowawcze, poczem Kierownik Szkoły 
wygłosił referat na temat „obrony przeciwgazowej” i wezwał obecnych do zapisania się na członków 
towarzystwa „obrony przeciwgazowej” 55.

Święto sadzenia drzewek. 
Dnia 26 bm. o godz. 10 szkoła odbyła święto sadzenia drzewek. Wszystkie dzieci udały się na szosę 
Chojnowską i  wzdłuż odcinka tej drogi od bruku aż poza posesję p. Błońskiego dzieci same kopały 
dołki po obu stronach drogi i  zasadziły [sześćdziesiąt] sadzonek osinowych. Przy tej okoliczności 
Kierownik przemówił do dzieci i wezwał je do opiekowania się swemi sadzonkami.

Maj

Obchód 3 Maja. 
Dnia 3 bm. o godz. 11 rano dzieci wszystkich klas pod opieką nauczycielstwa wzięły udział w uro-
czystym pochodzie do kamienia pamiątkowego w ogródku rynkowym. Dr Pieńkowski przemówił do 
ludności i młodzieży szkolnej i nawoływał do oszczędności i pracy twórczej dla Ojczyzny. W pocho-
dzie dzieci miały chorągiewki biało – amarantowe oraz znaczki Macierzy Szkolnej 56 na piersiach.  
O  godz. 4 odbył się obchód 3 Maja w  lokalu szkolnym dla dzieci starszych klas. Kierownik Szkoły 
objaśnił dzieciom znaczenie Konstytucji 3 Maja oraz marcowej, dzieci deklamowały i śpiewały oko-
licznościowe piosenki. Zebrano na Dar Narodowy 3 Maja 21 zł 15 gr.

IX-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 16 bm. odbyło się IX-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] na którem omówiono sprawę 
spisu dzieci w wieku szkolnym oraz sprawę przedstawienia dla dorosłych.

Przedstawienie. 
Dnia 29 bm. odbyło się w teatrze miejskim przedstawienie dla dorosłych a dnia 30 bm. dla dziatwy 
szkolnej. Odegrano z  wielkim powodzeniem sielankę K. Brodzińskiego w  6  aktach pt. „Wiesław”. 
Zebrano czystego dochodu z obu przedstawień 81 zł.

Ogólny spis dzieci.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa W.R. i O.P. przeprowadzono w mieście Szczuczynie spis 
dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Do spisu powołano wszystkich nauczycieli szkoły w liczbie 
[pięciu] sił z wyjątkiem p. Raczkowskiej. Spis odbył się w dni 31 maja [oraz] 1, 2, 3, 4 i 5 czerwca 
włącznie.

55 Towarzystwo Obrony Przeciwgazowej (TOP) – stowarzyszenie działające od 1924 r. do 1928 r., powstałe na bazie istniejącego 
od 1922 r. Obywatelskiego Komitetu Obrony Przeciwgazowej (OKOP).

56 Polska Macierz Szkolna (zwana w skrócie Macierzą Polską lub Macierzą Szkolną) – organizacja kulturalno-oświatowa działająca 
na terenie Królestwa Polskiego, a potem także na obszarze całej II Rzeczypospolitej w  latach 1905-1907 i 1916-1939.
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Czerwiec

X-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 13 bm. odbyło się X-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono sprawę 
zakończenia roku szkolnego.

Uroczysty obchód zakończenia r.[oku] szk.[olnego]. 
Dnia 27 bm. o  godz. 1 popołudniu odbył się w  sali szkolnej uroczysty obchód zakończenia roku 
szkolnego w  obecności przedstawicieli władz szkolnych: p. Inspektora Szkolnego, p. Prezesa Dozoru 
Szkolnego, [trzech] członków Dozoru Szkolnego, p. Burmistrza miasta, Głównego Opiekuna oraz 
licznego zastępu z  rodziców dzieci. Obchód zagaił Kierownik Szkoły dłuższem przemówieniem na 
temat: „Jakie znaczenie ma dla nas dzień zakończenia roku szkolnego”. W  końcu przemówienia 
Kierownik Szkoły pożegnał dzieci VII-mego oddziału wezwaniem, by przestrzegały zasad moralności 
i  dobrego wychowania, zaszczepionych im przez nauczycielstwo w  ciągu [siedmiu] lat. Następnie 
dzieci się popisały szeregiem śpiewów i deklamacyj. Przed popisem goście zwiedzili obszerną wystawę 
prac dzieci z  wszystkich dziedzin nauki szkolnej. Wystawa zajęła [trzy] obszerne sale szkolne. Po 
popisie rozdano rodzicom dzieci świadectwa i  cenzurki, przyczem zebrano tytułem dobrowolnych 
ofiar 70 zł.

XI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 29 bm. odbyło się XI-te i  ostatnie w  roku szkolnym posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. 
Złożono sprawozdanie ze stanu szkoły w ogóle i z działalności poszczególnych Komisyj w ciągu roku 
szkolnego. W końcu roku było [dwieście pięcioro] dzieci. Z  tych promowano do wyższych klas [sto 
sześćdziesięcioro ośmioro] dzieci (82%) a  [trzydzieścioro siedmioro] (18%) dzieci pozostało na 
powtórzenie kursu. 
Sprawozdanie z  działalności Komisyj wykazało, co następuje. Komisja Pisemka dbała o  czystość, 
treściwość i  porządek wszystkich prac dzieci. Komisja wydała w  ciągu roku [dziesięć] miesięcznych 
numerów „Naszego Pisemka”, zawierających najlepsze prace dzieci z wszystkich dziedzin nauki szkol-
nej. Komisja odbyła w ciągu roku [dziewięć] posiedzeń.
Komisja Bibljoteczna starała się o szerzenie czytelnictwa wśród dzieci wszystkich klas, począwszy od 
klasy III. W ciągu roku powiększono bibljotekę uczniowską o [sześćdziesiąt] książek na sumę 72 zł. 
Komisja odbyła w ciągu roku [dziesięć] posiedzeń.
Komisja Zabaw urządziła w  ciągu roku [pięć] przedstawień dla dzieci, jedno przedstawienie dla 
dorosłych i [pięć] historycznych obchodów. Komisja dbała o dostarczenie dziatwie miesięcznych roz-
rywek o  polepszenie dykcji dzieci za pomocą deklamacyj i  o  utrwalenie w  pamięci dzieci głównych 
wydarzeń historycznych za pomocą obchodów. Komisja odbyła w ciągu roku [dziewięć] posiedzeń.

Ogólny pogląd na rok szkolny 1925/26

 Na początku roku było
45 chłopców i 166 dziewczynek razem  211 dzieci.
W ciągu roku szkolnego wystąpiło
4 chłopców i 2 dziewczynki         „ 6 dzieci.
Na końcu roku było  205 dzieci.
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Rada Pedagogiczna odbyła w ciągu roku  11 posiedzeń
Zebrań Rodziców było  „   „  „ 4 
Posiedzeń Opieki było  „   „  „ 6 
Obchodów historycznych  „   „  „ 5 
Zabaw dla dzieci  „   „  „ 6 
Przedstawienie dla dorosłych  „   „  „ 1 
Ogólnych wycieczek  „   „  „ – 
Nieczynnych dni  „   „  „ – 
Szkoła ofiarowała w ciągu roku na gimnazjum pod Lwowem  10 zł
     „     „        „        „       „     Dar Narodowy 21 zł 15 gr
Razem   31 zł 15 gr.
Wpływy Samopomocy:
W ciągu roku  360 zł 70 gr
Wydatki                277 „  23 „
Zostało  83 zł 47 gr.
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Rok szkolny 1926/27

Sierpień

Zapis dzieci. 
Liczba dzieci w wieku szkolnym wynosi [trzysta pięćdziesięcioro dwoje]. Z tej liczby zapisało się 
do szkoły [dwieście trzynaścioro], a do prywatnych [sto trzydzieścioro dziewięcioro]. W dni 27, 
28 i 31 [sierpnia] odbył się zapis dzieci do szkoły. Zapisało się:

Do klas I 46      dziew.[czynek]   razem 46

  „    „  II 19        „       „   19

  „    „  III 33        „       „   33

  „    „  IV  8 chł.[opców] 23        „       „   31

  „    „  V 12        „   24        „       „   36

  „    „  VI  2        „    26        „       „   28

  „    „  VII  5        „    15        „       „   20

Razem 27        „    186  dziew.[czynek]        213 dzieci.

Wrzesień

Spóźnione rozpoczęcie roku szkolnego. 
Z  powodu panującej szkarlatyny odroczono rozpoczęcie roku szkolnego w  całem państwie do dnia  
15 września.

Konferencja powiatowa. 
Dnia 1 września odbyła się w  Grajewie powiatowa konferencja. Reprezentacja miasta Grajewa 
witała zjazd, poczem p. Inspektor Szkolny miał przemówienie na temat moralnego wychowania 
dziatwy szkolnej. P.[ani] Lesiewicz wygłosiła referat o  nauczaniu gramatyki, a  Kierownik Szkoły 
Bergstein Wolf zreferował obszernie istotę inteligencji.

I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 6 bm. odbyło się I-wsze posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Na porządku dziennym jest 
podział zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Z powodu tego, że p. Raczkowska Dyna przestała pracować 
z dniem 1 września szkoła ma, więc od początku tego roku szkolnego tylko [pięć] sił nauczycielskich. 
Brak [szóstej] siły wywołuje trudności przy podziale zajęć. Musiano, przeto połączyć klasę II z  III 
na estetycznych przedmiotach i  wprowadzić znaczną redukcję tychże przedmiotów we wszystkich 
klasach, z  wyjątkiem oddziału I-szego, który ma pełną liczbę godzin według rozkładu. Pomimo 
szczupłej liczby członków R.[ady] P.[edagogicznej] postanowiono jednak uruchomić nadal wszystkie 
[trzy] Komisje: Pisemka, Zabaw i Bibljoteki.

Październik

II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 20 bm. odbyło się II-gie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Przeglądano zeszyty wszystkich 
klas i dyskutowano nad lekcją historji, przeprowadzonej przez Kierownika Szkoły w klasie V-tej 19 bm.
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I-wsze zebranie rodziców. 
Dnia 24 bm. odbyło się I-wsze zebranie rodziców w  obecności [osiemdziesięciu pięciu] osób. Na 
początku dziennym było:
1. Wybór [dwóch] członków Opieki.
2. Referat o  lotnictwie.
Wybrano p. Sawicką Taubę na miejsce p. Gamzonowej, która wyjechała ze Szczuczyna i p. Grynberga 
Józefa, jako zastępcę, nie uczęszczającego na posiedzenia p. Bergsteina.

Listopad

I-wsza rejonowa konferencja. 
Dnia 9 [listopada] odbyła się w naszej szkole I-wsza rejonowa konferencja. P.[ani] Tetenbaumówna 
prowadziła w kl. III dwie lekcje języka polskiego:
1. Czytankę stataryczną.57

2. Gramatykę na podstawie czytanki o  czasowniku.

I-wsze posiedzenie Opieki. 
Dnia 20 bm. odbyło się I-wsze posiedzenie Opieki w  sprawie regularnego uczęszczania dzieci oraz 
niewykończonego remontu szkoły. 58

Obchód rocznicy odzys.[kania] niepodl.[egłości] i powst.[ania] list.[opadowego]. 
Dnia 11 [listopada] odbył się po raz pierwszy obchód odzyskania niepodległości Polski. Kierownik 
Szkoły wygłosił okolicznościowe przemówienie, a dzieci śpiewały i deklamowały.

Szkarlatyna w szkole. 
Dnia 12 bm. stwierdzono dwa pierwsze wypadki zachorowania na szkarlatynę. Zachorowały:
1. Kokoszkówna Ewcia lat 9.
2. Lejzerzonówna Brajna lat 10.
[Dnia] 20 bm. zachorowała na płonicę ucz.[ennica] kl. I. Lejzerzonówna Chaja lat 7 i  umarła 
dnia 25 bm.

II-gie zebranie rodziców. 
Dnia 21 bm. o godz. 1 popołudniu odbyło się II-gie zebranie rodziców w obecności [sześćdziesięciu] 
osób. Obecny na zebraniu lekarz szkolny dr Pieńkowski wygłosił referat na temat „Jak zwalczać 
szkarlatynę”. Następnie Kierownik Szkoły referował znaczenie oświaty pozaszkolnej z okazji dzie-
sięcioletniej rocznicy zgonu pierwszego prezesa „Macierzy” Henryka Sienkiewicza i wezwał rodziców 
przy tej sposobności do składania dobrowolnych datków na rzecz powiększenia bibljoteki uczniowskiej. 
Rodzice ofiarowali na ten cel 80 zł.

Szczepienie przeciwpłonnicze. 
Dnia 24 bm. odbyło się w  szkole I-wsze szczepienie przeciwpłonnicze. Szczepienie wykonał lekarz 
powiatowy dr Sienkiewicz z  swoim felczerem.

57 Czytanie statuaryczne – „…jest czytaniem zdaniami, połączonem z  objaśnieniami rzeczowemi, gramatycznemi i  stylistycznemi, 
oraz omawianiem zarówno treści jak i formy. Ma ono na celu gruntowne i głębokie przetrawienie materjału, zawartego w lekturze. 
Stanowi ono podstawę nauki języka polskiego i jest punktem wyjścia dla większej części ćwiczeń ustnych i piśmiennych.” Źródło: 
Program Nauki w Szkołach Powszechnych Siedmioklasowych, Język Polski., wyd. czwarte, Warszawa 1924.

58 Niechronologiczny zapis wskazuje, że kronika nie była najprawdopodobniej pisana na bieżąco, ale w  pewnych odstępach czasu 
ze sporządzonych wcześniej notatek.
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III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 28 bm. odbyło się III-cie posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Ułożono program lokalnych 
konferencyj i omówiono kwestję przedstawienia chanukowego.

Grudzień

II-gie szczepienie przeciwpłonnicze. 
Dnia 2 bm. odbyło się II-gie szczepienie przeciwpłonnicze. Szczepienie przyjęło się prawie u wszyst-
kich dzieci. U niektórych ślady były dość poważne.

Zabawy chanukowe. 
Dnia 5 i  6 bm. odbyły się [dwa] przedstawienia chanukowe dla dzieci. Odegrano z  powodzeniem 
komedyjkę dwuaktową pt. „Czarodziejska fujarka”. Podczas przedstawień były czynne bufet i fantowa 
loterja. Zebrano czystego dochodu 46 zł 72 gr.

II-ga konferencja lokalna. 
Dnia 19 bm. odbyła się II-ga lokalna konferencja. Steinfelsenówna miała lekcję przyrody w kl. V na 
temat „Roślinność gór Karpackich”.

IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 21 bm. odbyło się IV-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Złożono sprawozdanie z  za-
baw chanukowych, przeprowadzono dyskusję nad lekcją przyrody, oraz odczytano okólnik Kuratorjum 
w sprawie przestrzegania przepisanego toku instancyj. Odczytano jednocześnie i okólnik p. Inspektora 
Szkolnego z dnia 1 listopada bm. Nr 2724/26 w sprawie zebrań rodzicielskich.

Styczeń

Nominacja na Kierownika Szkoły. 
Dnia 7 bm. Kierownik Szkoły otrzymał dekret nominacyjny na Kierownika Szkoły, nadesłany przez 
Kuratorjum Szkolne w Białymstoku pismem z dnia 24 grudnia 1926 r. Nr 33189/26.

V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 20 bm. odbyło się V-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] na którem Kierownik Szkoły 
konferował z nauczycielstwem po odbytych wizytacjach, poczem omawiano sprawę obchodu powstania 
styczniowego oraz sprawę ocen postępów dzieci za I półrocze. Odczytano również okólnik Minister-
stwa W.R. i O.P. z dnia 14 [grudnia] 1926 r. Nr 18528 w sprawie „Miesiąca książki dla młodzieży 
szkół powszechnych”.

Wizytacja szkoły. 
Dnia 21 bm. Inspektor Szkolny p. Marszałek wizytował szkołę. Inspektor Szkolny był obecny w IV 
kl. na lekcjach historji i  przyrody i  w  kl. II na lekcji rachunków. Dnia 27 bm. Inspektor Szkolny 
był obecny na lekcji rach.[unków] w kl. V, geografji w kl. IV, na lekcji polskiego w kl. I. i na lekcji 
rachunków w kl. VI. Pan Inspektor Szkolny zarządził, by w kl. IV prowadzono czytanki z wypisów 
geograficznych i by urządzono raz na tydzień wieczory dyskusyjne dla dzieci klas V, VI i VII.

Obchód powstania styczniowego i zebranie rodziców. 
Dnia 30 bm. odbyło się zebranie rodziców, na którem urządzono obchód powstania styczniowego oraz 
rozdano cenzurki rodzicom dzieci. Zebrano tytułem dobrowolnych wkładek na potrzeby szkolne 20 zł.
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Luty

I-wsze posiedzenie Komitetu propagandy „Książki polskiej”.
Dnia 14 bm. odbyło się I-wsze posiedzenie Komitetu propagandy „Miesiąca książki polskiej”, który 
został wybrany przez Dozór Szkolny. Do Komitetu należy:
1. Kierownik Szkoły.
2. Opieka Szkolna.
3. Pan Brajczewski.
4. Pan Zemel.
5. Pani Lesiewiczówna.
Obecne było na posiedzeniu także nauczycielstwo. Na przewodniczącego Komitetu [wybrano] p. Ze-
mela a na skarbnika Opiekuna Głównego p. Finkielsteina. Komitet postanowił przeprowadzić zbiórkę 
na terenie szkoły wśród dzieci, zorganizować zbiórkę uliczną za pomocą kwiatka, zwołać zebranie 
rodziców w celu propagandy czytelnictwa oraz urządzić przedstawienie dziecinne w marcu.

Dwudniowa rejonowa konferencja. 
Dnia 21 bm. odbyła się III-cia konferencja rejonowa w lokalu szkoły w obecności p. Inspektora Szkolnego 
i nauczycielstwa gminy Szczuczyńskiej i Wąszoskiej. P.[ani] Tetenbaumówna prowadziła lekcję w kl. III 
na temat „Ćwiczenia ortograficzne, na dz-c”, a p. Zemelówna miała lekcję w kl. IV na temat czytanie 
kursoryczne 59 „Dzwon we Włościejewkach”. P.[an] Kuroczko wygłosił referat pt. „Stanowisko społeczne 
nauczyciela” a p. Panas odczytał referat: „Co bierzemy pod uwagę klasyfikując ucznia”. 
Dnia 22 bm. odbyła się IV-ta konferencja rejonowa w  lokalu szkoły powszechnej Nr 1 w obecności 
nauczycielstwa gminy Szczuczyńskiej i  Wąszoskiej. P.[ani] Godlewska miała lekcję w  III  klasie na 
temat opracowanie wiersza „Bajka” a p. Lesiewicz miała na tle przerobionej czytanki lekcję na temat 
przygotowania do samodzielnego wypracowania. P.[an] Załuska wygłosił referat na temat [brak 
tekstu].

IV-te zebranie rodziców. 
Dnia 27 bm. odbyło się IV-te zebranie rodziców celem propagandy na rzecz „Miesiąca książki polskiej”. 
Było obecnych [siedemdziesiąt pięć] osób z  rodziców dzieci oraz członkowie Komitetu „Miesiąca 
książki polskiej”. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego Kierownik Szkoły wygłosił referat na temat, 
jakie są zasługi książki dla cywilizacji ludzkości wogóle i naszego społeczeństwa w szczególności. Po 
referacie odbył się szereg okolicznościowych deklamacyj i  piosenek. Ze sprzedaży znaczków zebrano 
34 zł.

VI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 28 bm. o godz. 6 wieczorem odbyło się VI-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem 
złożono sprawozdanie z  postępów dzieci oraz omówiono kwestję zorganizowania wieczorów dys-
kusyjnych dla starszych klas. Na temże posiedzeniu odbyła się dyskusja nad lekcją geografji w  kl. V  
p. Bergsteinówny na temat „Karpaty” i nad referatem p. Steinfelsenówny o charakterze dziecka.

59 Czytanie kursoryczne – czytanie nieprzerywane objaśnieniami, z położeniem nacisku na odpowiednie akcentowanie.
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Marzec

Kwesta uliczna. 
Dnia 8 bm. odbyła się kwesta uliczna na rzecz „Miesiąca Książki”. Zebrano 18 zł.

III-cie posiedzenie Komitetu [propagandy „Książki polskiej”].
Dnia 9 marca odbyło się III-cie posiedzenie Komitetu w sprawie urządzenia przedstawienia. Posta-
nowiono urządzić purymowe przedstawienie z  fantową loterją dnia 19 bm.

Przedstawienia purymowe. 
Dnia 19 bm. odbyło się w  teatrze miejskim przedstawienie purymowe w  obecności p. Inspektora 
Szkolnego i zaproszonych gości oraz dziatwy szkolnej. Dzieci odegrały komedyjkę w języku polskim pt. 
„Czarodziejska fujarka” oraz scenkę religijną w języku hebraj.[skim] „Wieczór purymowy”. Podczas 
przedstawienia była czynna fantowa loterja. Przedstawienie dało czystego dochodu 30 zł, a fantowa 
loterja 43 zł 91 gr. Razem 73 zł 91 gr.

Kwesta uliczna. 
Dnia 22 bm. odbyła się II-ga uliczna kwesta na rzecz „Miesiąca Książki”. Zebrano 36 zł 74 gr. 

Ostatnie posiedzenie Komitetu. 
Dnia 23 bm. odbyło się ostatnie sprawozdanie posiedzenia Komitetu w obecności p. Inspektora Szkol-
nego i wszystkich członków. Ze sprawozdania wynika, że cała akcja „Miesiąca Książki” przyniosła 
czystego dochodu 338 zł. 
Ponadto zebrano 100 zł na zebraniu rodzicielskiem w  listopadzie. Razem, więc zebrano i wydano 
na kupno książek w ciągu roku szkolnego 438 zł.

VII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 31 bm. odbyło się VII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem przejrzano klasowe 
prace z języka polskiego oraz przeprowadzono dyskusję nad referatem p. Bergsteinówny o nauczaniu 
gramatyki w szkołach powszechnych.

Kwiecień

Dnia 20 bm. odbyło się posiedzenie w Magistracie celem zorganizowania Komisji Sanitarnej mającej 
dbać o  stałe utrzymanie czystości i  estetycznego wyglądu miasta. Wybrano członkami tej Komisji:
1. Kierownika Szkoły W. Bergsteina.
2. Głównego Opiekuna szkoły Nr 1 p. Zalca.
3. Głównego Opiekuna szkoły Nr 2 p. Finkielsteina.

Zgon śp. Dr. Pieńkowskiego. 
Dnia 22 bm. zmarł śp. lekarz szkolny, członek Dozoru Szkolnego i Rady Szkolnej Powiatowej, członek 
Rady miejskiej i  sejmiku dr Karol Pieńkowski. Dnia 24 bm. odbył się pogrzeb śp. dr. Pieńkowskiego. 
Przed Magistratem p. Inspektor Szkolny wygłosił serdeczną mowę pogrzebową, w której ocenił zasługi 
zmarłego dla miasta i dla Ojczyzny. Dzieci szkoły powszechnej Nr 1 i Nr 2 uczestniczyły w pogrzebie. 
Zarząd szkoły powsz.[echnej] Nr 2 przysłał wieniec za 25 zł.
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 [Wpis Inspektora Szkolnego] 60 

Maj

Obchód 3 Maja. 
Dnia 3 Maja o godz. 11 rano dzieci wszystkich klas pod opieką nauczycielstwa wzięły udział w uro-
czystym pochodzie do pamiątkowego kamienia odzyskania niepodległości Polski. Podczas pochodu dzieci 
miały chorągiewki i znaczki Polskiej Macierzy Szkolnej. Pan Inspektor Szkolny przemówił do ludności 
i młodzieży szkolnej i wezwał do zwalczania analfabetyzmu w kraju i do wykazywania większego 
zainteresowania się wychowaniem fizycznem młodego pokolenia. W toku mowy przytoczył też wiele 
ciekawych obrazów z wychowania dzieci w Japonji. O godz. 4 popołudniu odbył się obchód w szkole. 
Podczas obchodu Kierownik Szkoły przemówił do dzieci i  zachęcił je do szlachetnych czynów dla 
Ojczyzny. Z okazji obchodu zebrano od dzieci 29 zł na rzecz Daru Narodowego 3 Maja.

VIII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 5 bm. odbyło się VIII-me posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] w  sprawie przeprowadzenia 
spisu dzieci w  wieku szkolnym oraz dyskutowano nad lekcją przyrody p. Steinfelsenówny i  nad 
referatem p. Zemelówny na temat „Wola”.

Wybór p. Brajczewskiego na skarbnika Dozoru Szkolnego. 
Dnia 14 bm. Dozór Szkolny wybrał p. Brajczewskiego skarbnikem Dozoru Szkolnego na miejsce  
śp. dr. Pieńkowskiego.

Czerwiec

Szczepienie ospy. 
Dnia 4 bm. odbyło się w  szpitalu 61 szczepienie ospy. Zaszczepiono [siedemdziesięcioro] dzieci 
z młodszych klas.

IX-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 14 bm. odbyło się IX-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Omawiano sprawę obchodu  
J. Słowackiego oraz zakończenia roku szkolnego.

Konferencja kierowników szkoły. 
W dniach 15 i 16 bm. odbyła się konferencja kierowników szkół pod przewodnictwem p. Inspektora 
Szkolnego. Kierownik Szkoły Nr 2 wygłosił referat o  ujednostajnieniu podręczników szkolnych dla 
naszego powiatu.

60 Wpisu o treści „Czytałam dn. 9/XI 27 r.” dokonał Inspektor Szkolny W. Marszałek po wizytacji szkoły w dniach 7 i 8 listopada, 
fakt potwierdza zapis na stronie 54. Niechronologiczny zapis świadczy, że kronika nie była pisana na bieżąco, ale w  pewnych 
odstępach czasu ze sporządzonych notatek.

61 Szpital św. Stanisława założono w Szczuczynie z  incjatywy Rady Opiekuńczej Dobroczynnych Instytucji Publicznych w 1837 r. 
Umiejscowiono go w połudnowym skrzydle kompleksu klasztorno-kościelnego, wcześniej zajmowanym przez kolegium i  szkoły 
pijarskie. Szczuczyński szpital „dla 15 chorych” był jednym z pierwszych, które powstały w  tym okresie w guberni łomżyńskiej. 
Szpital św. Stanisława został zlikwidowany w 2000 r., a w  jego miejsce utworzono „Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Szczuczy-
nie”. Więcej informacji na ten temat: J. Siemion, Dzieje miasta i gminy Szczuczyn, Szczuczyn 2013, s. 54-57.; J. Siemion, Kościół 
pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny …, Szczuczyn 2019, 56-58.
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Ogólna wycieczka szkolna. 
Dnia 16 bm. odbyła się ogólna wycieczka dziatwy szkolnej do Świdrów z udziałem wszystkich klas 
z wyjątkiem klasy I. Dzieci zbierały różne okazy przyrodnicze, szczególnie owady, bawiły się wesoło 
i wróciły o godz. 2 do domu ze śpiewem.

Obchód J. Słowackiego. 
Dnia 22 bm. odbył się w  szkole uroczysty obchód ku czci wielkiego Wieszcza Polski J. Słowackiego 
z okazji sprowadzenia jego zwłok do Polski. W obszernem przemówieniu Kierownik Szkoły scharak-
teryzował najważniejsze dzieła wielkiego poety a nauczycielka p. Steinfelsenówna odczytała poemat 
pt. „Ojciec zadżumionych”.

I-wsze wybory do Rady Miejskiej. 
Dnia 26 bm. odbyły się I-wsze wybory [dwudziestu czterech] radnych do Rady Miejskiej.

Zakończenie roku szkolnego.
Dnia 27 bm. odbył się uroczysty obchód zakończenia roku szkolnego. Obchód składał się z wystawy 
całorocznych prac dzieci i popisu. Wystawę zwiedzili p. Inspektor Szkolny, p. Prezes Rady Szkolnej 
Powiatowej, p. Prezes Dozoru Szkolnego i  wielu z  rodziców dzieci. Kierownik Szkoły w  swojem 
przemówieniu złożył sprawozdanie ze stanu wychowania i  postępów dzieci, uczcił pamięć śp. dr. 
Pieńkowskiego i  pożegnał absolwentów wezwaniem, by żyli zgodnie z  hasłem Komisji Edukacji 
Narodowej 62, ażeby im było dobrze i z nimi było dobrze. Potem rozdano cenzurki i zebrano 30 zł 
na potrzeby szkolne.

X-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 30 bm. odbyło się X-te posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem Komisje złożyły 
sprawozdanie ze swej działalności całorocznej. Komisja Bibljoteczna przedłożyła następujące dane: 
Bibljoteka była czynna przez [dziesięć] miesięcy. Wpłynęło w ciągu roku 557 zł. 
Wydatkowano na kupno książek  500 zł 
Na Płomyki  23 zł 
Razem  523 zł.

W ciągu roku zakupiono [sto siedemdziesiąt jeden] tomów. Komisja odbyła w ciągu roku [siedem] 
posiedzeń.
Komisja Pisemka wydała [dziesięć] numerów miesięcznych z współudziałem [czterdzieścioro] dzieci. 
Pisemko pobudzało dzieci do samodzielnej pracy i  rozwijało zdolność inicjatywy u  dzieci. Komisja 
odbyła [siedem] posiedzeń. 
Komisja Obchodów i Zabaw urządziła w ciągu roku [pięć] obchodów i [trzy] zabawy.

Ogólny pogląd na rok szkolny 1926/27

Na początku roku było: 
 27 chłopców i 186 dziewczynek razem 213 dzieci.

62 Komisja Edukacji Narodowej (KEN), właśc. Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca – centralny organ władzy 
oświatowej w Polsce, zależny tylko od króla i Sejmu, powołany w Rzeczypospolitej Obojga Narodów przez Sejm Rozbiorowy 
14  października 1773 r. na wniosek króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Komisja Edukacji Narodowej była zarazem 
pierwszą w Polsce jak i w całej Europie władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej. 
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W ciągu roku wystąpiło: 
 12 dziewczynek        12 
 W końcu roku było       201 dzieci.
Rada Pedagogiczna odbyła w ciągu roku:  10  posiedzeń.
Zebrań rodziców było    5
Posiedzeń Opieki było    2
Posiedzeń Komitetu Miesiąca Książki   4
Obchodów Narodowych    6
Zabaw dla dzieci    3
Ogólnych wycieczek    1
Nieczynnych dni    –
Szkoła ofiarowała w ciągu roku: 
 Na czytelnię Macierzy  20 zł 
 Na Dar Narodowy   30 zł
 Razem   50 zł.

Lipiec

Przejazd p. Ministra Oświaty. 
W  sobotę dnia 23 lipca o  godz. 3.30 popołudniu przejechał przez nasze miasto Minister Oświaty  
p. dr Dobrucki 63. Ponieważ przejazd był nieoczekiwany, zgotowano skromne przyjęcie. Wysokiego 
gościa oczekiwano przed nowem gmachem szkolnym, położonym przy szosie grajewskiej. W przyję-
ciu wzięli udział: p. Inspektor Szkolny, przedstawiciele Magistratu, delegacja gminy starozakonnych 
i  dziatwa szkół z  nauczycielstwem. Pan burmistrz miasta witał gościa chlebem i  solą a  dziatwa 
szkolna bukietami. Pan Minister zatrzymał się w szkole 5 minut, obejrzał wszystkie sale i odjechał 
do Grajewa.

Sierpień

Wybory do Rady Miejskiej w II-gim terminie. 
Ponieważ wybory do Rady Miejskiej z  dnia 26 czerwca zostały unieważnione przez władze ad-
ministracyjne, wyznaczono nowe wybory na dzień 19 sierpnia. Wobec zgłoszenia przez wszystkie 
stronnictwa jednej wspólnej listy kandydatów wybory w drugim terminie wcale się nie odbyły.

Wybór p. Burmistrza. 
Dnia 19 bm. odbyły się w magistracie wybory osoby na stanowisko p. burmistrza miasta. Wybrano 
p. Stefana Majewskiego 64, syna byłego burmistrza. Kandydat pełnił dotychczas obowiązki skarbnika 
Magistratu.

63 Gustaw Karol Dobrucki (1873-1943) – polski chirurg, ginekolog, polityk, od 9 stycznia 1927 r. do 27 czerwca 1928 r. minister 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego, senator I kadencji w II RP.

64 Stanisław Stefan Majewski syn Marcelego Majewskiego i  Eleonory Majewskiej z  domu Kiełczewskiej, (1891-1934) – funkcję 
Burmistrza Szczuczyna pełnił od 19 sierpnia 1927 r. do 1 września 1933 r. Zmarł śmiercią samobójczą w Zakopanem 28 czerwca 
1934 r. Z  przekazów rodzinnych wynika, że zastrzelił się na Giewoncie. Źródło: Informacje o  bracie rodzonym swej babci 
Stanisławie Stefanie Majewskim udostępnił Pan Zygmunt Przybylak.
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Rok szkolny 1927/28

Zapis dzieci. 
Liczba dzieci wyznania mojżeszowego w wieku szkolnym wynosi [trzysta sześćdziesięcioro]. Z tej 
liczby zapisało się do szkoły [dwieście jeden] dzieci, a  do prywatnych szkół [sto pięćdziesięcioro 
dziewięcioro] dzieci.
Zapis odbył się w dniu 27 i 28 sierpnia. Zapisało się:
Do kl.  I  –     34 dz.[iewczynek] razem 34  dzieci
  „    „ II  –     30  „    „  30  dzieci
  „    „ III 12 ch.[łopców]  22  „    „  34  dzieci
  „    „ IV  6       „       31  „    „  37  dzieci
  „    „ V  7       „      17  „    „  24  dzieci
  „    „ VI  6       „      17  „    „  23  dzieci
  „    „ VII  3       „      19  „    „  19  dzieci 
    34      „                     167  „    „  201  dzieci

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego. 
Dnia 1 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w  obecności p. Prezesa Dozoru 
Szkolnego i  członków Opieki. Dzieci śpiewały i  deklamowały, a  Kierownik Szkoły przemówił do 
dzieci na temat: co to jest wychowanie.

I. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 7 września odbyło się I. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Obecni są wszyscy członkowie 
mianowicie:
1. Bergstein Wolf, Kierownik Szkoły.
2. Berman Jakób, nauczyciel religji.
3. Bergsteinówna Frania.
4. Steinfelsenówna Salomea.
5. Tetenbaumówna Rachela.
6. Zemelówna Anna.
7. Opiekun Główny p. Finkielstein Abram.
Na posiedzeniu podzielono zajęcia szkolne i poza szkolne oraz wychowawstwa i dyżury.

Pogadanka o zachowaniu się dzieci w szkole. 
W  sobotę dnia 10 września Kierownik Szkoły miał pogadankę o  zachowaniu się dzieci w  szkole. 
Podczas pogadanki byli obecni wszyscy członkowie Opieki. Mówca poruszył w pogadance wszystkie 
strony życia dziecka w szkole, a między innemi wezwał dzieci do posłuszeństwa, karności, szacunku 
dla starszych. Pogadankę uzupełnił Opiekun Główny, nawołując dzieci do zachowania subordynacji 
w szkole. Następnie Kierownik Szkoły wygłosił referat o  lotnictwie z okazji „Tygodnia lotniczego”.

Pożegnanie p. Kuratora Okr.[ęgu] Szkolnego w Białymstoku. 
Z  okazji likwidacji Okręgu Szkolnego w Białymstoku z dniem 30 września Kurator p. Gąsiorow-
ski w  swojem okólniku nadesłanem przy piśmie Inspektoratu Szkolnego z  dnia 16 września br.  
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Nr 3382/27 żegna p. Inspektora Szkolnego, dziękuje za współpracę i życzy powodzenia na zajmo-
wanem stanowisku. Jednocześnie wyraża przekonanie, że praca oświatowa i  wychowawcza będzie 
prowadzona przez nauczycielstwo coraz doskonalej, przez co szkolnictwo będzie doprowadzone do 
rozkwitu, a  społeczeństwo i Państwo do potęgi.

Październik

I. konferencja rejonowa. 
Dnia 7 października odbyła się I. konferencja rejonowa w  szkole Nr 1. Pan Załuska miał lekcję 
rachunków w  klasie I, a  p. Niementowska miała rachunki w  kl. II. Po lekcjach p. Bohusz wygłosił 
referat o nauczaniu rachunków w IV oddziałach niższych szkoły powszechnej.

II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 25 października odbyło się II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej] na którem przeglądano 
zeszyty i omówiono sprawę obchodów rocznic powstania listopadowego i odzyskania niepodległości Polski.

Zaprowadzenie foremnych czapek. 
Na powyższem posiedzeniu R.[ady] P.[edagogicznej] postanowiono zaprowadzić foremne czapki 
dla chłopców i dziewcząt.

Listopad

Dnia 1 listopada zebrano w szkole 24 zł 20 gr na pomnik polskiego wieszcza, Adama Mickiewicza 
w Wilnie. 

Dnia 7 i 8 listopada Inspektor Szkolny p. Marszałek wizytował szkołę. Podczas wizytacji p. Inspektor 
wydał następujące zarządzenia:
a) by język polski prowadziła każda nauczycielka w  swojej klasie, począwszy od kl. I  aż do VII  
 włącznie,
b) by każdy nauczyciel miał zeszyt do szkiców dyspozycyjnych każdej lekcji,
c) by stróżka 65 dzwoniła, co pół godziny: raz na początku lekcji, drugi raz na ćwiczenia oddechowe.

Obchód rocznicy odzyskania niepodległości. 
Dnia 11 listopada odbył się w Szczuczynie uroczysty obchód rocznicy odzyskania niepodległości Polski 
według następującego programu:
O godz. 10 odbyło się nabożeństwo w kościele.
O godz. 11 wyruszył z kościoła pochód, do którego przyłączyła się szkoła Nr 2.
Pochód przybył do teatru miejskiego i tam p. Burmistrz miasta przemówił do publiczności o znaczeniu 
tej rocznicy. Po przemówieniu odbył się szereg deklamacyj dzieci obu szkół poczem Kierownik Szkoły 
Nr 1 p. Wiśniewski wygłosił długi referat historyczny na temat wypadków dziejowych ostatniej wojny.

I. zebranie rodziców. 
Dnia 13 listopada br. odbyło się I. zebranie rodziców w obecności [sześćdziesięciu] osób i członków 
Opieki. Na porządku dziennym był obchód rocznic powstania listopadowego i odzyskania niepodległo-
ści Polski oraz referat Kierownika Szkoły o oświacie pozaszkolnej i odczyt p. Zemelówny o lotnictwie. 
Po obchodzie rodzice ofiarowali na rzecz Macierzy 20 zł.

65 Stróżka – woźna.
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Zorganizowanie nowego Dozoru Szkolnego. 
Na skutek pisma R.[ady] Szkolnej Powiatowej z dnia [brak daty] p. Adwokat K.[azimierz] Olszewski, 
jako mąż zaufania, zorganizował nowy Dozór Szkolny, do którego składu weszły następujące osoby:
1. P. Adw.[okat] K. Olszewski (Prezes).
2. Ks. Proboszcz.
3. P. Burmistrz St. Majewski.
4. „ apt.[ekarz] Dygnarowicz M. (skarbnik).
5. „ Lesiewicz Stanisława (sekretarz).
6. „ Skubelski Abram.
7. „ Bergstein Lejzor.
8. „ Wiśniewski, Kierownik Szkoły Nr 1.
9. „ Bergstein Wolf, Kierownik Szkoły Nr 2. 
Kierownika Szkoły Nr 2 W. Bergsteina R.[ada] Szk.[olna] P.[owiatowa] nie zatwierdziła. 66

III. posiedzenie Rady Pedagogicznej. 
Dnia 30 listopada odbyło się III. posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którem przejrzano zeszyty 
ćwiczeń stylistycznych klas II, III i IV oraz omówiono sprawę zabawy chanukowej.

Grudzień

Wykaz liczby dzieci, uczęszczających do szkoły z dnia 1 grudnia 1927 r.
Do kl.  I uczęszcza  – chłopców i  36 dziew.[czynek]  razem 36 dzieci
 „  „  II „ –  „  „  30  „   „  30  „
 „  „  III „ 10 „  „  25  „   „  35  „
 „  „  IV „ 6 „  „  31  „   „  37  „
 „  „  V „ 7 „  „  19  „   „  26  „
 „  „  VI „ 6 „  „  18  „   „  24  „
 „  „  VII „ 3 „  „  15  „   „  18  „
      Razem             32 chłopców i 174 dziew.[czynki] razem 206 dzieci.

II. konferencja rejonowa. 
Dnia 16 grudnia odbyła się w naszej szkole II. konferencja rejonowa. P.[ani] Steinfelsenówna prze-
prowadziła lekcję rachunków w kl. I na temat: „Uwielokrotnienie 2-ch w zakresie 8-iu”, a Kierownik 
Szkoły Nr 2 wygłosił referat na temat: „Nauczanie rachunków w oddziale II według Krantza”.

Styczeń

IV. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 16 stycznia odbyło się IV. posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którem przejrzano zeszyty ćwi-
czeń stylistycznych starszych klas oraz materjał wystawowy. Odczytano również zarządzenie M.W.R. 
i O.P. z dnia 7 listopada 1927 r. w sprawie podziału roku szkolnego na [cztery] okresy.

66 Tekst dopisany (innym charakterem pisma, z boku liczebników, kolorem czerwonym).
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Wizytacja szkoły. 
Dnia 20 stycznia p. Wizytator Kuratorjum Warszawskiego z  p. Inspektorem wizytowali szkołę. 
Pan Wizytator obejrzał wszystkie klasy, bibljotekę uczniowską, Pisemka i materjał wystawowy. Pan 
Wizytator wyniósł ze szkoły dobre wrażenie i  wyraził swoje zdziwienie, że rodzice nie posyłają 
chłopców do szkoły. Pan Wizytator pożegnał się życzliwie z Kierownikiem i opuścił szkołę po półto-
ragodzinnym pobycie.

II. posiedzenie Opieki. 
Dnia 22 stycznia odbyło się II. posiedzenie Opieki w  sprawie urządzenia [dwóch] przedstawień 
dla dzieci w  szkole. Na wniosek Opiekunki p. Sawickiej postanowiono, by Opieka zebrała fanty po 
mieście i urządziła fantową loterję podczas przedstawień.

Uroczyste zakończenie I. półrocza i obchód powstania styczniowego. 
Dnia 30 stycznia odbyło się w obecności [sześćdziesięciu] osób z rodziców dzieci i Opieki uroczyste 
zakończenie I. półrocza roku szkolnego i obchód powstania styczniowego. Kierownik Szkoły przemówił 
do dzieci w związku z uroczystością i obchodem. Następnie dzieci śpiewały i deklamowały okoliczno-
ściowe piosenki i wiersze. Po obchodzie rozdano cenzurki rodzicom dzieci, przyczem zebrano 27 zł.

Luty

W  dniu 5 i  6 lutego odbyły się [dwa] przedstawienia dla dzieci w  szkole. Odegrano z  wielkiem 
powodzeniem komedyjki:
1. Król Sęp (w języku polskim).
2. Chana z dziećmi (w języku hebrajskim).
Rodzice wykazali wielkie zainteresowanie do tych przedstawień, skutkiem czego postanowiono dać 
jedno przedstawienie na wiosnę w teatrze. Czysty dochód z obu przedstawień wynosi 58 zł.

III. konferencja rejonowa. 
Dnia 24 lutego odbyła się w  szkole Nr 1, III. rejonowa konferencja. P.[an] Załuska przeprowa-
dził lekcję geografji w kl. III na temat: „Handel”, a p. Wiśniewski zreferował: „Nauczanie geografji  
w kl. III”.

V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 26 odbyło się V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Przejrzano zeszyty rachunkowe niższych 
klas i omówiono postępy dzieci za I. półrocze.

Marzec

Wybory do Sejmu. 
Dnia 4 marca odbyły się w całej Polsce wybory do III. z kolei Sejmu. Agitacja i zainteresowanie do 
wyborów były wielkie. Wybory przeszły w naszem mieście spokojnie.

Wybory do Senatu. 
W niedzielę dnia 11 marca 1928 r. odbyły się w całej Polsce wybory do Senatu.
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Zorganizowanie Koła L.O.P.P. 67 
Dnia 14 marca 1928 r. zorganizowano przy Magistracie K.L.O.P.P. Do zarządu Koła wybrano  
p. Burmistrza, Kierownika Szkoły powszechnej Nr 2 W. Bergsteina i p. Baraniecką.

Obchód Imienin Marszałka J. Piłsudskiego. 
Dnia 19 marca 1928 r. odbył się uroczysty obchód Imienin Marszałka J. Piłsudskiego. Program 
obchodu był następujący:
1. O godz. 10 odbyło się nabożeństwo w kościele.
2. O godz. 11 defilada strzelców i pochód do teatru miejskiego.
3. O godz. 12 akademja w teatrze.
4. O godz. 4 zawody.
Dzieci naszej szkoły wzięły udział w pochodzie i dały [trzy] deklamacje w czasie akademji.

VI. posiedzenie Rady P.[edagogicznej].
Dnia 29 marca odbyło się VI. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem Kierownik Szkoły 
konferował z nauczycielstwem po odbytych wizytacjach, poczem przejrzano zeszyty rachunkowe klas 
V, VI i VII oraz omówiono sprawę postępów i zachowania się dzieci.

Podział roku szkolnego na [cztery] okresy. 
Ministerstwo Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego pismem z  dnia 7 listopada 1927 r. 
(Dziennik Urzędowy rok X Nr 34) zarządziło, by podzielić rok szkolny na [dwa] półrocza: pierwsze 
od 1 września do 30 stycznia, drugie od 3 lutego do końca czerwca.
Każde półrocze dzieli się na dwa okresy:
I od 1 września do 15 listopada.
II od 16 listopada do 30 stycznia.
III od 3 lutego do 15 kwietnia względnie do dnia rozpoczęcia feryj wielkanocnych.
[brak tekstu]

Kwiecień

III. zebranie rodziców. 
Dnia 29 kwietnia odbyło się III. zebranie rodziców w obecności [osiemdziesięciu] osób z nastającym 
porządkiem dziennym:
1. Referat Kierownika Szkoły o  lotnictwie. 

Kierownik szkoły wygłosił referat na temat: Znaczenie lotnictwa dla kraju pod względem bez-
pieczeństwa i komunikacji.

2. Wybór członka Opieki na miejsce p. Grynberga.Wybrano do Opieki p. Guzowskiego Jankiela.
3. Zakomunikowanie rodzicom o ujemnych postępach dzieci. 

Zakomunikowano rodzicom o ujemnych stopniach dzieci i proszono, by się starali, ażeby dzieci 
się poprawiły w ciągu IV. okresu.

67 Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) – masowa polska organizacja paramilitarna powołana w 1928 r. z połączenia 
założonej w 1923 r. Ligi Obrony Powietrznej Państwa i  założonego w 1922 r. Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. Miała na 
celu promowanie lotnictwa sportowego, komunikacyjnego i wojskowego. Działała do wybuchu II Wojny Światowej w 1939 r.
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IV. Konferencja rejonowa. 
Dnia 30 kwietnia odbyła się w szkole powszechnej Nr 1, IV. konferencja rejonowa. Pan Kaliniec miał 
lekcję geografji w kl. V na temat: „Australja” a p. Kulągowski odczytał referat na temat: Nauczanie 
geografji w kl. V.

Maj

Święto sadzenia drzewek. 
Dnia 2 maja szkoła obchodziła święto sadzenia drzewek. Dzieci pod opieką Kierownika Szkoły 
udały się na szosę łomżyńską i  samodzielnie zasadziły kilkadziesiąt drzewek. Po zasadzeniu drzew 
Kierownik Szkoły przemówił do dzieci o znaczeniu drzew w życiu człowieka i po jego śmierci.

Obchód 3 Maja. 
Dzień 3 Maja obchodzono w  tym roku bardzo uroczyście. Po nabożeństwie odbył się pochód do 
kamienia Niepodległości, gdzie przemówił do ludności nauczyciel p. Załuska. Następnie odbyła się 
uroczysta akademja w  teatrze. Dzieci naszej szkoły wygłosiły dwie deklamacje. Po obiedzie odbyła 
się za miastem zabawa ludowa.

VII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 23 maja odbyło się VII. posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którem omówiono różne sprawy 
w związku z zakończeniem roku szkolnego.

Wizytacja szkoły.
Dnia 24 maja p. Inspektor Szkolny wizytował klasy VII i III. Podczas wizytacji przesłuchał wszystkie 
dzieci klasy VII z polskiego, a w kl. III zbadał wiadomości dzieci z wszystkich przedmiotów.

Czerwiec

V. konferencja rejonowa. 
Dnia 11 czerwca odbyła się V. konferencja rejonowa w szkole powsz.[echnej] Nr 1. Pani Bergsztej-
nówna miała lekcję gramatyki w klasie VI na temat: Zilustrowanie rozbiorów za pomocą wykresów, 
a p. Wiśniewski miał lekcję języka polskiego w klasie VII na temat: Podział utworu „Ojciec zadżu-
mionych” na części.

Akademja mazurska.
Dnia 17 czerwca o godz. 1 po południu odbyła się w teatrze miejskim Akademja, w celu zaznajomienia 
mieszkańców miasta z nadużyciami, które Niemcy wyrządzają Polakom – Mazurom na Mazowszu 
pruskiem. Akademję zagaił p. Inspektor Szkolny przemówieniem, w  którem podkreślił znaczenie 
Koła Ligi Obrony Kresów Zachodnich 68 i wyjaśnił, że Polacy nie myślą odebrać od Niemców ziem 
polskich, lecz nieść pomoc moralną Polakom, zamieszkującym w zaborze niemieckim, by nie dopuszczać 
do ich wynarodowienia. Następnie wygłosił dłuższą mowę p. Młynarski na powyższy temat poczem 
wyrażono jednogłośny protest przeciwko p. Kolonderowi, prezesowi mieszanej komisji na Śląsku za 
stronne i tendencyjne prowadzenie obrad na rzecz Niemców. W Akademji wzięły udział chóry szkół 
Szczuczyńskiej, Wąszoskiej i Grajewskiej oraz chór wiejski gminy Grabowa.

68 Związek Obrony Kresów Zachodnich (ZOKZ) – polska organizacja patriotyczna założona w październiku 1921 r. przez działaczy 
Komitetu Obrony Górnego Śląska; w 1934 r. przekształcona w Polski Związek Zachodni.
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Zakończenie roku szkolnego. 
Dnia 27 bm. odbył się uroczysty obchód zakończenia roku szkolnego w  obecności przedstawicieli 
władz szkolnych i rodziców dzieci. Na program obchodu złożyły się deklamacje i śpiewy oraz odegrano 
komedyjkę pt. „Król Sęp”. W dniu obchodu była otwarta w szkole wystawa całorocznych prac dzieci, 
która była zwiedzona przez p. Inspektora Szkolnego, proboszcza, burmistrza i nauczycielstwo szkoły 
Nr 1. Po obchodzie rozdano cenzurki, przyczem zebrano 30 zł na potrzeby szkolne.
VIII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 29 czerwca odbyła się VIII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem złożono spra-
wozdanie z  całorocznej działalności Komisyj i postępów dzieci. Komisja „Naszego Pisemka” wydała 
w ciągu [roku dziesięć] miesięcznych numerów zawierających [siedemdziesiąt sześć] arkuszy. Ko-
misja Zabaw urządziła [sześć]  obchodów i  [trzy] przedstawienia. Komisja Bibljoteczna wydała 
w ciągu roku 90,05 zł na zakup książek.

Ogólny pogląd na rok szkolny 1927/28
Na początku roku szkolnego było 34 chłopców i  167 dziewczynek razem 201 dzieci. W  ciągu roku 
wystąpiło 8 chłopców i wstąpiły 2 dziewczynki. W końcu roku było 26 chłopców i 169 dziewczynek, 
razem 195 dzieci. Rada Pedagogiczna odbyła w  ciągu roku 8 posiedzeń. Zebrań rodziców było 4. 
Posiedzeń Opieki było 3. Obchodów narodow.[ych] było 7. Szkoła ofiarowała:
Na czytelnie Macierzy   20 zł
Na Dar Narodowy 3 Maja   22 zł 90 gr
Razem   42 zł 90 gr.
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Rok szkolny 1928/29

Sierpień

Zapis dzieci. 
Liczba dzieci w wieku szkolnym wynosi [trzysta pięćdziesięcioro pięcioro] : [sto siedemdziesiąt 
trzech] chłopców i [sto osiemdziesiąt dwie] dziewczynki. Z tej liczby zapisało się do szkoły w dniach 
27, 28 i 29 sierpnia [dwieście jeden] 69 dzieci a do innych szkół [sto pięćdziesięcioro czworo].
Zapisało się do klas I    3 chł.[opców]  i 43 dz.[iewczynki] razem  46 dzieci
 „  do klas II   1  „   i 28  „ „   29  „
 „  do klas III   1  „   i 33  „ „   34  „
 „  do klas IV  6  „   i 23  „ „   29  „
 „  do klas V  4  „   i 24  „ „   28  „
 „  do klas VI   2  „   i 14  „ „   16  „
 „  do klas VII   2  „   i 14  „ „   16  „
  19 chł.[opców] 179 dz.[iewczynek] razem  198 dzieci

Przyznanie szkole [szóstej] siły. 
Pan Inspektor Szkolny pismom Nr 2289 przyznał szkole [szóstą] siłę. Wobec tego szkoła otrzymuje 
z dniem 1 września 1928 r. stopień organizacyjny szkoły VI klasowej VII oddziałowej.

I. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 29 sierpnia odbyło się I. posiedzenie Rady Pedagogicznej.
Obecni:
1. Kierownik Szkoły W. Bergstein.
2. Nauczyciel religji J. Berman.
3. Nauczycielka F. Bergsteinówna.
4.  „  R. Tetenbaumówna. 
5.  „  A. Zemelówna.
6. Opiekun Główny A. Finkielstein. 
Nieobecni:
1. Zemelowa Salomea (Steinfelsenówna).
2. Nowa siła.
Na posiedzeniu podzielono pracę szkolną i utworzono [trzy] Komisje: Pisemka, Zabaw i Bibljoteczną. 
Na wniosek Kierownika Szkoły utworzono Komisję Gospodarczą.

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego. 
Dnia 2 września odbył się uroczysty obchód rozpoczęcia roku szkolnego w obecności p. Prezesa Dozoru 
Szkolnego i Opieki Szkolnej. Dzieci śpiewały i deklamowały a Kierownik Szkoły przemówił do dzieci 
i zachęcał je do pilnej i planowej pracy.

69 Zapewne błąd prowadzącego w  tym czasie zapisy w Kronice, tabela niżej podaje inną liczbę potwierdza ją podsumowanie roku 
szkolnego na stronie 65.
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Przystąpienie do pracy p. Sznajdra. 
Dnia 3 września przystąpił do pracy nauczyciel p. Sznajder Salomon, który został przeniesiony przez 
Inspektoriat Szkolny ze szkoły w Radziłowie do naszej szkoły, jako [szósta] siła.

Tydzień lotnictwa. 
Od 2 do 9 września odbył się w  całej Polsce „Tydzień Lotniczy”. Staraniem Kierownika Szkoły 
zabrano w mieście 150 zł.

Tydzień dziecka.70

Od 16 do 23 września odbył się w całej Polsce „Tydzień Dziecka”. Urządzono dla dzieci kino i wy-
cieczkę z poczęstunkiem.

Przejazd P.[ana] Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Dnia 26 września o  godz. 6 przejechał przez Szczuczyn Pan Prezydent Rzeczypospolitej [Ignacy 
Mościcki] 71 na poświęcenie sztandaru 9 pułku strzelców w Grajewie.72 Na powitanie Dostojnego 
Gościa miasto urządziło bramę na szosie Łomżyńskiej z napisem: „Witaj nam, Drogi Gościu!” a dzieci 
naszej szkoły miały transparent z amarantowym napisem na białem tle: „Witaj nam!”
Dnia 28 września Pan Prezydent przyjechał przez miasto z powrotem, witany przez dzieci przed 
szkołą i przez miasto.

Październik

II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 16 października odbyło się II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem po raz pierwszy 
był obecny lekarz szkolny dr Tomaszewski. 73 Omówiono kwestje higjeniczne, oraz odczytano rozkład 
wszystkich przedmiotów.

Zatwierdzenie [dwunastu] godzin dla Kier.[ownika] Szkoły. 
Pan Inspektor Szkolny pismem z dnia 25 października 1928 r. Nr 4440/28 zatwierdził dla Kierow-
nika Szkoły [dwanaście] godz. tygodniowo z zastrzeżeniem, zawartem w §19 do art. 37 pragmatyki.

Dzień Oszczędności. 
Dnia 31 października odbył się w szkole obchód Dnia Oszczędności. Kierownik Szkoły i p. Sznaj-
der mieli okolicznościowe przemówienia, a nauczycielki p. Bergsteinówna i p. Zemelówna odczytały 
z „Pisemek” okolicznikowe wypracowania.

70 Od 1928 r. do 1938 r. Polski Komitet Opieki nad Dzieckiem, organizował ,,Tydzień Dziecka”, którego nadrzędnym celem było 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę dziecka w  przyszłości narodu oraz na potrzebę wzmożonej opieki nad najmłodszymi 
obywatelami II Rzeczypospolitej. Przez pierwsze dwa lata  ,,Tydzień Dziecka” odbywał się jesienią, następnie został przeniesiony 
na okres wiosenny. ,,Tydzień Dziecka” nie odbył się w  1935 r. ze względu na trwającą w  Polsce żałobę po śmierci marszałka  
J. Piłsudskiego.

71 Ignacy Mościcki (1867-1946) – polski chemik, polityk, w  latach 1926-1939 prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Naukowiec, 
wynalazca, budowniczy polskiego przemysłu chemicznego.

72 9 pułk strzelców konnych został sformowany 10 października 1921 r. w Hrubieszowie w wyniku reorganizacji pułków biorących 
udział w wojnie 1920 r. Po reorganizacji pułków strzelców konnych w samodzielne oddziały, 24 maja 1924 pułk przechodzi do 
garnizonu Grajewo i Osowiec. W tymże roku 9 psk wchodzi w skład IX Brygady Kawalerii, którą w 1937 r. przemianowano na 
Podlaską Brygadę Kawalerii.

73 Lekarz Bolesław Tomaszewski (1882-1942) – pracował w  szczuczyńskim szpitalu św. Stanisława w  latach 1928-1942, pełnił 
również funkcję lekarza szkolnego. Mieszkał w domu przy ul. Łomżyńskiej. „Zmarł dnia 12 lutego 1942 r. w Szpitalu Powiatowym 
w Szczuczynie. Przyczyna śmierci: Tyfus plamisty.” Pochowany został na szczuczyńskim cmentarzu.
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[Podpis] 74

Listopad

I konferencja rejonowa. 
Dnia 7 listopada odbyła się w lokalu szkoły powszechnej Nr 1 pierwsza konferencja rejonowa. Pani 
Lesiewicz miała lekcję języka polskiego w  kl. V na temat: czytanie stataryczne powiastki: „Dzieci 
gladiatorów”.

Dziesięciolecie Niepodległości Polski. 
Obchód dziesięciolecia Niepodległości Polski trwał w szkole przez [trzy] dni. [Dnia] 10 [listopada] 
po południu odbyła się w  szkole uroczysta akademja, na którą złożyły się przemówienia Kierow-
nika Szkoły i  p. Sznajdra oraz śpiewy i  deklamacje. Wieczorem nauczycielstwo urządziło zabawę 
z poczęstunkiem dla dzieci klas V, VI i VII. [Dnia] 11 [listopada] rano udekorowano balkon szkoły 
dywanem z  portretami Pana Prezydenta i  Marszałka Piłsudskiego oraz z  transparentem: „Niech 
żyje Polska Niepodległa!” a  wejście do szkoły było udekorowane girlandami biało – amarantowych 
chorągiewek. O godz. 11 cała szkoła udała się do synagogi na nabożeństwo a wieczorem dzieci wzięły 
udział w uroczystem przedstawieniu, urządzonem wspólnie przez obie szkoły. Nasza szkoła odegrała 
komedyjkę pt. „Czarodziejska lekcja”. [Dnia] 12 [listopada] wieczorem odegrano tę komedyjkę po-
wtórnie dla dzieci.

Wizytacja p. Inspektora Szkolnego.
W dniach 26 i 27 listopada p. Inspektor Szkolny wizytował wszystkie oddziały szkoły i był na lekcjach 
wszystkich nauczycieli.

Grudzień

Wprowadzenie języka hebrajskiego do szkoły. 
Na podstawie okólnika M.W.R. i  O.P. z  dnia 1 października 1928 r. Nr 1-14310/28 z  polecenia 
p. Inspektora Szkolnego wprowadzono z dniem 1 grudnia br. po 2 godz. hebrajskiego dla wszystkich 
klas, począwszy od klasy III.

Zabawy chanukowe.
W dnach 9 i 10 grudnia urządzono w szkole dwie zabawy chanukowe z fantową loterją, która miała 
ogromne powodzenie. Fanty zostały przyniesione przez dzieci i ich liczba doszła do [stu czterdziestu]. 
Czysty dochód z obu zabaw wynosi 113 zł.

II. konferencja rejonowa. 
Dnia 21 grudnia odbyła się w  lokalu szkoły Nr 2, II. konferencja rejonowa. Pani Bergsteinów-
na miała lekcję języka polskiego w  kl. VI na temat: „Zwrot zeszytów wypracowania klasowego”,  
a  p. Załuska i  p. Lejzerzonowa odczytali referaty na temat: „Wypracowania klasowe w  wyższych 
klasach szkoły powszechnej”.

74 Odręczna notatka z treścią „26/XI 28 r.” pod datą nieczytelny podpis. Notatkę zamieścil najprawdopodobniej Inspektor Szkolny 
W. Marszałek, który wizytował szkołę w dniach 26 i 27 listopada, fakt potwierdza zapis na stronie 62.
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Przesłanie eksponatów na wystawę w Poznaniu. 75

Dnia 24 grudnia szkoła przesłała do Inspektoratu Szkolnego następujące eksponaty na wystawę 
krajową w Poznaniu:
1. Rocznik „Pisemka” 1927/28 roku.
2. Regulaminy [czterech] Komisyj w oprawie.
3. Zeszyty polskie, rachunkowe, przyrodnicze i geograficzne.
4. Brystole z obrazami, mapami, wykresami i  siatkami.
5. Teczka ze składanemi siatkami rozmaitych brył.

Styczeń

Wykaz dzieci według stanu z dnia 1 [grudnia] 1928 r.
Do klasy I uczęszcza  3 chł.[opców]  i 45 dz.[iewczynek]  razem 48 dzieci
Do klasy II uczęszcza  2  „  i 27  „   „  29  „
Do klasy III uczęszcza  3  „  i 33 „   „  36  „
Do klasy IV uczęszcza  6  „  i 22 „   „  28  „
Do klasy V uczęszcza  3  „  i 25 „   „  28  „
Do klasy VI uczęszcza  2  „  i 12 „   „  14  „
Do klasy VII uczęszcza  2  „  i 13 „   „  15  „
                            21  „  177 „   „  198  „

V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 21 stycznia 1929 r. odbyło się V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono 
sprawę obchodu powstania styczniowego i wystawienia ocen za I półrocze.

Obchód powstania styczniowego i rozdanie świadectw. 
Dnia 31 stycznia odbył się obchód rocznicy powstania styczniowego i rozdano świadectwa rodzicom dzieci.

Luty

Dyskusja nad regulaminem dla młodzieży. 
Dnia 5 lutego p. Bergsteinówna miała dyskusję nad regulaminem dla młodzieży z  dziećmi klas V, 
VI i VII a dnia 6 lutego p. Zelmelowa miała takąż dyskusję z dziećmi klas I, II, III i IV.

Silne mrozy. 
Od dnia 10 do 19 lutego panowały silne mrozy do 33° C. Frekwencja dzieci w  tym okresie czasu 
była bardzo słaba. Szkoła jednak była czynna bez przerwy.

III. konferencja rejonowa. 
Dnia 26 lutego odbyła się w szkole Nr 1, III. konferencja rejonowa. 
Porządek dzienny konferencji był następujący:
1. Rozbiór literacki noweli Sienkiewicza pt. „Bartek zwycięzca”, przeprowadzony samodzielnie 

przez dzieci klas VI i VII bez nauczyciela.
2. Referat Kierownika Szkoły Nr 2 na temat: „Nauczanie języka polskiego w klasie VII-ej”.

75 Powszechna Wystawa Krajowa w  Poznaniu – impreza wystawiennicza, trwająca od 16 maja do 30 września 1929 r. (138 dni) 
w Poznaniu. Zorganizowano ją z okazji dziesięciolecia odzyskania niepodległości, aby zaprezentować dorobek odrodzonego państwa.
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Marzec

VI. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 3 marca odbyło się VI. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem złożono sprawozdania 
z postępów dzieci i Samopomocy szkolnej oraz omówiono obchód Imienin Marszałka Piłsudskiego.

III. zebranie rodziców. 
Dnia 13 marca odbyło się III. zebranie rodziców, na którem Kierownik Szkoły wygłosił referat o obronie 
lotniczej i przeciwgazowej oraz miał pogadankę o trzeźwości. Zebrano na rzecz wycieczki 4 zł 10 gr.

Obchód Imienin Marszałka Piłsudskiego. 
Dnia 19 marca szkoła urządziła uroczystą akademję ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Przed 
akademją p. Lejzerzonowa miała obszerną pogadankę o Wielkim Wodzu z dziećmi klas II, III i IV, 
a  p. Zemelówna miała takąż pogadankę z  dziećmi klas V, VI i  VII. Wieczorem była akademja 
w teatrze, na której dzieci naszej szkoły wygłosiły dwie deklamacje.

VII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 20 marca odbyło się VII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. P.[ani] Bergsteinówna  
i p. Zemelowa złożyły sprawozdania z odbytej dyskusyj nad regulaminem dla młodzieży oraz omó-
wiono kwestję zorganizowania kółka samokształcenia dzieci.

Wizytacja szkoły.
Dnia 25 marca p. Inspektor Szkolny wizytował klasę VII.

Zabawa purymowa. 
Dnia 27 marca odbył się w lokalu szkoły bal maskowy dla dzieci z  fantową loteryą i z bezpłatnym 
bufetem. Produkty do bufetu przyniosły dzieci z domu. Z tej imprezy zebrano na rzecz wycieczki do 
Poznania 70 zł.

Kwiecień

Święto sadzenia drzew. 
Dnia 29 kwietnia szkoła obchodziła święto sadzenia drzew. Zasadzono przy ulicy Kilińskiego [pięt-
naście] akacyj. Podczas obchodu obecni byli: p. Burmistrz, Kierownik Szkoły i nauczyciel p. Sznajder. 
W obchodzie wzięło udział [sto osiemdziesięcioro] dzieci.

Maj

Obchód 3 Maja. 
Dzień 3 Maja obchodzono jak następuje: o  godz. 12 odbył się pochód po mieście, który podążył do 
szopy strażackiej 76. Tam w ogrodzie przemówiła do ludu delegatka z Warszawy. Po przemówieniu 
odbyła się uroczysta akademja w sali teatralnej. Dzieci naszej szkoły wzięły udział w pochodzie oraz 
urządziły uroczystą akademję w  lokalu szkolnym. Z okazji powyższej uroczystości zebrano na Dar 
Narodowy 19 zł 30 gr.

76 Według materiałów źródłowych i  przekazów znajdowała się ona naprzeciw wejścia do remizy „Straży Ogniowej” obecnego 
Muzeum Pożarnictwa. Przechowywano tam sprzęt gaśniczy szczuczyńskiej straży. Drewniany budynek stał jeszcze w  latach 
70. XX w.
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VIII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 8 maja odbyło się VIII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem przeglądano zeszyty 
wszystkich klas i omówiono kwestję podręczników szkolnych na przyszły rok szkolny.

IV. zebranie rodziców. 
Dnia 12 maja odbyło się IV. zebranie rodziców, na którem złożono sprawozdanie z postępów dzieci 
oraz zreferowano sprawę ubezpieczenia życiowego.

Dyskusja samokształcenia dzieci. 
Dnia 19 maja odbyła się samodzielna dyskusja dzieci klas V, VI i VII pod przewodnictwem ucznia 
klasy VII na temat: „Targi i  jarmarki w Szczuczynie”.

Święto wiosny Lay Roomer.
Dnia 28 maja z okazji święta wiosny odbyła się w szkole dla dzieci zabawa na rzecz wycieczki do 
Poznania. Zebrano 15 zł.

Czerwiec

Wycieczka do Poznania. 
Dnia 4 czerwca wycieczka szkolna wyjechała do Poznania na Powszechną Wystawę Krajową. 
W  wycieczce wzięło udział [dwanaścioro] dzieci [dwóch] chł.[opców] i  [dziesięć] dziew.[czy-
nek] i  [trzech] nauczycieli: Kierownik Szkoły, naucz.[ycielki] p. Bergsteinówna i  p. Zemelówna. 
Wycieczka spędziła [jeden] dzień w Warszawie, [cztery] dni w Poznaniu i  dzień w Białymstoku. 
W Poznaniu zwiedzono ogród zoologiczny, [pięćdziesiąt pięć] pawilonów Wystawy, synagogę i pałac 
Prezydenta. Na wystawie wycieczka znalazła eksponat naszej szkoły pt. „Nasze Pisemko”, rocznik 
1927/28. Koszta wycieczki wyniosły 702 zł, czyli po 46 zł od osoby.

Zakończenie roku szkolnego. 
Dnia 27 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dzieci popisały się przed licznem 
zgromadzeniem rodziców śpiewem, deklamacjami, ciekawemi obrazkami scenicznemi oraz bogatą 
wystawą całorocznych prac dzieci. Wystawę zwiedził Prezes Dozoru Szkolnego. Po obchodzie rozdano 
dzieciom świadectwa szkolne, przy czem zebrano 30 zł na potrzeby szkolne.

IX. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 30 czerwca odbyło się IX. posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którem złożono sprawozdania 
z całorocznej działalności poszczególnych Komisyj oraz z wycieczki do Poznania.

Ogólny pogląd na rok szkolny 1928/29

Na początku roku było 19 chłopców i 179 dziewczynek razem 198 dzieci. W ciągu roku wystąpiło 5 
chłopców i 13 dziewczynek. W końcu roku było 14 chłopców i 166 dziewczynek – razem 170 dzieci. 
Rada Pedagogiczna odbyła w  ciągu roku 9 posiedzeń. Zebrań rodziców było 5. Posiedzeń Opieki 
było 5. Rada Pedagogiczna [urządziła] w ciągu roku 5 obchodów, 2 przedstawienia i 4 zabawy dla 
dzieci. Szkoła odbyła 1 wycieczkę do Poznania. Szkoła ofiarowała 19 zł 30 gr na Dar Narodowy  
3 Maja.
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Lipiec

Przeniesienia p. Sznajdera do Grajewa. 
Pan Inspektor Szkolny rozporządzeniom, nadesłanem przy piśmie z dnia 16 lipca 1929 r. Nr 1815/29 
zostawił szkole tylko [pięć] etatów. Pan Sznajder został przeniesiony do szkoły Nr 2 w  Grajewie, 
skutkiem czego szkoła powróciła do stopnia organizacyjnego szkół V klasowych.
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Rok szkolny 1929/30

Sierpień

I. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 25 sierpnia odbyło się I. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omawiano podział 
pracy między nauczycielstwo. Na posiedzeniu byli obecni:
1. Opiekun Główny p. Finkielstein Abram.
2. Kierownik Szkoły W. Bergstein.
3. Nauczycielka  Bergsteinówna Frania.
4.   „  Lejzerzonowa Rachela.
5.   „  Zemelowa Sala.
6.   „  Zemelówna Anna.
7. Nauczyciel religji p. Berman Jakób nie był obecny. Nieobecność jego usprawiedliwiono.

Zapis dzieci. 
Liczba dzieci w wieku szkolnym wynosi [trzysta trzydzieścioro troje]: [stu siedemdziesięciu trzech] 
chłopców i  [sto sześćdziesiąt] dziewczynek. Z  tej liczby zapisało się do szkoły Nr 2, [dwudziestu 
jeden] chłopców i  [sto sześćdziesiąt] dziewczynek – razem [sto osiemdziesięcioro jeden] dzieci. 
Pozostałe zaś dzieci w liczbie [stu pięćdziesięcioro dwoje] zapisały się do szkół prywatnych.

Zapis odbył się w dniach 27 i 28 sierpnia. 
Zapisało się do klasy  I 2 chł.[opców]  i 37 dziew.[czynek]  razem  39
 „  do  „  II 6  „  i 37  „  „  43 
 „  do  „  III 4  „  i 30  „  „  34 
 „  do  „  IV 2  „  i 26  „  „  28 
 „  do  „  V 4  „  i 18  „  „  22 
 „  do  „  VI 3  „  i 12  „  „  15 
 Razem      21 chł.[opców] i 160 dziew.[czynek] razem 181 dz.[ieci]

Wrzesień

Rozpoczęcie roku szkolnego. 
Dnia 3 września odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. Na program obchodu złożyły się 
śpiewy i deklamacje dzieci oraz przemówienie Kierownika Szkoły na temat: „Jak wychowywać zdro-
wych i pożytecznych obywateli kraju”.

Wizytacja szkoły. 
Dnia 4 i 5 września p. Inspektor Szkolny wizytował szkołę celem sprawdzenia punktualności roz-
poczynania zajęć szkolnych.

Święto Dziecka. 
Dnia 22 września obchodzono uroczyście Święto Dziecka. O godz. 10 rano nauczycielki miały poga-
dankę dla dzieci młodszych klas, a starsze klasy udały się do szkoły Nr 1. Tam przemówili do dzieci 
kierownicy obu szkół o znaczeniu „Święta Dziecka”: O godz. 1 po południu odbył się pochód dzieci po 
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mieście, udekorowany chorągiewkami i innemi ozdobnami. Po pochodzie dzieci bawiły się w ogrodzie 
miejskim i korzystały z bezpłatnej fantowej loterji. Wieczorem odbyła się uroczysta akademja na cześć 
matki. Podczas akademji jedno dziecko każdej klasy wypowiedziało słowa uznania dla matki.

II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 29 września odbyło się II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono stan 
fizyczny dzieci oraz przeglądano zeszyty wszystkich klas.

Październik

Zgon rabina Reb – Josele. 
Dnia 5 października o  godz. 8 rano umarł nagle miejscowy duchowny rabin Reb – Josele. Śmierć 
powszechnie lubianego i  wielce szanownego rabina w  chwili, kiedy udał się ubrany w  kitel, 77 do 
bożnicy na nabożeństwo (było to pierwszego dnia Rosz Haszana 78) – wywołała w  całem mieście 
ogromny smutek. Z powodu uroczystego święta odłożono pogrzeb do dnia 7 bm. Wtedy zjechały się setki 
gości z okolicznych miast, by odprowadzić drogie zwłoki na wieczny pokój. Wśród nich było przeszło 
dwudziestu rabinów z obcych miast, z których trzynastu wygłosiło przemówienia pogrzebowe. Cały 
pogrzeb z udziałem kilkutysięcznej publiczności i dwóch warszawskich dziennikarzy trwał od godziny 
2 do godz. 7 wieczorem.

Obchód 150-tej rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego. 
Dnia 11 października odbył się w  szkole obchód 150-tej rocznicy śmierci Kazimierza Pułaskiego. 
Na obchodzie przemówili Kierownik Szkoły i nauczycielka p. Zemelówna. Scharakteryzowano zna-
mienną działalność wielkiego patrjoty Polski, jako główny wódz konfederacji Barskiej oraz jego walkę 
o wolność Stanów Zjednoczonych Ameryki z poświęceniem swego życia.

I. posiedzenie Opieki. 
Dnia 31 października odbyło się I. posiedzenie Opieki, na którem wybrano p. Bermana J. sekretarzem, 
a p. Sawicką T. skarbnikiem Opieki.

Listopad

III. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 3 listopada odbyło się III. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem konferowano 
z nauczycielstwem po wizytacjach, odbytych przez Kierownika Szkoły. Przed posiedzeniem R.[ady] 
P.[edagogicznej] odbyło się posiedzenie organizacyjne Opieki Szkolnej. Wybrano p. Sawicką Taubę 
skarbnikiem, a p. Bermana Jakóba sekretarzem Opieki.

Obchód rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski. 
Dnia 11 listopada szkoła obchodziła [jedenastą] rocznicę Zmartwychwstania Polski. Szkoła była 
obecna na uroczystem nabożeństwie w bożnicy, wzięła udział w pochodzie oraz dała dwie deklamacje 
na akademji.

77 Kitel – biała, długa, szeroka i przepasana szata noszona przez Żydów podczas niektórych uroczystości religijnych. W starożytności 
zakładana w każdy szabat i  z  okazji wszystkich większych uroczystości. Używana podczas Rosz ha-Szana i  Jom Kipur, a  także 
przez pana młodego w dniu ślubu, jak również przez ojca dziecka podczas obrzezania. W kitlu niekiedy chowani byli zmarli.

78 Rosz ha-Szana (hebr. Początek roku) – żydowski Nowy Rok, obchodzony jest 1. i 2. dnia miesiąca tiszri. Święto przypomina 
o stworzeniu świata i człowieka.



69

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie

I. zebranie rodziców. 
Dnia 17 listopada odbyło się I. zebranie rodziców, na którem odczytano stopnie dzieci za I  okres, 
omówiono kwestje higjeniczne oraz wybrano p. Rubinowicza Natana opiekunem na miejsce p. Szejn-
berga Izraela, który wystąpił dobrowolnie z Opieki Szkolnej dnia 1 listopada br.

II. konferencja rejonowa. 
Dnia 27 listopada odbyła się w szkole Nr 1, II. konferencja rejonowa (I. odbyła się w Grajewie dla 
kilku rejonów). Zebranie zagaił p. Inspektor Szkolny, który zaproponował, by zamiast przewodniczą-
cego wybrano prezydjum trzech osób. Wybrano do prezydjum Kierownika Szkoły Nr 1 p. Jonkajtysa 
(przewodniczący), Kierownika Szkoły Nr 2 p. Bergsteina (wiceprzewodniczący) i  p. Załuskę Jana 
(sekretarz). Obradami ma kierować całe prezydjum. Na konferencji p.  Bryżanka miała lekcję gim-
nastyki w oddziale I, a p. Bagiński miał referat dyskusyjny o wychowaniu fizycznem.

Wznowione funkcjonowania elektrowni. 
Z powodu zmiany zepsutej maszyny węglowej na maszynę benzynową elektrownia nie była czynna 
od 25 lipca do 28 listopada br. Miasto więc przez ten okres czasu było pozbawione światła elek-
trycznego. Nic dziwnego, że pojawienie się elektryczności dnia 28 listopada wieczorem było przyjęte 
przez miasto radośnie.

Grudzień

II. posiedzenie Opieki. 
Dnia 10 grudnia odbyło się II. posiedzenie Opieki, na którem Kierownik Szkoły wręczył p. Sawickiej 
rachunki, podpisane przez Dozór Szkolny, oraz omówiono sprawę zorganizowania zabawy chanu-
kowej z  fantową loterją.

IV. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 10 grudnia odbyło się IV. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono stan 
zdrowotny dzieci oraz przejrzano zeszyty klasówek dzieci z  języka polskiego. Na tem posiedzeniu 
był obecny i p. Lekarz Szkolny dr Tomaszewski.

Walka z gruźlicą.
Dnia 11 grudnia odbyło się zebranie organizacyjne w miejscowym teatrze w sprawie walki z gruź-
licą. Zebranie zagaił i  przewodniczył dr Tomaszewski. Wybrano komitet [dziesięciu] osób celem 
przeprowadzenia zbiórki oraz propagandy odczytowej w mieście. Do komitetu wszedł i Kierownik 
Szkoły W. Bergstein.

Styczeń

Przedstawienie z  fantową loterją. 
W dniach 11 i 12 stycznia odbyły się z wielkiem powodzeniem w lokalu szkolnym dwa przedstawienia 
dziecinne. Odegrano sztuczkę w  języku polskim pt. „Pani aptekarzowa” i  komedyjkę hebrajską pt. 
„Józef w  Egipcie”. Podczas przedstawień była czynna fantowa loterja. Czysty dochód przedstawień 
i  loterji wynosi 147 zł.

Pożar w Szczuczynie. 
W nocy z 11 na 12 stycznia o godz. 1 wybuchł pożar w domu przy ul. Kilińskiego [brak numeru] 
spłonęły trzy stodoły.
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III. posiedzenie Opieki. 
Dnia 19 stycznia odbyło się III. posiedzenie Opieki, na którem podzielono dochód z  przedstawień 
jak następuje:
Na poczęstunek dla dzieci w Chamiszo – oser   45 zł
Na 2 pary bucików   „ „  25 zł
Na 60 chusteczek   „ „  15 zł
Na zeszyty   „ „  15 zł
Na książki dla bibljoteki  „ „  47 zł
   Razem   147 zł.

V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 19 stycznia odbyło się V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omawiano spra-
wę zakończenia I  półrocza, a  Kierownik Szkoły zreferował temat do dyskusji pt. „Nauka czytania 
z elementarza, czy bez”.

III. konferencja rejonowa. 
Dnia 22 stycznia odbyła się w szkole Nr 1, III. konferencja rejonowa pod przewodnictwem Kierow-
nika Szkoły W. Bergsteina. Nauczycielka szkoły Nr 1 miała lekcję gimnastyki w oddziale II, poczem 
odbył się referat dyskusyjny o wychowaniu fizycznem.

Wykład dr. Tomaszewskiego. 
Staraniem sekcji anatomiczno – ratowniczej dr Tomaszewski miał dnia 26 stycznia w lokalu szkoły 
Nr I pierwszy wykład o ratownictwie. Obecnych było [dziewiętnaście] osób z nauczycielstwa miej-
scowego i  jedna osoba z wiejskiego nauczycielstwa.

II. zebranie rodziców i obchód rocznicy powstania styczniowego. 
Dnia 30 stycznia odbyło się II. zebranie rodziców z  okazji zakończenia I  półrocza roku szkolnego. 
Nauczycielstwo konferowało z  rodzicami w  sprawie postępów dzieci i  ich ogólnego zachowania się 
w szkole. 
Jednocześnie odbył się w obecności rodziców i starszych klas obchód rocznicy powstania styczniowego. 
Kierownik Szkoły miał przemówienie okolicznościowe, a dzieci śpiewały i deklamowały ku wielkiemu 
zadowoleniu rodziców.

Luty

Nadzwyczajne posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 5 lutego odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którem rozpatrzono podania 
p. Słuckiego i p. Bezsmertnego o przeniesienie ich dzieci z oddziału II do oddziału III z początkiem II 
półrocza. Na tem posiedzeniu ofiarowano 10 zł na budowę szkoły im. Berka Joselewicza 79 w Kocku.

Dziesięciolecie pracy p. Inspektora. 
Wieczorem dnia 8 lutego obchodzono w Grajewie dziesięciolecie pracy p. Inspektora Szkolnego w na-
szym powiecie. Nauczycielstwo całego powiatu urządziło z  tej okazji wspaniały bankiet, na którym 
było obecnych sto dwadzieścia kilka osób, w ich liczbie p. Starosta, p. Prezes R.S.P. 80 dr Sienkiewicz, 

79 Berek Joselewicz (1764-1809) – polski żyd, kupiec, pułkownik wojska polskiego, oficer Legionów Polskich we Włoszech. 
80 R.S.P. – Rada Szkolna Powiatowa.



71

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie

dr Tomaszewski i ks. proboszcz ze Szczuczyna Lis 81. Na bankiecie przemówiło na cześć p. Inspektora 
i p. Inspektorowej [dziesięć] osób, a między niemi przemówił Kierownik Szkoły W. Bergstein, który 
wyszczególnił w krótkim zarysie niektóre wybitne momenty działalności jubilata.

Poczęstunek dla dzieci. 
Dnia 13 lutego nauczycielstwo wspólnie z Opieką Szkolną urządziło dla dzieci poczęstunek w związ-
ku z  tradycyjnem półświętem Chamiszo – osor. Wraz z  poczęstunkiem rozdano [trzydziestu] naj-
biedniejszym dzieciom [sześćdziesiąt] chusteczek do nosa, czyli po dwie chusteczki każdemu dziecku.

Nadzwyczajne zebranie rodziców. 
Dnia 15 lutego odbyło się nadzwyczajne zebranie rodziców celem omówienia sprawy dokarmiania dzieci. 
Postanowiono dokarmiać najbiedniejsze dzieci, o ile szkoła otrzyma zasiłek pieniężny od T-wa „Przystani”.

IV. posiedzenie Opieki.
Dnia 23 lutego odbyło się IV. posiedzenie Opieki w sprawie dożywiania najbiedniejszych dzieci.

Dożywianie dzieci. 
Dnia 25 lutego zaczęto wydawać śniadania [trzydzieściorgu pięciorgu] najbiedniejszym dzieciom 
szkoły na rachunek „Przystani”, która asygnowała na ten cel 180 zł.

Wizytacja szkoły. 
Dnia 26 lutego p. Inspektor Szkolny wizytował szkołę. Wizytowano oddział I  na lekcjach języka 
polskiego i gimnastyki, oddziały III i IV na lekcjach robót, oraz oddział VI na lekcji śpiewu i oddział 
V na lekcji rachunków.

Marzec

Wizytacja szkoły. 
Dnia 4 marca p. Inspektor Szkolny wizytował szkołę. Był w klasie V na lekcji rysunku, w klasie VI 
na lekcji geografji i w klasie IV na lekcji rachunków.

V posiedzenie Opieki. 
Dnia 12 marca odbyło się V posiedzenie Opieki, na którem złożono sprawozdanie kasowe oraz po-
stanowiono dokarmiać dzieci do Wielkiejnocy, [to jest] do 11 kwietnia.

Pożar w Szczuczynie. 
Dnia 13 [marca] o godz. 2.30 w nocy na 14 [marca] wybuchł pożar w posesji p. Lejzerzona przy 
ul. Łomżyńskiej spaliła się stodoła.

VII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. 
Dnia 17 marca odbyło się VII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono postępy 
dzieci za I półrocze oraz sprawę obchodu Imienin Marszałka J. Piłsudskiego.

Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego. 
Dnia 19 marca dziatwa szkolna wzięła udział w  uroczystym pochodzie, urządzonym przez miej-
scowy Magistrat, oraz dała [trzy] deklamacje na akademię.

81 Ks. Marian Lis pełnił funkcję proboszcza parafii szczuczyńskiej od kwietnia 1928 r. do maja 1930 r.
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Samobójstwo w Szczuczynie. 
Dnia 22 marca o godz. 11 w nocy odebrał sobie życie przez otrucie esencją [osiemnastoletni] Jakobi 
Lejba, były uczeń naszej szkoły.

IV. konferencja rejonowa. 
Dnia 26 marca odbyła się w  szkole Nr 2, IV. konferencja rejonowa. Pani Zemelowa miała lekcję 
przyrody w  klasie III na temat: „Powrót bociana”, a  p. Jesionowski zreferował nauczanie przyrody 
w klasie III.

Kwiecień

Wybór delegata do Dozoru Szkolnego. 
Dnia 2 kwietnia odbyły się wybory delegata nauczycielstwa do Dozoru Szkolnego. Wybrano Kierow-
nika Szkoły Nr 1 p. Jonkajtysa delegatem, a p. Kulągowskiego zastępcę.

Maj

Obchód Dnia 3 Maja. 
Obchód 3 Maja odbyto w sposób następujący: o godz. 10 rano dzieci udały się do bożnicy na nabożeń-
stwo; o godz. 11 odbył się obchód w szkole. O godz. 1.30 dzieci wzięły udział w uroczystym pochodzie 
i  słuchały dwóch przemówień na rynku. Zebrano od dzieci na Dar Narodowy 16 zł.

VI. posiedzenie Opieki. 
Dnia 4 maja odbyło się VI. posiedzenie Opieki. Złożono sprawozdanie z dożywiania dzieci.

IV. zebranie rodziców. 
Dnia 4 maja odbyło się IV. zebranie rodziców w  obecności [osiemdziesięciu] osób. Konferowano 
z rodzicami w sprawie postępów dzieci za III okres oraz omawiano inne sprawy wychowawcze.

Tydzień lotniczy. 
Od 18 do 25 maja obchodzono „Tydzień lotniczy”. Dzieci były obecne na [trzech] odczytach o  lot-
nictwie i  na jednym odczycie o  obronie przeciwgazowej. Ponadto dzieci wzięły udział w  pocho-
dzie propagandowym na rzecz L.O.P.P. z  dwoma transparentami. Dokompletowano Koło L.O.P.P. 
 – Ks. Pr.[oboszcz] prezesem, p. Dygnarowicz zastępcą, p. Kulągowski sekretarzem a p. Bergstein 
Wolf skarbnikiem.

Czerwiec

Tydzień dziecka. 
Od 1 do 8 czerwca odbył się „Tydzień dziecka”. [Dnia] 1 czerwca o  godz. 1 dzieci każdej szkoły 
wygłosiły w teatrze na zebraniu rodziców [trzy] deklamacje na cześć matki.

Wycieczka do Grajewa. 
[Dnia] 4 czerwca szkoła urządziła dla dzieci starszych klas wycieczkę do Grajewa. W wycieczce wzięły 
udział dzieci klas IV, V i VI razem [pięćdziesięcioro dwoje] dzieci oraz [trzy] nauczycielki. Dzieci 
zwiedziły w Grajewie dworzec kolejowy, fabrykę wyrobów gumowych i gimnazjum państwowe.
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Święto dziecka. 
Dnia 8 czerwca odbył się pochód dzieci do szkoły Nr 1. Tam Główna Opiekunka p. Borecka prze-
mówiła do dzieci o wychowaniu i o obowiązkach dzieci względem rodziców. O godz. 4 było kino dla 
dzieci. Komitet „Tygodnia Dziecka” przeznaczył 184 zł na dokarmianie biednych dzieci szkoły Nr 2.

IX. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 16 czerwca odbyło się IX. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Omówiono sprawę klasyfikacyj 
i obchodu zakończenia roku szkolnego. Ponadto złożono sprawozdanie z całorocznej działalności szkoły 
i Opieki Szkolnej.

VII. posiedzenie Opieki. 
Dnia 22 czerwca odbyło się VII. posiedzenie Opieki, na którem złożono sprawozdanie z całorocznej 
działalności Opieki Szkolnej. Opieka zamknęła rok szkolny z pozostałością 102 zł 80 gr.

Konferencja powiatowa. 
Dnia 23 czerwca odbyła się w Szczuczynie konferencja powiatowa pod przewodnictwem p. Inspektora 
Szkolnego. Na Konferencji wygłoszono kilka referatów o przysposobieniu wojskowem i  jeden referat 
o  oświecie pozaszkolnej. Po referatach odbyły się wybory delegata i  zastępcy do  (Dozoru Szkolnego) 
Rady Szkolnej Powiatowej. Wybrano Kierownika Szkoły w  Grajewie p.  Bambla na delegata a  p. 
Załuskę Jana na zastępcę.

Zakończenie roku szkolnego. 
Dnia 26 czerwca o  godz. 5 popołudniu odbył się uroczysty obchód zakończenia roku szkolnego. Na 
program obchodu złożyły się deklamacje i  śpiewy oraz przemówienie Kierownika Szkoły. Podczas 
obchodu była otwarta wystawa całorocznych prac dzieci z wszystkich przedmiotów. Wystawę zwiedził 
p. Prezes Dozoru Szkolnego, nauczycielstwo szkoły Nr 1 oraz licznie zebrani rodzice.

Ogólny pogląd rok szkolny 1929/30

Na początku roku było 18 chłopców i 160 dziewczynek – razem 178 dzieci. W ciągu roku wstąpiło 
2 chłopców i 1 dziewczynka a wystąpili 1 chłopiec i 2 dziewczynki. W końcu roku było 19 chłopców 
i 159 dziewczynek – razem 178 dzieci. 
Rada Pedagogiczna odbyła w ciągu roku 9 posiedzeń. Zebrań rodziców było 5. Posiedzeń Opieki 7. 
Rada Pedagogiczna urządziła w  ciągu roku 5 obchodów i 2 przedstawienia dla dzieci. Szkoła od-
była 1 wycieczkę do Grajewa. Szkoła ofiarowała 10 zł na budowę szkoły im. Berka Joselewicza  
i 17 zł 15 gr na Dar Narodowy 3 Maja. 
Opieka Szkolna urządziła poczęstunek dla dzieci, rozdała 60 chusteczek biednym dzieciom, 2  pary 
bucików i 2 koszulki oraz dokarmiła dzieci w ciągu 6 tygodni.

Lipiec

Przejazd Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. 
Dnia 1 lipca o godz. 5 po południu przejechał przez Szczuczyn Pan Prezydent Rzeczypospolitej, nie 
zatrzymując się. Miasto zgotowało bramę triumfalną przy szosie grajewskiej. Obok bramy witali 
przejeżdżającego Gościa przedstawiciele miasta i dziatwa szkolna.
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Manifestacja na cześć Mazurów. 
Dnia 27 lipca staraniem Związku Obrony Kresów Zachodnich odbyła się w Szczuczynie manifestacja 
z  okazji dziesięciolecia po plebiscycie na Mazurach 82. Manifestacja zaczęła się nabożeństwem. Po 
nabożeństwie ruszył pochód z  transparentami, domagającemi się przyłączenia ziemi mazurskiej do 
Polski. Na rynku przemówił ks. Proboszcz i Kierownik Szkoły Nr 1.

Sierpień

Nominacja. 
Rada Szkolna Powiatowa pismem z  dnia 1 sierpnia Nr 244/30 zamianowała Kierownika Szko-
ły powszechnej Nr 2 Wolfa Bergsteina członkiem Dozoru Szkolnego, jako przedstawiciela szkoły 
wieloklasowej.

Roczny urlop dla p. Bergstein – Lipkesowej. 
Pismem Inspektoratu Szkolnego z  dnia 14 sierpnia 1930 r. Nr 2656/30 udzielono nauczycielce  
p. Bergstein – Lipkesowej Frani rocznego bezpłatnego urlopu celem poratowania zdrowia.

Obchód Dziesięciolecia „Cudu nad Wisłą”. 83 
Dnia 15 sierpnia odbył się w Szczuczynie uroczysty obchód Dziesięciolecia „Cudu nad Wisłą”. Z ko-
ścioła ruszył pochód na Rynek. W ogródku przemówił p. Cichocki, następnie pochód udał się do Pomnika 
Poległym 84 z wieńcami. Przy Pomniku przemówił dr Konopko.

Przeniesienie VII oddziału. 
Pismem Inspektoratu Szkolnego z dnia 25 sierpnia 1930 r. Nr 2939 został przeniesiony VII oddział 
szkoły powszechnej Nr 2, liczący [ośmioro] dzieci, do szkoły powszechnej Nr 1.

82 Plebiscyt na Warmii i  Mazurach, Plebiscyt w  Prusach Wschodnich i  Zachodnich – jeden z  dwóch plebiscytów dotyczących 
Polski, wyznaczonych w 1919 r. w wersalskim traktacie pokojowym, kończącym I Wojnę Światową. Plebiscyt został przeprowa-
dzony 11  lipca 1920 r. na obszarze Warmii, Mazur i Powiśla. W plebiscycie ludność zamieszkująca Warmię, Mazury i Powiśle 
miała zdecydować o przyłączeniu tych ziem do nowo powstałego państwa polskiego lub o pozostawieniu ich w granicach Prus 
Wschodnich i Prus Zachodnich. Nad przebiegiem głosowania czuwały komisje międzysojusznicze powołane przez Ligę Narodów. 

83 Cud nad Wisłą – operacja wojskowa stoczona w dniach 13-25 sierpnia 1920 r. pomiędzy oddziałami sowieckiej Armii Czerwonej, 
a armiami Wojska Polskiego, zgrupowanymi nad Wisłą, decydująca bitwa wojny polsko-bolszewickiej.

84 Pomnik z cegły palonej, na kwadratowej podstawie, w kształcie blisko czterometrowego, czworobocznego ostrosłupa zwieńczonego 
metalowym krzyżem wybudowany został około 1740 r. w północno-zachodniej części miasta. Inskrypcja na marmurowej tablicy 
epitafijnej treści: „D.O.M. Samuelowi Bratu Gabriel Młodszemu Szpilewski Ten Grob Stawił Powietrzem Zmarłemu. D. 20 Maia 
R. P. 1710. Który Mijasz A Czytasz Pobożnym Westchnieniem. Proś Boga By Obdarzył Wiecznym Odpocnieniem.” wskazuje, że 
pomnik wzniesiono zmarłemu (20 maja 1710 r.) w czasie epidemii Samuelowi Szpilewskiemu Neronowiczowi, komisarzowi „Dóbr 
Szczuczyńskich”, bliskiemu kuzynowi założyciela i  właściciela Szczuczyna, podkanclerzego litewskiego Stanisława Antoniego 
Szczuki ze strony jego matki. Ponad sto lat później obok pomnika wybudowano zajazd pocztowy. Budynki poczty stoją w  tym 
miejscu do dnia dzisiejszego. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. pomnik został zwieńczony przez Antoniego 
Grochulskiego kamiennym krzyżem „Virtuti Militari” oraz tablicą upamiętniającą to historyczne wydarzenie. Odbywały się przy 
nim spotkania patriotyczne i  uroczystości państwowe. W  pierwszych dniach II Wojny Światowej, wszelki ślad po pomniku 
zaginął. Ocalała na szczęście tablica, którą staraniem Stowarzyszenia „Nasz Szczuczyn” odrestaurowano w  2020 r. Marmurowa 
tablica epitafijna wyeksponowana jest w  jednej z  sal gruntownie odremontowanego popijarskiego klasztoru, Centrum Muzealno 
– Warsztatowym w  Szczuczynie. Więcej informacji na ten temat: Gazeta Polska 1870, nr 144, s. 2; I. Grochowska, Stanisław 
Antoni Szczuka – jego działalność w ziemi wiskiej 1682-1710, Warszawa 1989, s. 53, 191; J. Siemion, Dzieje miasta…, Szczuczyn 
2013, s. 35, 42.
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Rok szkolny 1930/31

Zapis dzieci. 
Liczba dzieci w wieku szkolnym wynosi [czterysta siedmioro]: [sto sześćdziesiąt pięć] dziewczynek 
i [dwustu czterdziestu dwóch] chłopców. Z tej liczby zapisało się do szkoły Nr 2, [trzydziestu jeden] 
chłopców i [sto sześćdziesiąt pięć] dziewczynek – razem [sto dziewięćdziesięcioro sześcioro] dzieci. 
Z pozostałych dzieci [ośmioro] zapisało się do VII oddziału szkoły Nr 1 a reszta do prywatnych szkół.

Zapis odbył się w dniach 27 i 28 sierpnia:
Do klasy I zapisało się  2 chł.[opców]  i 49 dziew.[czynek] razem  51 dzieci
Do klasy II  „  „     10  „  23  „ „  33   „
Do klasy III  „  „ 6   „  31  „ „  37   „
Do klasy IV  „  „ 4  „  26  „ „  30   „
Do klasy V  „  „ 3  „  22  „ „  25   „
Do klasy VI  „  „ 6  „  14  „ „  20   „
 Razem        31 chł.[opców] 165 dziew.[czynek] Razem   196 dzieci

Przyjęcie p. Rutkowskiego. 
Inspektorat Szkolny pismem z  dnia 28 sierpnia 1930 r. zawiadomił, iż p. Rutkowski Józef został 
przyjęty z dniem 1 września 1930 r. na stanowisko kontraktowego nauczyciela szkoły powszechnej 
Nr 2 w Szczuczynie.

Wrzesień

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego.
Dnia 1 września odbył się wspólny uroczysty obchód rozpoczęcia nauki w szkołach.
Obchód rozpoczął się nabożeństwem w bożnicy (kościele). Po nabożeństwie dzieci szkoły Nr 2 przy-
łączyły się do szkoły Nr 1 i pochodem z orkiestrą Straży Ogniowej na czele udały się z wieńcami do 
Pomnika Poległym. Przy Pomniku przemówił p. Inspektor Szkolny, poczem dzieci złożyły wieńce. 
Po pochodzie odbyła się w teatrze uroczysta akademja, na której przemówili kierownicy szkół, dzieci 
deklamowały a chór śpiewał kilka piosenek. Na obchodzie byli obecni przedstawiciele władz miejsco-
wych i powiatowych z p. Starostą na czele.

Zmiana specjalistów. 
Na skutek wzajemnego porozumienia się kierowników miejscowych szkół z  polecenia p. Inspektora 
Szkolnego odbyła się zamiana specjalistów na rok szkolny 1930/31, mianowicie: szkoła Nr 1 ustępuje 
swoich specjalistów śpiewu, robót i gimnastyki na rzecz szkoły Nr 2 na 14 godz. tygodniowo, wzamian 
czego otrzymuje od szkoły Nr 2 specjalistkę języka niemieckiego na 11 godz. i rachunków na 4 godz. 
razem na 15 godz. tygodniowo.

I. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].

Dnia 15 września odbyło się I. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem podzielono między 
nauczycieli pracę szkolną i pozaszkolną.
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Październik

I. posiedzenie Opieki.
Dnia [brak daty] odbyło się I. posiedzenie Opieki, na którem omówiono stan kasy.

I. lokalna konferencja. 
Dnia 23 odbyła się I. lokalna konferencja. Pani Zemelówna miała w I klasie lekcje języka polskiego 
(litera K).

II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 23 października odbyło się II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem przejrzano 
zeszyty wszystkich klas po [sześć] z każdego przedmiotu oraz dyskutowano nad lekcją p. Zemelówny.

Dymisja Prezesa Dozoru Szkolnego. 
Dnia [brak daty] października Prezes Dozoru Szkolnego p. K. Olszewski podał się do dymisji. 
Obowiązki Prezesa pełni tymczasowo p. M. Dygnarowicz.

Obchód 25-lecia Walki o Szkołę Polską. 
Dnia 25 października obchodzono w szkole 25-lecie Walki o Szkołę Polską. Kierownik miał okolicz-
nościowe przemówienie do dzieci, poczem dzieci śpiewały i deklamowały. Zebrano na rzecz szkół za 
granicą 16 zł 60 gr.

Listopad

Obchód Odzyskania Niepodległości. 
Dnia 11 listopada dzieci naszej szkoły były obecne na uroczystym nabożeństwie w  bożnicy, wzięły 
udział w pochodzie i dały [trzy] deklamacje na akademji.

Wybory do Sejmu. 
Dnia 16 listopada odbyły się w całej Rzeczypospolitej wybory do Sejmu. Lista Bloku Bezpartyjnego 85 
zdobyła olbrzymią większość głosów, dzięki czemu wprowadziła do Sejmu [dwustu pięćdziesięciu] 
posłów.

I. zebranie rodziców. 
Dnia 20 listopada odbyło się I. zebranie rodziców z liczbą obecnych [osiemdziesięciu] osób w sprawie 
postępów i zachowania się dzieci za I okres.

Wybory do Senatu. 
Dnia 23 listopada odbyły się w  całej Rzeczypospolitej wybory do Senatu. Lista Bloku Bezpartyjne-
go zdobyła olbrzymią większość głosów, dzięki czemu wprowadziła do Senatu [siedemdziesięciu 
siedmiu] senatorów.

III. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 24 listopada odbyło się III. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono sprawę 
obchodu Setnej Rocznicy powstania listopadowego i zabawy chanukowej oraz p. Zemelowa odczytała 
referat na temat: „Dodatnie i ujemne strony czytelnictwa w naszej szkole”.

85 Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego (BBWR) – organizacja polityczna okresu międzywojennego w Polsce, 
utworzona w roku 1927 przez Walerego Sławka. Skupiała drobniejsze ugrupowania polityczne i grupy mniejszości narodowych, 
a  także zwerbowała kilku posłów z Polskiej Partii Socjalistycznej i PSL „Piast”.
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Setna Rocznica powstania listopadowego. 
Dnia 30 listopada odbył się obchód Setnej Rocznicy powstania listopadowego, na którem nauczycielka 
p. Zemelówna i Kierownik Szkoły przemówili do dzieci w związku z powyższą rocznicą. Ponadto 
dzieci były w bożnicy na uroczystem nabożeństwie i wzięły udział w akademji z trzema deklamacjami.

Grudzień

II. posiedzenie Opieki. 
Dnia 1 grudnia odbyło się II. posiedzenie Opieki, na którem omawiano sprawę zabawy chanukowej 
oraz złożono sprawozdanie ze stanu kasy do dnia 1 grudnia br.

Zmiana Inspektorów. 
Dekretem M.W.R. i O.P. z dnia 5 października 1930 r. Nr II 22499/30 Inspektor Szkolny w Szczu-
czynie p. W. Marszałek został przeniesiony na równorzędne stanowisko Inspektora Szkolnego w Łom-
ży. Dekretem M.W.R. i  O.P. z  dnia 23 [października] 1930 r. Nr 22766/30 Inspektor Szkolny 
powiatu toruńskiego w Chełmży został przeniesiony na równorzędne stanowisko Inspektora Szkolnego 
w Szczuczynie.

I. wizytacja p. Inspektora Szkolnego. 
Dnia 10 grudnia o godz. 11 rano nowy Inspektor Szkolny p. W. Leśniewicz po raz pierwszy wizy-
tował szkołę celem zapoznania się ze szkołą i z nauczycielstwem.

IV. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 13 grudnia odbyło się IV. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Dyskutowano nad lekcją  
p. Rutkowskiego.

Zabawa chanukowa.
W dniach 16 i 17 grudnia odbyły się w szkole dwie zabawy chanukowe dla dzieci z fantową loterją. 
Na pierwszej zabawie był obecny Inspektor Szkolny p. Leśniewicz. Zabawy dały czysty dochód 70 zł.

I. konferencja rejonowa. 
Dnia 18 grudnia odbyło się w obecności p. Inspektora Szkolnego I. konferencja rejonowa w szkole 
Nr 1. Pani Godlewska miała lekcję geografji w kl. III.

Styczeń

Pożegnanie Inspektora Szkolnego p. Marszałka. 
Staraniem nauczycielstwa odbyło się w  Grajewie dnia 10 stycznia uroczyste pożegnanie Inspektora 
Szkolnego p. Marszałka. Z tej okazji odbył się bankiet, na którym było przeszło sto osób.

II. konferencja rejonowa. 
Dnia 19 stycznia odbyła się II. konferencja rejonowa w szkole powszechnej Nr 1. Pan Jonkajtys miał 
referat psychologiczny na temat: „Wyobraźnia i  fantazja”.

V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 22 stycznia odbyło się V. posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którem złożono sprawozdanie 
z  zabawy chanukowej, omówiono sprawę obchodu rocznicy powstania styczniowego oraz p.  Zeme-
lówna odczytała referat na temat: „Nauka geografji w szkole powszechnej”.
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Obchód powstania styczniowego i rozdania cenzurek. II. zebranie rodziców. 
Dnia 29 stycznia odbyło się II. zebranie rodziców w  obecności [stu dziesięciu] osób. Urządzono 
obchód powstania styczniowego z referatem p. Rutkowskiego oraz rozdano świadectwa za I półrocze.

Luty

Zachorowanie Kierownika Szkoły. 
Dnia 18 lutego 1931 r. Kierownik Szkoły, p. Wolf Bergstein zachorował poważne na pęcherz. Za-
stępuje go nauczycielka p. Zemelowa Salomea.

Marzec

Obchód Imienin Marszałka J. Piłsudskiego. 
Dnia 19 marca o  godz. 9 odbył się w  szkole obchód Imienin Marszałka J. Piłsudskiego. P.[ani] 
Lejzerzonowa przemówiła do dzieci o działalności i zasługach Wielkiego Wodza dla Ojczyzny, po-
czem odbyły się deklamacje i  śpiewy. Po obchodzie dzieci wzięły udział w nabożeństwie w bożnicy, 
w miejscowym pochodzie i w wieczornej akademji.

Odczyt p. Zemelowej. 
Dnia 25 marca o godz. 13, p. Zemelowa wygłosiła w szkole odczyt dla [stu pięćdziesięcioro] dzieci 
o  lotnictwie.

Kwiecień

VI. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 18 kwietnia odbyło się VI. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono sprawę 
obchodu 3 Maja oraz wystawienia ocen za III okres.

III. zebranie rodziców.
Dnia 19 kwietnia o godz. 16 odbyło się III. zebranie rodziców, na którem konferowano z rodzicami 
w sprawie postępów dzieci. Obecnych było [sto dziesięć] osób.

Maj

Obchód 3 Maja. 
Dnia 3 Maja o godz. 10 rano odbył się w szkole uroczysty obchód dla dzieci. Na program złożyły się 
śpiewy i deklamacje z przemówieniem p. Rutkowskiego. Przed obchodem dzieci były na nabożeństwie 
w bożnicy. O godz. 12 dzieci wzięły udział w miejscowym pochodzie.

Święto dziecka. 
Dzień 26 maja, jako święto dziecka, był wolny od nauki. Urządzono wycieczkę do „Lasu Wąszoskiego” 86.

Czerwiec

VII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 9 czerwca odbyło się VII posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono sprawę 
klasyfikacji dzieci, sprawę zakończenia roku szkolnego, wyboru podręczników i ogólnej wycieczki.

86 Las znajduje się około jednego kilometra od Szczuczyna, między drogami do Niećkowa i do Wąsosza. Jest to tzw. „Siana choinka”.
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Konferencja kierowników.
Dnia 27 czerwca odbyła się w kancelarji Inspektoratu konferencja kierowników pod przewodnictwem 
p. Inspektora Szkolnego. Omówiono różne sprawy tyczące się organizacji szkół, czystości i  dekoracji 
klas na przyszły rok szkolny.

Zakończenie roku szkolnego. 
Dnia 28 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, które się składało z popisu dzieci 
i wystawy szkolnej. Przemówiła do rodziców p. Zemelowa.

VIII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 30 czerwca odbyło się VIII. posiedzenie Rady Pedagogicznej na którem złożono sprawozdanie 
z działalności Komisyj, Opieki oraz z postępów dzieci za II półrocze

Ogólny pogląd na rok szkolny 1930/31

Na początku roku było 31 chłopców i 165 dziewczynek. Razem 196 dzieci. W  ciągu roku wstąpiło 
3 chłopców, 2 dziewczynki i wystąpiło 3 chłopców, 4 dziewczynki. W końcu roku było 31  chłopców 
i 163 dziewczynki. Razem 194 dzieci. 
Rada Pedagogiczna odbyła w  ciągu roku 8 posiedzeń. Zebrań rodziców było 4. Opieka miała  
4 posiedzenia. Rada Pedagogiczna urządziła w ciągu roku 8 obchodów i 2 przedstawienia dla dzieci. 
Szkoła odbyła 2 wycieczki zamiejskie. Szkoła ofiarowała 11 zł 35 gr na Dar Narodowy 3 Maja.

Sierpień

Przeniesienie p. F. Bergstein – Lipkesowej do Nowego – Dworu. 
Dekretem Kuratorjum przy piśmie Inspektoratu Szkolnego z  dnia 5 sierpnia 1931 r. Nr  2279/31 
przeniesiono nauczycielkę F. Lipkesową do Nowego – Dworu powiatu Warszawskiego z  powodu 
zmiany organizacji szkoły.

I. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 20 sierpnia odbyło się I. posiedzenie organizacyjne R.[ady] P.[edagogicznej]. W szkole zreduko-
wano jedną siłę ze względów oszczędnościowych. Szkoła otrzymała na br. szkolny tylko [cztery] siły.

Nominacja na p.o. Kierownika Szkoły. 
Dnia 30 sierpnia otrzymała p. Zemelowa nominację na p.o. Kierownika Szkoły. Kierownik Szkoły 
otrzymał urlop do 30 listopada br.
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Rok szkolny 1931/32
Zapis dzieci.
Liczba dzieci w  wieku szkolnym wynosi [czterysta dwadzieścioro ośmioro]: chłopców [dwustu czter-
dziestu ośmiu] i  [sto osiemdziesiąt] dziewczynek. Z  tej liczby zapisało się do szkoły Nr 2,  [dwieście 
dwadzieścioro] dzieci. Zapis odbył się w dniach 27 i 28 sierpnia.

Do klasy  I   zapisało się  55  dzieci
  „  „ II    „  „  51   „
  „  „ III    „  „  36   „
  „  „ IV    „  „ 36   „
  „  „ V    „  „  21   „
  „  „ VI    „  „  21   „
  Razem        220 dzieci

Wrzesień

Zastępstwo p. Sznajdra. 
Z  powodu uzyskania przez Kierownika Szkoły urlopu zdrowotnego nauczyciel p. Sznajder objął 
zastępstwo w szkole od dnia 1 września br.

II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 6 września odbyło się II. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono podział 
zajęć szkolnych w związku z zastępstwem p. Sznajdra oraz sprawę rozkładu materiału naukowego.

Październik

III. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 11 października odbyło się III. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono 
sprawę konferencji rejonowej i obchodu listopadowego.

Objęcie zastępstwa przez p. Sztejnberg. 
Dnia 16 października objęła zastępstwo p. Sztejnberżanka, gdyż nauczyciel p. Sznajder został prze-
niesiony do Nowego – Dworu.

Konferencja rejonowa. 
Dnia 26 października odbyła się w  szkole Nr 2, I  konferencja rejonowa. P.[ani] Lejzerzonowa 
miała lekcję przyrody w  klasie III na temat: mydło, kąpiel i  pranie, a  p. Zemelowa miała referat 
w nauczaniu przyrody w klasie III.

Listopad

Obchód listopadowy. 
Dnia 11 listopada odbył się w szkole o godz. 10 rano dla dzieci uroczysty obchód rocznicy Odzyskania 
Niepodległości, na który się złożyły śpiewy i deklamacje. Przed obchodem dzieci udały się do bożnicy na 
nabożeństwo a o godz. 8 wieczorem dzieci starszych klas były obecne na uroczystej akademji w teatrze.
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I zebranie rodziców. 
Dnia 15 listopada odbyło się I  zebranie rodziców, na którem konferowano z  rodzicami w  sprawie 
postępów dzieci za I okres. Obecnych było [sto dziesięć] osób.

Zebranie K.L.O.P.P. 
Dnia 18 listopada odbyło się zebranie członków K.L.O.P.P. pod przewodnictwem p. Sztejnberżanki. 
Wybrano członków zarządu oraz omawiano różne sprawy tyczące się Koła.

Grudzień

Powrót do pracy Kierownika Szkoły. 
Dnia 1 grudnia Kierownik Szkoły p. Wolf Bergstein powrócił do pracy w  szkole po 9 miesięcznej 
przerwie z powodu choroby.

Zabawa chanukowa. 
W dniach 6 i 7 grudnia odbyły się w szkole dwa przedstawienia dla rodziców i dzieci. Na pierwszem 
przedstawieniu Kierownik Szkoły wygłosił referat na temat: Antjoch Epifanes i  Makabensze 87. 
Czysty dochód z obu przedstawień wynosi 73 zł 21 gr.

II. konferencja rejonowa. 
Dnia 17 grudnia odbyła się w szkole Nr 1 II. konferencja rejonowa. Pan Załuska miał lekcję geografji 
w kl. III na temat: Poczta, wysyłka listów, a p. Zemelówna odczytała referat na temat: Nauczanie 
geografji w klasie III.

V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 20 grudnia odbyło się V. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omówiono sprawę 
rozkładu lekcyj w związku z powrotem p. Kierownika Szkoły do pracy oraz złożono sprawozdanie 
z przedstawień chanukowych.

Styczeń

Nadzwyczajne zebranie rodziców. 
Dnia 10 stycznia odbyło się nadzwyczajne zebranie rodziców w  szkole. Kierownik Szkoły wygłosił 
obszerny referat o gruźlicy. Obecnych było około [stu] osób.

III. konferencja rejonowa. 
Dnia 11 stycznia odbyła się w szkole Nr 1, III. konferencja rejonowa. Pan Jonkajtys wygłosił referat 
o wychowaniu państwowem.

VI. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 24 stycznia odbyło się VI. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem Kierownik Szkoły 
konferował z nauczycielstwem po odbytych wizytacjach. Omówiono również sprawę obchodu Imienin 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i obchodu powstania styczniowego.

87 Antioch IV Epifanes (? – 164/163 p.n.e.) – władca Syrii starożytnej z dynastii Seleucydów, panował w latach 175-163 p.n.e., 
dążył do przywrócenia świetności państwa, wywołał powstanie Machabeuszów, pragnąc narzucić Judejczykom obcą religię.
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Przeniesienie Kierownika Szkoły w stan spoczynku.
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Warszawskiego pismem z dnia 15 stycznia 1932 r. Nr 1-30176/31 prze-
niosło Kierownika Szkoły powszechnej Wolfa Bergsteina w stan spoczynku od dnia 31 stycznia 1932 r. 
z powodu przekroczenia [sześćdziesięciu] lat życia i uzyskanie prawa do uposażenia emerytalnego.

Obchód Imienin Pana Prezydenta i pożegnanie dzieci przez Kierownika Szkoły. 
Dnia 30 stycznia o  godz. 13 odbył się w  szkole uroczysty obchód Imienin Pana Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w  obecności dzieci wszystkich klas. Na program obchodu złożyły się śpiewy 
i  deklamacje oraz przemówienie okolicznościowe p. Kierownika Szkoły. Po obchodzie p. Kierownik 
Szkoły żegnał dzieci z powodu jego opuszczenia szkoły. Pana Kierownika żegnała w imieniu dzieci 
uczennica klasy VI Sosnowska Chana.

Obchód powstania styczniowego i pożegnanie rodziców przez Kierownika Szkoły. III. zebranie rodziców. 
Dnia 30 stycznia o godz. 18 odbyło się III. zebranie rodziców, na którem urządzono obchód rocznicy 
powstania styczniowego ze śpiewami i  deklamacjami oraz z  przemówieniem p. Lejzerzonowej. Po 
obchodzie żegnał rodziców Kierownik Szkoły. W  imieniu Opieki, Zarządu Gminy Starozakonnych 
i rodziców żegnał ustępującego p. Kierownika Szkoły Opiekun i Członek Zarządu Gminy p. Rubi-
nowicz Natan. Po pożegnaniu rozdano świadectwa półroczne rodzicom dzieci. Ze świadectw zebrano 
na potrzeby szkolne sumę [brak kwoty].

Luty

Nominacja na p.o. Kierownika Szkoły. 
Dnia 1 lutego 1932 r. otrzymała p. Zemelowa Salomea nominację na p.o. Kierownika Szkoły (Pismo 
Insp.[ektora] Szkol.[nego] z dnia 1 [lutego] 1932 r. Nr 240/32).

Objęcie posady naucz.[ycielki] przez p. Szteinberżankę B. 
Dnia 3 lutego 1932 r. przystąpiła do pracy, jako nauczycielka kontraktowa p. Szteinberżanka Boba.

IV. Konferencja rejonowa. 
Dnia 15 lutego odbyła się w szkole Nr 2, IV. konferencja rejonowa. P.[ani] Zemelowa miała lekcję przyrody 
w kl. IV na temat: „Ropa naftowa” a p. Jasińska odczytała referat na temat: Nauczanie przyrody w kl. IV.

Obchód 200-ej rocznicy urodzin J. Waszyngtona. 
Dnia 22 lutego br. odbyły się w poszczególnych klasach pogadanki, tematem których była postać Wa-
szyngtona i  jego rola w uzyskaniu niepodległości Stanów Zjednoczonych.

Marzec

VII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 10 marca odbyło się VII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej], na którem omawiano postępy 
dzieci za I półrocze oraz sprawę obchodu Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Obchód Imienin Marszałka J. Piłsudskiego.
Dnia 19 marca o godz. 9.30 odbył się w szkole obchód Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Obchód 
zagaiła p. Zemelówna przemówieniem o zasługach Wielkiego Wodza dla ojczyzny, poczem odbyły się 
śpiewy i deklamacje. Po obchodzie dzieci udały się pod opieką nauczycielstwa do bożnicy na nabożeństwo 
a stamtąd do teatru na akademję, gdzie dzieci dały [trzy] deklamacje.
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Kwiecień

Przeniesienie p. F. Lipkiesowej do Szczuczyna. 
Dnia 1 kwietnia przystąpiła do pracy w szkole nauczycielka p. F. Lipkiesowa na miejsce kontraktowej 
nauczycielki p. Szteinberżanki B. Przeniesienie do Szczuczyna otrzymała p. Lipkiesowa na własną 
prośbę (Pismo Kuratorjum z dnia 19 lutego Nr 1-3024/32).

VIII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 14 kwietnia odbyło się VIII. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Na posiedzeniu omawiano 
postępy i zachowanie się dzieci za III okres oraz sprawę obchodu 3 Maja.

IV. zebranie rodziców. 
Dnia 16 kwietnia odbyło się w szkole IV. zebranie rodziców w obecności [stu dwudziestu] osób. Na 
porządku dziennym było konferowanie z rodzicami w sprawie postępów i zachowania się dzieci za 
III okres.

Maj

IX. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej].
Dnia 2 maja odbyło się IX. posiedzenie R.[ady] P.[edagogicznej]. Na posiedzeniu omawiano sprawę 
podziału zajęć szkolnych na rok szkolny 1932/33 oraz (podzielono) wyznaczono zastępstwo na czas 
urlopu p. Zemelowej.

Obchód 3 Maja. 
Dnia 3 Maja o godz. 10 rano odbył się w  szkole uroczysty obchód dla dzieci. Na obchód złożyły się 
deklamacje i śpiewy z przemówieniem p. Zemelówny. Przed obchodem dzieci były pod opieką nauczy-
cielstwa w bożnicy na nabożeństwie. O godz. 19 odbyła się w teatrze miejskim ogólna akademja, na 
której dzieci szkolne dały [dwie] deklamacje.

[brak tekstu w oryginale na stronie 95 i 96]



84

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie

Rok szkolny 1932/33
Rok szkolny 1932/33 rozpoczął się w dniu 1 [września] 1932 r. uroczystem nabożeństwem, po którem 
odbyły się normalnie zajęcia. 

Na podstawie rozporządzenia Kuratorjum Okręgu Szkolnego Warszawskiego, z dnia 16 [czerwca] 
1932 r. Nr 1-5815/32 szkoły, m.[iasta] Szczuczyna zostały zreorganizowane w sposób następujący: 
Do szkoły Nr 2 zostały przyłączone oddziały równoległe I, II, III i  IV z  budynku poklasztornego, 
dawniej należące do szkoły Nr 1, przy szkole zaś Nr 1 pozostały oddziały zasadnicze. W ten sposób 
na terenie m.[iasta] Szczuczyna powstały [dwie VII] kl. publiczne szkoły powszechne Nr 1 i Nr 2. 
W  roku bieżącym szkoła Nr 2 mieści się w  [dwóch] budynkach: w  budynku „A” (ul. Kilińskiego) 
i w budynku „B” (ul. Kościelna). W budynku „A” mieszczą się klasy dla dzieci wyznania mojżeszowego, 
a więc: Ia, IIa, IIIa, IVa, V, VI i VII, te [trzy] ostatnie (mieszane dla dzieci wyznania rzym.[sko] 
– katolickiego i mojżeszowego). W budynku „B” mieszczą się klasy równoległe: Ib, IIb, IIIb i IVb, do 
których uczęszczają wyłącznie dzieci wyznania rzym.[sko] – katolickiego. 
Rejon szkolny szkoły Nr 2 dla dzieci wyznania rzym.[sko] – katolickiego obejmuje: wieś Jambrzyki, 
wieś Sokoły, wieś Świdry, wieś Miętusewo, ul. Pawełki, Skitowo, Majewskiego, Wąsowską, [Króla]  
J. Sobieskiego, Wiśniową, Gumienną, Szpitalną i Kościelną. Dzieci wyznania mojżeszowego do tu-
tejszej szkoły uczęszczają z całego Szczuczyna.

W bieżącym roku szkolnym zapisało się dzieci 486.
Do kl.  Ia  zapisało się    53  w tem chł.[opców]   3  dziew.[czynek]  50
 „  Ib  „ „ 65  „  28 „ 37
 „  IIa  „ „ 52 „  14 „ 38
 „  IIb „ „ 63 „  33 „ 30
 „  IIIa „ „ 47 „  17 „ 30
 „  IIIb „ „ 49 „  30 „ 19
 „  IVa  „ „ 37 „  8 „ 29
 „  IVb „ „ 47 „  28 „ 19
 „  V  „ „ 41 „  11 „ 30
 „  VI „ „ 15 „  2  „ 13
 „  VII  „ „ 17 „  – „ 17
 Razem  „ „       486   „ 174  „ 312
 
Pod względem wyznania szkoła liczy:
Wyznania rzym.[sko] – katolickiego  248
      „      mojżeszowego   238 
Razem       486

W związku z reorganizacją szkół m.[iasta] Szczuczyna Pan Inspektor Szkolny pismem Nr1819/32 
z dnia 24 [sierpnia] 1932 powierzył mi 88 pełnienie obowiązków Kierownika [VII] kl. publ.[icznej] 
szkoły powszechnej Nr 2 w Szczuczynie.

88 Kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie został Pan Jan Baczewski. Kierował on szkołą do 12 października 
1937 r.
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Personel Nauczycielski pracą na bieżący rok szkolny podzielił się następująco:
1. p. Zemelowa w kl. Ia wszystkie prócz religji 16  godz.
    „  IVa, V, VI i VII przyroda  9  godz. 
    „  VI, VII niemiecki  3  godz. 
    „  VI, VII roboty  2  godz.
        30  godz. i wychowawstwo kl. Ia i VI, VII
2. p. Załuska w kl. Ib wszystkie prócz religji  16  godz.
    „  IVb polski, historja  9  godz.
    „  IVb roboty i gimnastyka  5  godz.
        30  godz. i wychow.[awstwo] kl. Ib i IVb
3. p. Lipkiesowa w kl.  IIa wszystkie prócz religji  18  godz.
     „  VI, VII polski, rysunki i  śpiew  9  godz. 
     „  V geografja  3  godz.
       30  godz. i wychow.[awstwo] kl. IIa
4. p. M. Jasińska w   kl.  IIb   18  godz.
     „  IVb śpiew i rysunki  4  godz. 
     „  V polski i gimnastyka  8  godz.
       30  godz. i wychow.[awstwo] kl. IIb
5. p. Ch. Zemelówna w kl.IIIa wszystkie prócz religji  24  godz.
     „ V, VI i VII historja  4  godz.
     „ VI geografja  2  godz.
       30  godz. i wychow.[awstwo] kl. IIIa
6. p. S. Romanowicz w kl. IIIb wszystkie prócz religji  26  godz.
     „ IVb rachunki  4  godz. 
       30  godz. i wychow.[awstwo] kl. IIIb
7. p. R. Lejzerzonowa w kl. IVa polski, historja  8 godz.
     „  „ geografja, rachunki  6  godz.
     „  „ rysunki, roboty  4  godz.
     „  „ śpiew i gimnastyka  4  godz.
     „ IVb geografja, przyroda  4  godz.
     „ V roboty  3  godz. 
     „ VII higiena  1  godz.
       30  godz. i wychow.[awstwo] kl. IVa
8. ks. S. Murawski w kl. Ib, IIb, IIIb, IVb i V religja  10  godz.
9. p. J. Berman w kl. Ia, IIa, IIIa, IVa, VI i VII religja  18 godz.
10. p. J. Baczewski w kl. V, VI i VII rachunki  8  godz.
     „  V rysunki  2  godz.
    „  VI i VII gimnastyka  2  godz.
       12  godz. i wychow.[awstwo] kl. V
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Budżet szkolny na rok 1932/33 uchwalony został następujący:
Szkoła Nr 2
1. Remont budynku szkolnego……………..…  [brak danych]
2.     „     inwentarza……………………....... [brak danych]
3. Opał ……………………………………….…  [brak danych]
4. Światło…………………............................... [brak danych]
5. Usługa………………………………………... [brak danych]
6. Utrzymanie czystości…………………….…. 100 zł
7. Kancelarja………………………………...….  50 zł
8. Ryczałt gospodarczy…................................  50 zł
9. Apteczka szkolna………………………….... [brak danych]
10. Prenumerata Dz.[iennika] Urz.[ędowego]   4 zł 50 gr
Razem         [brak danych]

[Wrzesień]

Dnia 5 września br. szkołę naszą odwiedził Pan Naczelnik Wydziału Szkół Powszechnych K.O.S. 89  
w Brześciu [nad Bugem] (powiat szczuczyński przeszedł, bowiem z dn. 1 [września] br. do wspo-
mnianego Kuratorium).

Dnia 15 września br. na II. posiedzeniu Rady Pedagogicznej postanowiono na wniosek Kierownika Szkoły 
zorganizować na terenie szkoły „Świetlicę uczniowską” oraz powołano do życia Komisję Imprez Dochodowych 
(p. Baczewski, p. Lipkiesowa i p. Jasińska) i Komisję Bibljoteczną (p. Zemelówna i p. Lejzerzonowa).

[Dnia] 23 i  24 września szkołę wizytował Wizytator Okręgowy p. Ściebora. Wobec małej liczby 
dzieci w oddz.[iale] VI i VII klasy te przydzielono z dniem 27 [października] br. do szkoły Nr 1  
p. Zemelowa zaś wniosła podanie o przeniesienie na równorzędne stanowisko do Grajewa.

W związku ze zwinięciem 90 etatu, na III. posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 7 [października] 
br. pracę podzielono w sposób następujący:
1. p. Lejzerzonowa w kl. Ia wszystkie przedmioty prócz religji  16 godz.
  p. Lejzerzonowa w IVa polski, historję, przyrodę i gimnastyki 12 godz.
  p. Lejzerzonowa w V historję   2 godz.
    30 godz. 
                                                                          i wych.[owawstwo] kl. Ia i IVa 
2. p. Załuska J. w kl. Ib wszystkie przedmioty prócz religji 16 godz.
  p. Załuska J. w IVb polski, historja, roboty i gimnastyka  14 godz.
    30 godz. 
                                                                        i wych.[owawstwo] kl. Ib i IVb
3. p. F. Lipkiesowa w kl. IIa wszystkie przedmioty prócz religji  17 godz.

89 Kuratorium Okręgu Szkolnego.
90 Zwinięcie – zlikwidowanie.
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  p. F. Lipkiesowa w IVa geografję i  śpiew       4 godz.
 p. F. Lipkiesowa w V przyroda, geografję i  śpiew  9 godz.
   30 godz. 

 i wych.[owawstwo] kl. IIa
4. p. M. Jasińska w kl. IIb wszystkie przedmioty prócz religji 20 godz.
  p. M. Jasińska w IVb śpiew  2 godz.
  p. M. Jasińska w V polski i gimnastyka  8 godz.
    30 godz. 
   i wych.[owawstwo] kl. IIb
5. p. Ch. Zemelówna w kl. IIIa wszystkie przedmioty prócz religji  24 godz.
  p. Ch. Zemelówna w IVa i V roboty  6 godz.
    30 godz. 
    i wych.[owawstwo] kl. IIIa
6. p. S. Romanowicz w kl. IIIb wszystkie przedmioty prócz religji 26 godz.
  p. S. Romanowicz w IVb przyrodę i geografję  4 godz.
    30 godz. 
    i wych.[owawstwo] kl. IIIb
7. Ks. S. Murawski w kl. I, II, III, IV i V religję  10 godz.
8. p. J. Berman w kl. I, II, III, IV i V religję  10 godz.
9. p. J. Baczewski w kl. IVa, IVb i V matematykę  12 godz.
  IVa, IVb i V rysunek  6 godz.
    18 godz. 
    i wych.[owawstwo] kl. V

[Listopad]
W dniu 8 listopada br. młodzież szkolna wraz z personelem wzięła udział w żałobnem nabożeństwie 
za dusze śp. Króla Jana Sobieskiego i Podkanclerza Szczuki 91 – fundatorów szczuczyńskiego kościoła 92.

Dnia 11 listopada br. ku uczczeniu XIV rocznicy odzyskania niepodległości odbył się na terenie szkoły 
poranek w ramach następującego programu:
Godz. 8 zbiórka dzieci w sali rekreacyjnej.
Godz. 8.15 – 9.15:
1. Przemówienie.
2. „Brygadier Piłsudski” – chór (kl. IVb).
3. „Dobosz” – deklamacja (kl. IIa).
4. „Polski żołnierz” deklamacja (kl. IIb).

91 Stanisław Antoni Szczuka herbu Grabie, pseud.: Candidus Veronensis (z jęz. łac.: Szczerota Prawdzicki), (1654-1710) – założyciel 
i właściciel Szczuczyna, osobisty sekretarz i przyjaciel króla Jana III Sobieskiego, doradca kolejnych królów polskich, podkanclerzy 
litewski, jedna z najwybitniejszych postaci ówczesnej Rzeczypospolitej. St. A. Szczuka zmarł 19 maja 1710 r. w Warszawie i został 
zgodnie z  jego wolą pochowany w  kryptach kościół pw. Im. Najświętszej Maryi Panny w  Szczuczynie. Więcej informacji na 
temat St. A. Szczuki i jego działalności: I. Grochowska, Stanisław Antoni Szczuka…, Warszawa 1989.; J. Siemion, Dzieje miasta…, 
Szczuczyn 2013.; J. Siemion, Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny… , Szczuczyn 2019.

92 Szerzej na temat fundacji i  lokacji szczuczyńskiej świątyni, jej historii oraz walorów architektronicznych i  wystroju wnętrza: 
J. Siemion, Kościół pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny… , Szczuczyn 2019.
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5. „Wojenko, wojenko” – chór (kl. IVa i V).
6. „Lech” – deklamacja  (IIIa).
7. „Do Marszałka” – deklamacja (IVb).
8. „W polu jezioro” – chór (IVb, V).
9. „Zmartwychwstała” – deklamacja (kl. V).
10. „Nieznany żołnierz” – deklamacja (kl. V).
11. „Hymn narodowy”.
12. Nabożeństwo.

Na podstawie rozporządzenia M.W.R. i O.P. z dnia 18 [listopada] br. L.I-Nr 4482/32 ferje zimowe 
rozpoczęły się 23 grudnia i  trwały do dnia 15 [stycznia] 1933 r.

[Grudzień]

[Dnia] 28 i 29 grudnia 1932 r. odbyły się na terenie szkoły Nr 2 „Wieczornice Chanukowe”. W pro-
gramie: śpiewy, deklamacje, loteria fantowa i sztuka w [trzech] odsł.[onach] „Żelazny Wilk”. Czysty 
dochód z obu wieczornic wyniósł 73 zł 05 gr. 

Styczeń

[Dnia] 6 stycznia 1933 r. w  sali Straży Pożarnej została urządzona choinka, dla dzieci szkolnych 
i poza szkolnych. Fundusz na urządzanie choinki zebrano ze składek, część zaś pieniędzy wyasygnował 
Magistrat m.[iasta] Szczuczyna i Urząd Gminy.

[Dnia] 28 stycznia 1933 r. w lokalu Szkoły Nr 1 odbyła się Konferencja Powiatowa (Zjazd).

Luty

[data i podpis] 93

Dnia 13 i 14 lutego br. odbyła się wizytacja szkoły. Szkołę wizytował Pan Inspektor Szkolny.

[Dnia] 15 lutego p. J. Baczewski przeprowadził na konferencji rejonowej lekcję z  rachunków  
w kl. IVa na temat: „Rozwiązywanie zadań z uwzględnieniem wychowania państwowego”

[Dnia] 21 lutego Pan Inspektor Szkolny dokończył wizytacji, po której odbyła się konferencja.

 [Dnia] 27 lutego o  godz. 16 odbyła się konferencja Komisji Teatralnej, na której ustalono termin 
przedstawienia szkolnego (2 maja) i podzielono się pracą.

Marzec

Dnia 18 [marca] 1933 r. na terenie szkoły odbył się poranek ku uczczeniu Imienin I  Marszałka 
Polski Józefa Piłsudskiego. Program poranka był następujący:

93 Pod datą „23. lutego 1933 r.” podpisał się Inspektor Szkolny p. Wiktor Leśniewicz
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1. Słowo wstępne wyp.[owiedział] Kierownik Szkoły.
2. Dziadek, dekl.[amacja] kl. Ia.
3. Jaś i Kasia, dekl.[amacja] kl. IIb.
4. Kontata imieninowa, chór „A”.
5. 19 marca, dekl.[amacja] kl. IIa.
6. O cześć Ci Polsko, chór „B”.
7. Józef Piłsudski, dekl.[amacja] kl. IIIa.
8. Wyjrzyj dziewczę, chór „A”.
9. Dziś dziadka Imieniny, dekl.[amacja] kl. IIIb.
10. Djalog, kl. IIIb.
11. Jedzie, jedzie na kasztance, chór „A”.
12. Marszałkowi w dniu Imienin, dekl.[amacja] kl. IVa.
13. Ani kontusz na nim, chór „B”.
14. [Tekst nieczytelny], dekl.[amacja] kl. V.
15. Wiązanka pieśni legionowych, chór „B”.
16. Sztuczka nastr.[ojowa] w [jednej] odsł.[onie] kl. II, III, IV i V.
17. Hymn Narodowy.
Na poranku obecny był Pan Inspektor Szkolny W. Leśniewicz oraz przedstawiciele miasta i Dozoru Szkol-
nego. Cześć programu młodzież wykonała na akademji w dniu 19 [marca] 1933 r. w sali Straży Pożarnej.

[Dnia] 23 [marca] 1933 r. w kancelarji szkoły odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym 
omawiano zachowanie się i postępy uczniów za III okres oraz pracę w Świetlicy Szkolnej.

Maj

Dnia 2 maja 1933 r. ku uczczeniu rocznicy Konstytucji 3 Maja urządzona została w  sali Straży 
Pożarnej akademja łącznie ze szkółą Nr 1. Nasza dziatwa zaprodukowała deklamacje, zaś nowo 
zorganizowany chór poraz pierwszy wypróbował swych sił publiczne, odnosząc całkowity sukces. 

[W dniach] 17 maja, 18 i 19 maja odbyły się zapisy do kl. Ia i Ib. Ogółem do obu klas zapisało się 
[sto dwadzieścioro ośmioro] dzieci.

Czerwiec

Celem zdobycia funduszu na wycieczkę do lasu i popis z racji zakończenia roku szkolnego urządzony 
został w dniu 11 [czerwca] 1933 r. w  sali Straży Pożarnej wieczór rewiowy. W programie: tańce 
solowe, tańce zespołowe, ćwiczenia rytmiczne, obrazki nastrojowe, deklamacje i  śpiewy solowe oraz 
duety. Dziatwa z  nałożonego nań zadania wywiązała się wyśmienicie. Czysty dochód w  kwocie  
25 zł 72 gr przeznaczono na zakup bułek i mleka dla dzieci, biorących udział w projektowanej wycieczce.
Rok szkolny zakończony został 14 czerwca. W  dniu tym szkoła udała się na wycieczkę do „Lasku 
Chojnowskiego” 94, gdzie odbyły się popisy, gry i zabawy. Po wycieczce młodzież powróciła do szkoły, 
gdzie otrzymała świadectwo roczne. Tegoż dnia wieczorem odbyło się zebranie rodziców.

94 Las znajduje się około trzech kilometrów od Szczuczyna, między drogami do Chojnowa i  do Niedźwiadnej (po lewej stronie 
przed Chojnowem).
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Rok szkolny 1933/34

Sierpień

Pracę podjęto dnia 21 sierpnia o godz. 8 rano. Do szkoły obecnie uczęszcza:

Do kl. Ia  – 51 
Do kl. IIa  – 47 
Do kl. IIIa  – 44 
Do kl. IVa  – 42 
Do kl. V  – 55 
Do kl. VI  – 30 
Do kl. Ib  – 66 
Do kl. IIb  – 57 
Do kl. IIIb  – 55 
Do kl. IVb  – 47 
Razem            494 [dzieci]

Dzieci wyznania rzym.[sko] – katolickiego [brak danych].
    „      „      mojżeszowego [brak danych].

Personel nauczycielski podzielił się pracą w sposób następujący:
1. Ks. pref. J. Pęski 12 godzin religji w kl. Ib, IIb, IIIb, IV, V i VI.
2. Pan Berman 12 godz. religji mojżeszowej w kl. Ia, IIa, IIIa, IVa, V (VI, VII).
3. Pan J. Baczewski objął matematykę i przyrodę martwą w kl. V i VI.
4. Pan J. Bagiński objął kl. Ib, polski, historję w kl. IVb, gimnastykę z chłopcami w kl. V i VI.
5. Pani M. Jasińska: polski, historję, gimnastykę i rysunek w kl. IIIb, śpiew i gimnastykę we  
 wszystkich klasach począwszy od III oraz roboty kobiece.
6. Pani R. Lejzerzonowa: kl. IIa oraz historję w IV, V i VI.
7. Pani F. Lipkiesowa: kl. IIIa oraz rysunek w IV, V i VI.
8. Pan S. Romanowicz: geografję i przyrodę żywą w kl. III, IV i V, rachunki w kl. III i IV.
9. Pan J. Załuska: kl. IIb oraz język polski w kl. V i VI.
10. Pani Ch. Zemelówna: kl. Ia oraz zajęcia praktyczne z dziew.[czynkami] w kl. III, IV, V i VI.

[Dnia] 21 [sierpnia] 1933 r. o godz. 16 odbyło się w kancelarji I posiedzenie Rady Pedagogicznej, 
na którem ostateczne omówiono podział przedmiotów i  wychowawstw oraz podzielono się pracami 
poza szkolnemi. P.[anie] Zemelówna i Lejzerzonowa zobowiązały się poprowadzić nadal bibljotekę 
szkolną, p. Baczewski, p. Jasińska i  Lipkiesowa – teatr szkolny, zaś p. Jasińska – zorganizować 
i poprowadzić chór szkolny.

Dnia 28 sierpnia odbyła się w  szkole Nr 1 konferencja rejonowa. Lekcję praktyczną poprowadziła 
w kl. (VI, VII) p. Godlewska, referaty zaś wygłosili: p. Baczewski, p. Jasińska, p. Jasiński, p. Zeme-
lówna, p. Lipkiesowa, p. Urniażówna, p. Kulągowski.
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Wrzesień

Dnia 9 września 1933 r. odbyło się w lokalu szkoły zebranie organizacyjne Towarzystwo Popierania 
Budowy Publicznych Szkół Powszechnych 95. Założono koła i  wybrano Zarząd, w  skład którego 
weszli: p. Romanowicz – prezes, p. Baczewski – sekretarz, p. Zemel – skarbnik, p. Radzikowska,  
p. Zbarowa, p. Rubinowicz i p. Górski. Na członków zapisało się [dwadzieścia trzy] osoby.

[Dnia] 16 [września] 1933 r.
Odbyło się nabożeństwo żałobne za dusze śp. Króla Jana Sobieskiego i  Podkanclerza Szczuki. Na 
nabożeństwie obecne była młodzież szkolna.

[Dnia] 17 [września] 1933 r. 
Przy współudziale tutejszej szkoły odbyła się w sali Straży Ogniowej uroczysta akademja ku uczczeniu 
250-lecia zwycięstwa pod Wiedniem. 96

Październik

[Dnia] 2 [października] 1933 r. 
W lokalu tutejszej szkoły odbyła się konferencja rejonowa. Lekcję z jęz. polskiego w kl. II przeprowa-
dziła p. Lejzerzonowa. Na konferencji obecny był Inspektor Szkolny W. Leśniewicz.

[Dnia] 16 [października] 1933 r.
Odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Na posiedzeniu omówiono: postępy i  zachowania się 
uczniów za I  okres, sprawę Pożyczki Narodowej 97 i  T-wa Popierania Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych oraz ustalono program uroczystości i przedstawienia na dzień 11 [listopada] 1933 r.

[Dnia] 20 [października] 1933 r.
Nastąpiła likwidacja Inspektoratu Szkolnego, którego agendy przejął Inspektor Szkolny w  Łomży  
p. W. Marszałek, jako Inspektor Obwodowy.

[Dnia] 23 [października] 1933 r.
Staraniem kierownictwa tut.[ejszej] szkoły, szkoła otrzymała [dwadzieścia] nowych [trzy] osobo-
wych ławek, których dotkliwy brak dał się dobrze odczuć. Z tego względu w ciągu [półtora] miesiąca 
kl. IIa miała naukę w godz. 15 do 18 – 19.

95 Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych (TPBPSP) − stowarzyszenie powołane w pierwszej 
połowie 1933 r. w celu gromadzenia z różnych źródeł funduszy, które następnie miały zostać obrócone w nieoprocentowane 
20-letnie pożyczki, udzielane gminom na budownictwo szkolne w wysokości 25% kosztów budowy.

96 Bitwa pod Wiedniem – inaczej nazywana Odsieczą Wiedeńską lub rzadziej Wiktorią Wiedeńską. Bitwa stoczona 12 września 
1683 r. pod Wiedniem między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a  armią 
Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się klęską Osmanów, którzy od tej pory przeszli do 
defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrześcijańskiej części Europy. W wyprawie brał również udział Stanisław Antoni 
Szczuka, a  inskrypcja w szczuczyńskim kościele i tradycja lokalna oraz wzmianki w źródłach i różnych opracowaniach wskazują, 
że kościół wzniesiono na pamiątkę Wiktorii Wiedeńskiej.

97 Pożyczka Narodowa – długoterminowa pożyczka wewnętrzna rozpisana na podstawie rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Ignacego Mościckiego z dnia 5 września 1933 r. Powodem rozpisania pożyczki była bardzo zła sytuacja budżetu państwa 
po wielkim kryzysie. Przed jego wybuchem roczne dochody budżetowe wynosiły około 3 miliardy złotych, natomiast w  lecie 
1933 r. rząd miał już wiedzę o  tym, że wyniosą one tylko 1,86 miliarda złotych (wszystko to mimo znacznego podwyższenia 
różnego rodzaju podatków, akcyz i opłat). Z uwagi na słaby poziom wykupywania przez ludność obligacji emitowanych przez II 
Rzeczpospolitą, a także lęk przed dodrukiem pieniędzy i inflacją, prezydent Mościcki, na prośbę premiera Janusza Jędrzejewicza 
podpisał dekret zobowiązujący obywateli, by dla ratowania budżetu pożyczyli państwu polskiemu kwotę 120 milionów złotych, 
czyli 6 procent wydatków państwa.
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[Dnia] 28 [października] 1933 r.
Odbyło się zebranie rodzicielskie w budynku Dorfa 98 dla klas Ia, IIa, III i IVa (dzieci żydowskie). Na 
zebraniu Kierownik Szkoły zachęcił zebranych rodziców do zapisywania się na członków Koła T-wa 
P.B.P.S.P. oraz omówił sprawy wychowawcze jak: spóźnianie się dzieci, higjenę, ujednostajnienia 
ubiorów dziatwy i  Samopomoc szkolną. Następnie wychowawczynie poszczególnych klas zapoznały 
rodziców z postępami i zachowaniem się uczniów w I okresie.

29 [października] 1933 r.
Odbyło się zebranie rodzicielskie w  budynku poklasztornym dla kl. Ib, IIb, IIIb, IVb, V i  VI, które 
miało identyczny przebieg jak i zebranie w dniu 28 [października] 1933 r.

Listopad

Recenzja „Przeglądu Łomżyńskiego”, Nr 48 z dnia 20 listopada 1933 r. 
„Święto Niepodległości obchodzone było w Szczuczynie niezwykle uroczyście. Uroczystość rozpoczęła się 
już 10 listopada o zmierzchu rozpaleniem na Rynku ogniska i capstrzykiem orkiestry Straży Pożar-
nej i oddziału Związku Strzeleckiego. Uroczysty charakter nadawały miastu iluminowane budynki, 
z których na szczególną uwagę zasługiwała pomysłowa iluminacja Magistratu i Szkoły Nr 2. W dniu 
11 listopada po nabożeństwie odbył się raport organizacyj, zebranych na placu, dekoracja zasłużonych 
funkcjonariuszy Straży Granicznej, pochód, defilada z udziałem dziatwy szkolnej, Straży Granicznej, 
Związku Strzeleckiego, Związku Rezerwistów oraz Straży Pożarnej i  akademja w  sali teatralnej, 
której program wypełniła szkoła Nr 1 przemówieniem Kierownika, produkcjami chóralnemi dzia-
twy, deklamacjami oraz produkcjami chóru dorosłych pod batutą p. Jasińskiego. Tegoż dnia szkoła  
Nr 2 urządziła w sali teatralnej wieczornicę, której program opracowany przez Kierownika Szkoły 
Nr 2 p. J. Baczewskiego i  p.  M. Jasińską urozmaicony inscenizacjami i  efektami świetlnemi olśnił 
nadspodziewanie licznie zebraną publiczność, a ostatni punkt programu („Białe róże” – inscenizacja) 
zamienił wieczornicę w żywiołową manifestację Święto Niepodległości”.
Na omawianej wieczornicy obecnych było około [tysiąca] osób. Jako bilety wstępu sprzedawane były 
znaczki 10 groszowe na rzecz Towa.[rzystwa] Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych.

Program wieczornicy:
1. „Nie zginęła” – wyk.[onał] chór szkolny.
2. Przemówienie – R. Niczkowska ucz.[ennica] VI kl.
3. „O Polski kraju”
4. „Pieśń żołnierska” 
5. „Pieśń wojenna”
6. „Ćwiczenia z wachlarzami” – wyk.[onał] zesp.[ół] 16 uczennic.
7. Deklamacja.
8. „Przybyli ułani” – inscenizacja w wyk.[onaniu] zesp.[ołu] 16 uczennic.
9. Deklamacja.
10. „Tam na błoniu” – inscenizacja w wyk.[onaniu] zesp.[ołu] 16 uczennic.
11. „Polonez” – inscenizacja w wyk.[onaniu] zesp.[ołu] 16 uczennic.
12. „Szaleńcy” – epizod dram.[atyczny] z sierpnia 1914 r.

98 Budynek „A” Szkoły Nr 2 przy ul. Kilińskiego, nazwa od właściciela nieruchomości.

wyk.[onał] chór szkolny
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13. „Białe róże” – inscenizacja w wyk.[onaniu] zesp.[ołu] 14 uczennic.
14. Apoteoza.

Chór szkolny pod batutą p. M. Jasińskiej wystąpił w ujednostajnionym ubraniu (białe bluzeczki gra-
natowe spódniczki). Kostiumy przygotowały panie: Lipkiesowa, Lejzerzonowa i  Zamelówna. Chór 
i muzykę opracowała p. M. Jasińska. Reżyserował, opracował dekoracje i efekty świetlne p. J. Baczewski.

[Dnia] 15 listopada 1933 r.
Odbyło się w  Łomży zebranie Delegatów Kół T-wa P.B.P.S.P. Jako delegat koła Nr 634 (szkoła  
Nr 2) wyjechał na zjazd p. J. Baczewski.

[Dnia] 29 listopada 1933 r. 
Pan Inspektor Szkolny S. Majewski wizytował szkołę. Tegoż dnia o  godz. 17 w  obecności Pana 
Inspektora Szkolnego odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym omawiano sprawę pomocy 
materialnej dla pozostających bez pracy nauczycieli, nauczania niektórych przedmiotów w kl. IV oraz 
wychowawcy poszcz.[ególnych] klas złożyli sprawozdanie z akcji na rzecz T.P.B.P.S.P.

[Dnia] 8 [listopada] 1933 r.
Młodzież szkolna zadeklarowała Pożyczkę Narodową w kwcie 50 zł.

Grudzień

[Dnia] 5 [grudnia] 1933 r. 
Odbyła się ponownie wizytacja szkoły przez Pana Inspektora Szkolnego S. Majewskiego. Pan  In-
spektor Szkołę znalazł w należytym porządku i zaznaczył, że Kierownik Szkoły p. J. Baczewski dba 
o dobro szkoły, personel zaś intensywnie pracuje.

[Dnia] 10 [grudnia] 1933 r.
Odbyło się przedstawienie szkolne na pokrycie wydatków związanych z  urządzeniem wieczornicy  
11 listopada. Dzieci odegrały baśń w [czterech] aktach pt. „Garbuska”. Jako nad program powtórzono 
na ogólne żądanie publiczności niektóre [numery] z wieczornicy 11 listopada.

[Dnia] 11 [grudnia] 1933 r.
Powtórzenie „Garbuski”. Dochód z obu przedstawień wyniósł 121 zł 70 gr.

[Dnia] 12 [grudnia] 1933 r.
Odbyła się w lokalu szkoły Nr 1 konferencja zespołowa Rad Pedagogicznych (szkoły Nr 1 i Nr 2).

[Dnia] 14 [grudnia] 1933 r.
Odbyło się V. posiedzenie Rady Pedagogicznej, na której obszernie omówiono zachowanie się i postępy 
uczniów za I półrocze i konferencje rejonowe.

[Dnia] 15 [grudnia] 1933 r.
Badała stan higjeny w szkole Pani Wizytatorka dr Dorożkiewiczowa.
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Styczeń

Dnia 5 stycznia 1934 r. w  lokalu szkoły Nr 1 odbyło się posiedzenie Dozoru Szkolnego na którem 
opracowano preliminarz budżetowy na rok 1934/35, który przedstawia się następujące:
1. Czynsz za lokal 2000 zł
2. Remont bud.[ynków] szkol.[nych]  400 zł
3. Remont inwent.[arza] szkol.[nego]  262 zł
4. Stopniowy zakup inw.[entarza]  739 zł
5. Opał dla szkoły 1080 zł
6. Światło 150 zł
7. Usługa 876 zł
8. Utrzymanie czystości 226 zł
9. Wydatki kancel.[aryjne]  50 zł
10. Ryczałt gospod.[arczy] 100 zł
11. Pomoce naukowe 50 zł
12. Bibljoteka i pisma dla dz.[ieci]   20 zł
13. Czyszczenie ub.[ikacji], ust.[ępów]  30 zł
14. Apteczka szkolna 20 zł
15. Dz.[iennik] Urzędowy M.W.R. i O.P.         4 zł 50 gr.

Dnia 21 stycznia 1934 r. odbyło się zebranie rodzicielskie. Na zebraniu Kierownik Szkoły obszernie 
omówił sprawę T-wa P.B.P.S.P. zachęcając rodziców do jak najliczniejszego zapisywania się na 
członków T-wa. Następnie wychowawcy poszczególnych klas poinformowali rodziców o zachowaniu 
się i postępach dzieci za I półrocze.

Dnia 24 stycznia 1934 r. odbyło się zebranie rodzicielskie kl. V i VI.

Dnia 26 stycznia odbyła się w obecności Pana Wizytatora i Pana Inspektora Szkolnego konferencja 
rejonowa. Lekcję z  j. polskiego przeprowadziła p. R. Lejzerzonowa.

Dnia 29 [stycznia] 1934 r. odbyło się VI posiedzenie Rady Pedagogicznej z następującym porządkiem 
obrad: 1. Odczytanie prot.[okołu]. 2. Sprawa Świetlicy Szkolnej. 3. Sprawy wychowawcze i higjen. 
4. Odczytanie okólników. 5. Wolne wnioski.

Luty

[Dnia] 16 [lutego] 1934 r.
Wobec zerwania przez wichurę dachu budynku szkoły Nr 1 – szkoła ta ulokowała się w lokalu szkoły 
Nr 2. Zajęte zostały sale: 
1. Sala rekreacyjna w budynku Dorfa na kl. I  i  II (zajęcia przedpołudniowe).
2. Sale kl. II, III, IV, V i VI w budynku poklasztornym (zajęcia popołudniowe).

[W dniach] 22, 24 i 25 lutego odbyły się posiedzenia Rady Pedagogicznej, Opieki, Zarządu Koła 
Nr 636 T-wa P.B.P.S.P. i  zebrania rodzicielskie. Celem tych zebrań było ożywienie akcji na rzecz 
T-wa P.B.P.S.P. i zjednanie jak największej liczby członków.
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Marzec

Dnia 14 marca odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej. Na posiedzeniu omówiono: charakterystykę 
rejonu (podział pracy), pomoce naukowe i ustalono program uroczystości 19 [marca] 1934 r.

W dniach 15, 16 i 17 marca odbyły się rekolekcje. 

[Dnia] 17 marca 1934 r. odbyła się uroczysta wieczornica, urządzona ku uczczeniu Dnia Imienin 
Marszałka Józefa Piłsudskiego staraniem VII kl. publicznej szkoły powsz.[echnej] Nr 2 w Szczuczynie.

Program:
1. Brygadjer
2. Żal
3. Flisacy
4. Pieśń wojenna    
5. Pieśń żołnierska
6. Wiązanka pieśni legionowych
7. Taniec marynarzy – w wyk.[onaniu] zespołu 5 uczennic.
8. Zabawa w wojsko – rewia dziecięca w 10 obrazach.
9. Dary imieninowe – obr.[az] scen.[iczny] w 2 odsł.[onach].
10. Ćwiczenia rytmiczne w wyk.[onaniu] zesp.[ołu] 16 uczennic.
11. Krakowiak w wykonaniu zesp.[ołu] 16 uczennic.
12. Taniec wysokogórski w wykonaniu zesp.[ołu] 16 uczennic.

Scenę dekorował i efekty świetlne obmyślił p. J. Baczewski, Kierownik Szkoły. Reżyserja spoczywała 
w rękach p. Lipkiesowej – chór zaś pod batutą p. Jasińskej.

Dnia 30 [marca] 1934 r. i 31 [marca] 1934 r. odbyła się w Łomży konferencja, na której omówiono 
sprawę oświaty pozaszkolnej.

Kwiecień

Dnia 17 kwietnia 1934 r. w lokalu tut.[ejszej] szkoły odbył się Zjazd kierowników szkół, na którym 
omówiono organizację szkół na r. 1934/35.

w wykonaniu chóru szkolnego.
4. Pieśń wojenna    



96

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie

Chór [VII] kl. publ.[icznej] szk.[oły] pow.[szechnej] Nr 2 w Szczuczynie.
[z dziećmi opiekunka chóru Maria Jaśińska i Kierownik Jan Baczewski]
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Fragmenty z tańca marynarzy (wiecz.[ornica] 17 marca 1934 r.).

[VII] kl. Publ.[iczna] Szkoła Powsz.[echna] Nr 2 w Szczuczynie (budynek A).
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Maj

Dnia 14 maja br. odbyło się w lokalu świetlicy Straży Pożarnej szczepienie ospy.

Dnia 14 i  15 maja odbył się zapis dzieci, urodzonych w  r. 1927. Do kl. Ia i  Ib zapisało się 
[dziewięćdziesięcioro] dzieci.

Czerwiec

Dnia 14 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, poprzedzone nabożeństwami: 
dla dzieci wyznania rzym.[sko] – katol.[ickiego] w miejscowym kościele, dla dzieci zaś wyznania 
mojżeszowego w  bożnicy. Wieczorem tegoż dnia odbyły się klasowe zebrania rodzicielskie, na któ-
rych wychowawcy (czynie) poszczególnych klas zapoznały rodziców z postępami ich dzieci i udzieliły 
wskazań na czas ferji letnich.

Dnia 15 czerwca br. padł od kuli skrytobójcy śp. generał brygady Bronisław Pieracki, Minister spraw 
wewnętrznych 99.

Ogólny pogląd na rok szkolny 1933/34

Na początku roku szkolnego było 494 dzieci: 313 dziewcząt i 181 chłopców. Wyznania rz.[ymsko] 
– kat.[olickiego] – 261 dzieci, mojżeszowego – 233. W  końcu roku szkolnego (stan z  dnia 15 
[czerwca] br.) było 468 dz.[ieci]. Z  liczby tej promowano do wyższej klasy 389 pozostawiono na 
rok drugi – 74, nieklasyfikowano 5.
Rada Pedagogiczna odbyła 10 posiedzeń.
Zebrań rodzicielskich było 3 ogólne i 30 klasowych.
Obchodów narodowych i  szkolnych było 6.
Przedstawień szkolnych (publicznych) 3.

Na rzecz T-wa P.B.P.S.P. szkoła zebrała w ciągu roku szkolnego 175 zł 91 gr.
Na Pożyczkę Narodową szkoła ofiarowała 50 zł.

99 Bronisław Wilhelm Pieracki (1895-1934) – polski polityk, legionista, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, pra-
cownik Ministerstwa Spraw Wojskowych, a następnie sekretarz stanu w  tym resorcie, poseł na Sejm II i  III kadencji w  II RP 
z ramienia Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, II zastępca szefa Sztabu Generalnego, wicepremier w rządzie Wa-
lerego Sławka, minister spraw wewnętrznych w rządach Aleksandra Prystora, Janusza Jędrzejewicza i Leona Kozłowskiego, 
jeden z  najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym, zaliczany do czołowych członków 
tzw. grupy pułkowników. Zabity przez członka Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.
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Rok szkolny 1934/35

Sierpień

Rozpoczęcie roku szkol.[nego] 1934/35. 
Dnia 20 sierpnia br. rozpoczęto nowy 1934/35 rok szkolny. O godzinie 9 rano dziatwa wyznania 
rzym.[sko] – kat.[olickiego] była na nabożeństwie w miejscowym kościele, dziatwa zaś wyznania 
mojżeszowego w synagodze. Po nabożeństwie dziatwa udała się do klas, gdzie poszczególni wycho-
wawcy przeprowadzili wstępne pogadanki.

I. posiedzenie Rady Ped.[agogicznej]. 
Tegoż dnia [20 sierpnia] o godz. 17 odbyło się w kancelarji szkoły I. posiedzenie Rady Pedagogicznej, 
na którym podzielono wychowawstwa, przedmioty i prace. Na temże posiedzeniu postanowiono uczyć 
na dwie zmiany kl. Ia, IIa, IIIa, IVa, Ib, IIIb, IVb i  VI. Klasę IIb i  VI postanowiono uruchomić 
z  chwilą ukończenia przez Magistrat remontu budynku poklasztornego.

Przeniesienie do szkoły Nr 2 p. Wł. Młodzianowsk.[iego]. 
Pismem Nr 3368/34 z  dnia 21 lipca 1934 r. kierownictwo zostało powiadomione o  przeniesieniu 
przez Kuratorium p. Wł. Młodzianowskiego z Białegostoku do Szczuczyna na miejsce p. J. Załuski, 
przeniesionego dekretem M.W.R. i O.P. w stan nieczynny.

Konferencja rejonowa. 
Dnia 24 sierpnia odbyła się w lokalu szkoły Nr 2 w obecności Pana Inspektora Szkolnego konferencja 
rejonowa. Na konferencji poruszano [brak tekstu].

Zakończenie remontu. 
Dzięki opieszałości Zarządu Miejskiego i pomimo natarczywych próśb kierownictwa remont w bu-
dynku poklasztornym skończony został dopiero w  dniu 25 sierpnia. Dnia 27 sierpnia uruchomiono 
resztę klas i przeniesiono kl. I, II, III, IV, V i VI do budynku poklasztornego.

Wrzesień

Konferencja rejonowa. 
Dnia 18 września br. odbyła się w  lokalu szkoły Nr 2, II konferencja rejonowa w  ramach nastę-
pującego porządku dziennego: 1. Odczytanie protokołu z poprz.[edniej] konferencji. 2. Organizacja 
pracy w szkole oparta na zasadzie ośrodków zainteresowania i praktycznego przygotowania do życia 
(zreferowały p. Bagińska i p. Urniażówna). 3. Praca w klasach [dwu] i [trzy] letnich (zreferował 
Pan Insp.[ektor] Szkolny). 4. Zaopatrzenie szkoły w  pomoce naukowe (zreferował Pan Inspektor 
Szkolny). 5. Sprawozdania z organizacyi szkół (złożyli kierownicy szkół).

Wybór Prezydjum. 
Na tejże konferencji wybrano prezydium: p. M. Jonkajtys – przewodniczący, p. Baczewski – wice – 
przewod.[niczący], p. Wł. Młodzianowski – sekretarz i p. A. Godlewska – zast.[ępca] sekr.[etarza].
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Oświata pozaszkolna. 
Dnia 24 [września] 1934 odbyło się łączne posiedzenie Rad Pedagogicznych (szkoły Nr 1 i Nr 2), na 
którym ułożono dokładny plan pracy na terenie oświaty pozaszkolnej i postanowiono takowy przesłać 
do Pana Inspektora z prośbą o zatwierdzenie.

Październik

Tydzień szkoły powszechnej. 
Dnia 25 września br. odbyło się w lokalu Szkoły Nr 2 wspólne posiedzenie obu Rad Pedagogicznych 
i Kół T-wa P.B.P.S.P. Nr 633, 634, na którym dokładnie omówiono plan Tygodnia i podzielono się 
pracą oraz wybrano Komitet Wykonawczy Tygodnia. W czasie od 2 do 8 października porozlepiano 
afi sze propagandowe, przeprowadzono na terenie szkół odpowiednie pogadanki i sprzedawano nalepki 
10 groszowe.

Zakończenie Tygodnia.
Dnia 7 października odbyło się o godz. 11 uroczyste nabożeństwo, na którym obecna była dziatwa 
szkół Nr 1 i Nr 2. Po nabożeństwie uformowano pochód: na czele orkiestra Straży Pożarnej, poczet 
sztandarowy, drużyna na udekorowanych rowerach z transparentami i dziatwa szkolna pod komendą 
Kierownika Szkoły Nr 2 – J. Baczewskiego. Pochód przeszedł przez Rynek, ulicą M.[arszałka] 
Piłsudskiego, Senatorską i Kilińskiego do szkoły Nr 1 gdzie nastąpiło rozwiązanie. O godz. 15 dru-
żyna na udekorowanych rowerach z transparentami wyjechała do Wąsosza w celach propagandowych 
i powróciła o godz. 18.
Od godz. 9 do 15 odbyła się na terenie miasta kwesta uliczna. Kwestowali: [Panie] Danowska, 
I. Baczewska, Radyszkańska, Grochulska, Prezes Dozoru Szk.[olnego], P. Baczewski, dr Sobociński, 
Rogowski i Bergsztyn. Akcją zbiorczą kierował Jan Baczewski – Kierownik Szkoły Nr 2.Rogowski i Bergsztyn. Akcją zbiorczą kierował Jan Baczewski – Kierownik Szkoły Nr 2.
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Strajk szkolny.
Dnia 10, 11 i 12 października dzieci wyznania rz.[ymsko] – katolickiego kl. Ib, IIb, IIIb, IVb, V i VI 
w 90% nie przybyły do szkoły. Rodzice proklamowali strajk, chcąc tym sposobem zmusić władze szkolne 
do wycofania nauczycielki – żydówki od nauczania niektórych przedmiotów w klasach IVb, V i VI oraz do 
oddzielenia w kl. V i VI dzieci żydowskich od polskich. Dzięki taktyce Kierownika Szkoły na indywidu-
alnych konferencjach rodzicielskich sprawa nie zaogniła się tak jak w innych miastach. Rodzice stopniowo 
zaczęli posyłać dziatwę do szkoły i dnia 13 października strajk kompletnie został zlikwidowany.

Listopad

Przydzielenie praktyki. 
Z  dniem 5 listopada została zatrudniona w  szkole w  charakterze bezpłatnej praktykantki 
p. J. Krasanka.

Obchód Święta Niepodległości. 
Dnia 11 listopada br. odbył się uroczysty obchód Święta Niepodległości. Obchód zorganizowała dzia-
twa szkolna. Personel nauczycielski ograniczył się tylko do roli doradcy. W efektownie udekorowanej 
sali szkolnej odbyło się przemówienie uczennicy, produkcje chóralne i deklamacje. Poranek pozostawił 
b.[ardzo] miłe wrażenie.

Grudzień

Posiedzenie Rady Ped.[agogicznej]. 
Dnia 18 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym omówiono sprawowanie 
i postępy uczniów za I półrocze i  choinkę w szkole.

Opłatek w szkole. 
Dnia 23 grudnia Samorząd kl. IVb samodzielnie urządził w lokalu szkoły opłatek. Uroczystość dzieci 
zorganizowały świetnie wykazując, że zrozumiały ideę życia gromadnego.

Styczeń

Choinka w szkole. 
Dnia 13 i 14 stycznia odbyła się w szkole choinka dla biednych dzieci. Z uzyskanych od Urzędu Gminy 
i Magistratu miasta (40 zł) zakupiono dla dziatwy słodycze, bułki i  ciastka oraz ubrano drzewko. Sa-
morząd kl. IVb, V i VI urozmaicił wieczór [dwiema] sztuczkami – jasełkami. Gwoździem wieczoru był  
Św. Mikołaj (przebrany uczeń), który ku zadowoleniu ogółu rozdał roześmianej i  ubawionej dziatwie 
podarki.

Dożywianie. 
Dzięki uzyskanym od Zarządu Miasta funduszom zorganizowano w  szkole dożywianie biednych 
dzieci na okres zimowy. Korzysta [sto dwadzieścioro] dzieci. Każde dziecko otrzymuje na dużą 
przerwę 100 g pytlowego chleba i  kubek gorącej kawy z  mlekiem. Akcję dożywiania rozpoczęto 
z dniem 15 stycznia br.
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Powiększenie bibljoteki szk.[olnej]. 
Ze składek uczniowskich zakupiono dla bibljoteki szkolnej [dwieście] książek za ogólną sumę 240 zł.

Luty

Imieniny Pana Prezydenta Rz.[eczypospolitej].
Dnia 1 lutego staraniem samorządu kl. IV, V i  VI odbył się w  szkole poranek ku uczczeniu dnia 
Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej.
Program:
1. Przemówienie dziewczynki.
2. Produkcje chóralne.
3. Inscenizacje i deklamacje.

Konferencja rejonowa. 
Dnia 14 lutego odbyła się w lokalu szkoły Nr 1 konferencja rejonowa. Lekcję prowadziła p. Godlewska. 
Referat wygłosiła p. Kwiatkowska.

Marzec
Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego. 
Dnia 19 marca staraniem samorządu kl. IV, V i VI odbył się w lokalu szkoły poranek ku uczczeniu dnia 
Imienin I Marszałka Rz.[eczypospolitej]. Całkowity program poranka wypełniła dziatwa szkolna.

Posiedzenie Rady Ped.[agogicznej].
Dnia 29 marca odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej z nast.[ępującym] porządkiem dziennym: 
1. Odczytanie protokołu. 
2. Omówienie postępów i  sprawowania się uczniów za III okres. 
3. Sprawozdanie kasowe. 
4. Sprawozdanie ze stanu szkoły i wolne wnioski.

Kwiecień

[brak tekstu]

Maj

Dnia 12 maja br. zakończył o godz. 20.45 życie I Marszałek Polski Józef Piłsudski.

[Dnia] 14 [maja] 1935 r.
Dziatwa szkolna zakłada opaski żałobne i dekoruje krepą 100 portrety śp. Marszałka.

[Dnia] 15 [maja] 1935 r.
Przeprowadzenie zwłok Marszałka Józefa Piłsudskiego z Belwederu do Katedry Ś-go Jana.

100 Krepa – czarny materiał symbolizujący żałobę; kir.
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[Dnia] 16 [maja] 1935 r.
Zebrano na konferencji rejonowej nauczycielstwo przesłało w swojem i dzieci szkolnych imieniu [dwie] 
depesze kondolencyjne: do p. Marszałkowej Piłsudskiej i Pana Ministra W.R. i O.P. w Warszawie.

[Dnia] 17 [maja] 1935 r.
Grono Nauczycielskie i młodzież szkolna była obecna na nabożeństwie żałobnem za duszę śp. Mar-
szałka i na akademji żałobnej.

[Dnia] 18 [maja] 1935 r.
Klasa IV, V i VI wysłuchuje reportażu radjowego (Złożenie Zwłok na Wawelu).

[Dnia] 22 [maja] 1935 r.
Dziatwa kl. IVa, IVb, V i VI była na wycieczce w Grajewie. Dzieci zwiedziły miasto, dworzec kole-
jowy, fabrykę tasiemek, drukarnie i stadjon. Wycieczkę zorganizowały i sfi nansowały gminy klasowe.

Czerwiec

Drużyna harcerska żeńska przy szkole Nr 2.
[z harcerkami opiekunka Anna Godlewska i Kierownik Jan Baczewski]
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Drużyna „siatkowa” przy szkole Nr 2.
[z dziećmi nauczycielka Anna Godlewska i Kierownik Jan Baczewski][z dziećmi nauczycielka Anna Godlewska i Kierownik Jan Baczewski]

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie

Drużyna „siatkowa” przy szkole Nr 2.Drużyna „siatkowa” przy szkole Nr 2.
[z dziećmi nauczycielka Anna Godlewska i Kierownik Jan Baczewski]
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Rok szkolny 1935/36

Wrzesień

I. posiedzenie Rady Ped.[agogicznej]. 
Dnia 2 września odbyło się I. posiedzenie Rady Pedagogicznej. Na posiedzeniu tym podzielono się 
pracą w sposób następujący:

1. Baczewski Jan – Kier.[ownik] Szkoły – w kl. VI i VII arytmet.[yka] – 8 godz. i rysunek 2 godz. 
razem 10 godz. 

2. Godlewska Anna – wychow.[awstwo] kl. Ib i VI: w kl. Ib – 16 godz., IIb – religja 2 godz., IVb, 
Va, Vb, VI i VII zajęcia pr.[aktyczne] 12 godz. razem 30 godz.

3. Lejzerzonowa Rachela – wychow.[awstwo] kl. Ia i  IVa: w kl. Ia – 16 godz., w kl. IVa religja 
2 godz., polskiego 7 godz. i przyrody 5 godz. razem 30 godz.

4. Lipkiesowa Fanny – wychow.[awstwo] kl. IIa: w kl. IIa – 18 godz., w IVa śpiew 2 godz., rysunek 
2 godz., zaj.[ęcia] pr.[aktyczne] 4 godz. i religja Va, Vb, VI, VII 4 godz. [razem 30 godz.]

5. Jasińska Marja – wychow.[awstwo] kl. IIb: w kl. IIb – 16 godz., w kl. VI i VII j. polski 10 godz. 
i w kl. Va, Vb, VI i VII ćwicz.[enia] dla dziew.[cząt] 4 godz. [razem 30 godz.]

6. Fajnerowa Chana – wychow.[awstwo] kl. IIIa: w  kl. IIIa – 24 godz., w  kl. IVa arytmetyka 
4 godz. i  ćwicz.[enia] ciel.[esne] 2 godz. [razem 30 godz.]

7. Romanowicz Stefan – wychow.[awstwo] kl. IIIb: w kl. IIIb – 22 godz., i w kl. Va i Vb – aryt-
metyka – 8 godz. [razem 30 godz.]

8. Młodzianowski Władysław – wychow.[awstwo] kl. IVb: w kl. Va, Vb, VI i VII historji – 13 godz., 
w kl. Va i Vb geogr.[afi] – 6 godz., w kl. IVb przyr.[ody] i geogr.[afi] oraz rysunek i arytmetyka 
11 godz. [razem 30 godz.]

9. Urniażówna Zofja – wychow.[awstwo] kl. Va, Vb: w kl. IVb, Va, Vb, VI i VII śpiew – 10 godz., 
Va i  Vb polski 10 godz., oraz rysunek i  zajęcia prakt.[yczne] (dziew.[cząt]) w  kl.  Va, Vb, VI, 
VII – 10 godz. [razem 30 godz.]

10. Kucharski Marjan – wychow.[awstwo] kl. VII: w  kl. IVb, Va, Vb, VI i  VII gimn.[astyki] – 
6 godz., Va, Vb, VI i VII przyr.[ody] 16 godz., i  IVb polski 7 godz. [razem 29 godz.]

11. Ks. Pęski Józef – religja rz.[ymsko] – kat.[olicka] w kl. IIIa, IVb (Va, Vb) (VI, VII)

Bibljotekę szkolną poprowadzą p. Fajnerowa i p. Lejzerzonowa.
Teatr szkolny poprowadzą p. Jasińska i p. Lipkiesowa.
Harcerstwo męskie poprowadzi p. Kucharski.
Harcerstwo żeńskie poprowadzi p. Godlewska.
Samorządy klasowe – wychowawcy klas.
Koło uczestników T-wa P.B.P.S.P. – p. J. Baczewski.
Szkolną Kasę Oszczędności – p. Z. Urniażówna.

Rozpoczęcie roku szkolnego. 
Pracę w  szkole podjęto dnia 3 [września] 1935 r. Po nabożeństwie dziatwa zebrała się w  swoich 
klasach i nastąpiła normalna praca. Do szkoły obecnie uczęszcza:
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Do kl.  Ia  – 40  Do kl.  IVa  – 45 
 „ Ib  – 50   „  IVb  – 47 
 „ IIa  – 44   „  Va  – 40 
 „ IIb  – 46   „  Vb  – 37 
 „ IIIa  – 44   „  VI  – 38 
 „ IIIb  – 54   „  VII  – 31 
        Razem do szkoły uczęszcza 516 

Wyzn.[ania] rz.[ymsko] – kat.[olickiego]  – 275
Wyzn.[ania] mojżesz.[owego]  – 241
   Razem 516

Konferencja rejonowa. 
Dnia 6 [września] 1935 r. odbyła się w szkole Nr 1, I. konferencja rejonowa. Na konferencji obecny 
był Inspektor Szkolny p. S. Majewski.

Posiedzenie Rady Ped.[agogicznej]. 
Dnia 19 [września] 1935 r. odbyło się II. posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którem omawiano 
plan pracy wychowawczej na rok 1935/36.

Konferencja rejonowa. 
Dnia 21 [września] 1935 r. odbyła się w  szkole Nr 1, II. konferencja rejonowa, na której obecni 
byli: Inspektor Szkolny p. T. Budzanowski i Podinspektor p. S. Majewski.

Pożegnanie p. Lesiewicz. 
Po konferencji odbyło się pożegnanie p. S. Lesiewicz, która z  dniu 1 [września] 1935 r. przeszła 
w stan spoczynku.

Październik

Zmiany personalne w Inspektoracie. 
Z dniem 1 [października] 1935 r. odszedł na równorzędne stanowisko do Kosowa podinsp.[ektor] 
Szk.[olny] p. S. Majewski.

Tydzień szkoły powszechnej.
Zgodnie z wytycznemi Komitetu Obwodowego T-wa P.B.P.S.P. z dnia 9 [września] 1935 r. akcja 
„Tygodnia Szkoły Powszechnej” miała następujący przebieg:
W  dnia 18 [września] 1935 r. odbyło się łączne zebranie Rad Pedagogicznych obu szkół i  Zarzą-
dów Kół Nr 633 i  634, na którem omówiono program Tygodnia i  podzielono się pracą, w  dniu 2 
[października] 1935 r. odbyła się I zbiórka uliczna, w dniach od 2 do 5 bm. włącznie odbywała się 
sprzedaż znaczków metalowych, nalepek okiennych i  chorągiewek. Punkt kulminacyjny uroczystości 
Tygodnia przypadł na dzień 6 [października] 1935 r. W  dniu tym został zorganizowany pochód 
dziatwy szkolnej o  charakterze propagandowym. Udział w  pochodzie wzięła dziatwa obu szkół 
w grupach następujących:
1. Banderja.
2. Karzełki i paziki z  symboliczną księgą „Wiedza”, ołówkiem i kałam.[arzem].

[dzieci].

[dzieci].
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3. Poczet sztandarowy.
4. Harcerki.
5. Harcerze.
6. Krakowiacy.
7. Orkiestra m.[iejscowej] Straży Pożar.[nej].
8. Rzymianie.
9. Grupa dziewcząt szkoły Nr 1.
10. Marynarze.
11. Grupa dziewcząt szkoły Nr 2.
12. Grypa chłopców szkoły Nr 2.
13. Górale.
14. Grupa chłopców szkoły Nr 1.
15. Cykliści na udekorowanych rowerach.

Każda z  poszczególnych grup niosła transparent z  hasłemi jak: „Czy jesteś już członkiem T-wa 
PBPSB?”, „Złóż grosz na budowę szkół”, „Nie żałuj grosza na szkołę”, „Więcej szkół mniej wię-
zień”, „Budujemy szkoły”, „Zapis się na członka T-wa PBPSP” itp. Pochód przeszedł ulicami miasta 
i wzbudził w mieszkańcach entuzjazm i zachwyt z racji swej barwności. Podczas pochodu odbywała 
się kwesta uliczna. Akcja Tygodnia oprócz propagandy dała dochód w sumie 145 zł 33 gr.
Kolejność grup w pochodzie oraz kostiumy projektował J. Baczewski – Kier.[ownik] Szkoły Nr 2.
Pochód prowadził p. M. Kucharski nauczyciel szkoły Nr 2.
W  skład Komitetu organizacyjnego weszli: p. Bocianowski urzędnik Magistratu, p. Romanowicz 
naucz.[yciel] szkoły Nr 2, p. M. Jonkajtys – Kier.[ownik] Szkoły Nr 1 i  p. J. Baczewski Kier.
[ownik] Szkoły Nr 2.

Banderja.
[boisko Szkoły Nr 1, po lewej budynek szczuczyńskiej synagogi]

Banderja.
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Pazyki, karzełki i poczet sztandarowy.
[ul. Kościelna]

Harcerki.
[harcerki przed budynkiem Szkoły Nr 1 (ul. Szczuki)]
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Krakowiacy.

Orkiestra.
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Rzymianie.
[po lewej Kierownicy Szkół Nr 2 J. Baczewski i Nr 1 M. Jonkajtys] 

Grupa dziewcząt szkoły Nr 2.
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Górale i marynarze.

Cykliści.
[ul. Kościelna, z chłopcami Kierownicy Szkół Nr 1 M. Jonkajtys 

i Nr 2 J. Baczewski z  tyłu nieistniejący już budynek tzw. „organistówki”] 
Fotografj e fragmentów pochodu wykonał J. K. Baczewski.
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Zebranie T-wa P.B.P.S.P.
Dnia 13 [października] 1935 r. w  lokalu szkoły Nr 2 odbyło się Walne Zebranie członków Koła 
Nr 634 T-wa P.B.P.S.P. na którym złożono sprawozdania organizacyjne i  finansowe oraz wybra-
no Zarząd. Skład Zarządu został ten sam a  mianowicie: prezes Koła p. Romanowicz, sekretarz  
p. J. Baczewski i  skarbnik p. B. Zemel.

Posiedzenie Rady Ped.[agogicznej].
Dnia 15 [października] 1935 r. odbyło się III. posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym omówiono 
rozkład materjału naukowego na rok 1935/36.

Listopad

Zmiany personalne w Inspektoracie. 
Z dniem 1 [listopada] 1935 r. odszedł z zajmowanego stanowiska Inspektor Szkolny p. Budzanowski. 
Miejsce Jego zajął Inspektor Szkolny p. Konstanty Józiński.

Złożenie wieńców na grobie poległych. 
W dniu 2 listopada delegacja kl. IV, V, VI i VII złożyła wieniec na grobie poległych.

Święto niepodległości. 
W dniu 11 listopada br. z racji rocznicy odzyskania niepodległości odbył się w szkole uroczysty poranek. 
Program poranku składał się z przemówienia, okolicznościowych deklamacyj i produkcyj chóralnych. 
Na akademję miejską szkoła dała [trzy] punkty: deklamację chóralną, przemówienie i  inscenizację.

Nabożeństwo żałobne za duszę śp. Króla Jana Sob.[ieskiego]. 
W dniu 19 bm. dziatwa szkolna wzięła udział w nabożeństwie żałobnem za duszę śp. Króla Jana 
Sobieskiego.

Styczeń

Choinka w szkole. 
Dnia 5 [stycznia] 1936 r. staraniem Gmin Klasowych kl. IVb, Va, Vb, VI i VII odbyła się w szkole 
„choinka”. W  programie: 1. Słowo wstępne i  życzenia świąteczne – J. Baczewski – Kier.[ownik] 
Szkoły. 2. Opłatek. 3. Zapalenie drzewka i [kolędy]. 4. Herbatka. 5. Zabawa taneczna. Dziatwa 
b.[ardzo] mile spędziła wieczór.

Luty

Konferencja rejonowa. 
Dnia 20 [lutego] 1936 r. w lokalu szkoły Nr 1 w Szczuczynie odbyła się konferencja rejonowa.

Zabawa harcerska. 
Dnia 23 [lutego] 1936 r. odbyła się staraniem Drużyny Harcerskiej przy tut.[ejszej] szkole zabawa 
harcerska. W programie zabawy towarzyskie i tańce. Strona kasowa wyglądała następująco: 
Wpływy:  Z biletów wejścia  17 zł 35 gr
  Z bufetu  32 zł 77 gr
  Razem  50 zł 12 gr.
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Wydatki:  Za bufet  32 zł 01 gr
  Muzyka   8 zł 00 gr
  Dekor.[acja] sali   3 zł 80 gr
  Blok  20 gr
  Razem  44 zł 01 gr.

Czysty dochód w  kwocie 6 zł 11 gr przekazano opiekunowi Drużyny p. Kucharskiemu, na cele 
kulturalno oświatowe drużyny.

Marzec

Kursy dla rzemieśl.[ników]. 
Dnia 3 [marca] 1936 r. nastąpiło w  lokalu szkoły Nr 2 uroczyste otwarcie kursu dokszt.[ałcają-
cego] dla pracowników rzemieślniczych m.[iasta] Szczuczyna. Na kurs zapisało się [siedemdzie-
sięciu ośmiu] rzemieślników wyzn.[ania] mojżeszowego i [szesnastu] rzemieślników wyzn.[ania]  
rzym.[sko] – katolickiego. 
Na kursie wykładają: Kierownik Szkoły (arytmetyka III st.[opnia]), p. Młodzianowski (geografja 
III st.[opnia]), p. Kucharski (przyroda III st.[opnia]), p. Urniażówna (j. polski III  st.[opnia]),  
p. Godlewska (j. polski II st.[opnia]), p. Bagińska (arytmetyka II st.[opnia]), p. Lipkiesowa (j. polski 
IV [stopnia]), p. Fajnerowa (arytmetyka I [stopnia]), p. Lejzerzonowa (polski I [stopnia]), p. Ja-
sińska (historja III [stopnia]), p. Nicewicz (arytmetyka IV [stopnia]). Wydatki na utrzymanie kursu 
(usługa, czystość i rycz.[ałt] gosp.[odarczy]) pokrywają słuchacze Zarząd Miejski udzielił bezpłatnie 
światła elektrycznego. Wykłady będą odbywać się [trzy]  razy w  tygodniu po 3 godz. Wykładowców 
ma opłacić zgodnie z obietnicą Izba Rzemieślnicza w Białymstoku. 

Kwiecień

Dożywianie dziatwy.
Dnia 7 kwietnia szkoła przerwała dożywianie dzieci. Dożywianie dzieci szkolnych trwało od 
10  stycznia do 7 kwietnia włącznie. Dożywiano [sto czterdzieścioro] dzieci. Dziecko otrzymało 
w  czasie dużej przerwy [jeden] kubek kawy z  mlekiem i  100 g pytlowego chleba. W  okresie od  
10 [stycznia] do 7  [kwietnia] na dożywianie zużyto: 915 litrów mleka, 89,750 kg kawy kon-
serw.[owanej], 70,800 kg cukru i 1024 kg chleba pytlowego. Produktów dostarczał Zarząd Miejski 
w Szczuczynie (Fundusz Pracy). Kawę gotowali w szkole woźni. Przy rozdawaniu dziatwie śniadań 
pełniły dyżury uczennice kl. VI i VII, wyznaczone przez Zarząd Gmin Klasowych.

Maj

Odejście p. Romanowicza w stan spoczynku. 
Dnia 6 maja personel szkół Nr 1 i Nr 2 pożegnał herbatką obchodzonego w stan spoczynku z dniem 
30 kwietnia 1936 r. nauczyciela szkoły Nr 2, p. Romanowicza. Na miejsce p. Romanowicza przy-
dzielona została w charakterze praktykantki p. J. Bagińska.

Akademja żałobna. 
[Dnia] 12 [maja] 1936 r. w rocznicę śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego urządzo-
na została w szkole akademja żałobna, poprzedzona żałobnem nabożeństwom w miejscowym kościele.
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Program uroczystości żałobnych przedstawiał się następująco:

Godz. 9 – nabożeństwo żałobne w kościele.
Godz. 10 – akademja żałobna w szkole:
a) Hymn Narodowy – chór szkolny,
b) [Pierwszy] wyjątek z pism i rozkazów Marszałka – p. Kucharski,
c) [Drugi] wyjątek z pism i rozkazów Marszałka – Sulewski ucz.[eń] VII kl.,
d) To nieprawda, że Ciebie już niema – solo – Finkielsztejnówna kl. V,
e) [Trzeci] wyjątek z pism i rozkazów Marszałka – Gryngrasówna ucz.[ennica] VII kl.,
f ) W mogile ciemnej – chór szkolny,
g) [Czwarty] wyjątek z pism i rozkazów Marszałka – Wojciechowski, ucz.[eń] V kl.,
h) Marsz I Brygady – chór szkolny.

Urządzeniem „sanktuarjum” deklaracją sali zajął się cały personel nauczycielski szkoły Nr 2 przy 
pomocy uczniów i uczennic kl. VI i VII.
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1. Zmiana pochłaniacza. 

2. Przy świecy dymnej. 101

101 Zdjęcia 1. i 2. nie ilustrują treści kroniki, ale są w oryginale umieszczone w tym miejscu.

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie
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Szczepienie ospy. 
Dnia 18 maja odbyło się szczepienie ospy. Ogółem zaszczepionych zostało [trzysta dwadzieścioro] 
dzieci szkolnych.

Przyjazd J.[ego] E.[kscelencji] ks. Biskupa. 
Dnia 21 maja br. o  godz. 16 odwiedził miasto Szczuczyn JE. ks. Biskup Sufragan Dembek 102. 
W oficjalnym powitaniu przy bramie tryumfalnej brała również i młodzież szkoły Nr 2, ustawiona 
w  szpalerze po lewej stronie bramy. (Prawą stronę zajęła Szkoła Nr 1). O  godz. 18 dzieci były 
bierzmowane. Następnego dnia odbyła się msza święta, po której nastąpiła katechizacja dzieci.

Czerwiec

Zakończenie roku harcerskiego. 
[Dnia] 7 [czerwca] 1936 r. Drużyna harcerska męska i  żeńska przy szkole Nr 2 w  Szczuczy-
nie w  liczbie [sześćdziesięcioro troje] wyjechała pod opieką Kierownika Szkoły J. Baczewskiego 
i  opiekunów drużyn: p.  Kucharskiego i  p. Jasińskiej (p. Godlewskiej) do Grajewa na zakończenie  
szk.[olnego] roku harcerskiego, które odbyło się w ramach następującego programu:
 
1. Godz. 8 Zbiórka w parku miejskim. 
2. Godz. 9 Nabożeństwo. 
3. Godz. 11 Defilada. 
4. Godz. 12 Przyrzeczenia i dekoracja harcerzy i harcerek krzyżami harc.[erskimi]. 
W projekcie było „Ognisko” nad jeziorem Toczyłowskim, lecz z powodu burzy nie doszło do skutku.

Zakończenie roku szkolnego.
[Dnia] 20 [czerwca] 1936 r. Rada Pedagogiczna ustaliła następujący program zakończenia roku 
szkolnego:

Godz. 7.30 Zbiórka drużyn harcerskich na boisku szkoły Nr 2.
Godz. 8 Wymarsz drużyn ze sztandarem harc.[erskim] do szkoły Nr 1.
Godz. 8 Zbiórka dziatwy na boisku szkoły Nr 1.
Godz. 8.40 Wymarsz łącznie ze szkołą Nr 1 do kościoła.
Godz. 9. Nabożeństwo.
Godz. 9.45 Wymarsz do parku miejskiego.
Godz. 10 Przyrzeczenie harcerek i dekoracja krzyżami.
Godz. 10.30 Wymarsz szkoły Nr 2 do lokalu szkolnego.
Godz. 11-12 Rozdanie świadectw kl. Ib, IIb, IIIb, IVb i zwolnienie.
Godz. 11.50 Zbiórka dzieci kl. Va, Vb, VI, VII wyznania mojżeszowego.
Godz. 12. Zbiórka kl. Va, Vb, VI i VII w sali kl. IIIb łącznie z zaproszonemi rodzicami.

102 Bernard Franciszek Dembek (1878-1937) – polski duchowny rzymskokatolicki, funkcję biskupa pomocniczego łomżyńskiego 
pełnił w  latach 1930-1937. 
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Godz. 12.15 Pożegnanie kl. VII i  szkoły.
a) Przemówienie Kierownika Szkoły
b) Przemówienie ucznia kl. VI   
c) Przemówienie wychowawcy kl. VII
d) Chór
e) Deklamacje     pożegnanie szkoły.
f ) Inscenizacje
g) Przemówienie uczennicy kl. VII
Godz. 14 Rozdanie świadectw zakończenia w liczbie 30 (100%).
Godz. 14.10 Rozdanie świadectw rocznych kl. Va, Vb i VI.
Godz. 16 Pożegnalna herbatka kl. VII.
Godz. 17 – 22 Zabawa taneczna.
Program powyższy wykonany został całkowicie.

pożegnanie kl. VII,
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Absolwenci szkoły wraz z personelem naucz.[ycielskim].
[fotografi ę wykonano przed budynkiem Szkoły Nr 2 (ul. Kościelna)]

1. Bergsztejn Beniamin
2. Berman Hersz
3. Burzyńska Rywka
4. Chonowska Sara
5. Chyliński Władysław
6. Dobrzycka Jadwiga
7. Filipkowski Tadeusz
8. Frydman Marcin
9. Goldman Elka
10. Gorczycka Serla
11. Gryngres Rebeka
12. Jaruchomowicz Henczek
13. Sindobery Necka
14. Męczkowski Józef
15. Mikołajczyk Miecz.[ysław]

16. Mroczkowska Jadzia
17. Nagórski Kazimierz
18. Pawluk Longin
19. Rubinowicz Sara
20. Skarzyńska Regina
21. Sosnowska [imię nieczytelne]
22. Sulewski Ryszard
23. Trzonkowski Tadeusz
24. Wąsowska Doba
25. Witkowski Jan
26. Wojsław Jadwiga
27. Wysocka Jadwiga
28. Wszeborowska Anast.[azja]
29. Wszeborowski Ludwik
30. Wileński Franciszek

Nauczyciele na zdjęciu od prawej Anna Godlewska, ?, Zofi a Urniaż, Stefan Romanowicz, Maria Jasiń-
ska, Jan Byczewski (Kier.[ownik] Szkoły), Jakub 103 Berman, Rachela Gejzerowa, Chana Zamelowa. 104

103 Jakub – imię męskie, dawniej pisano je przez „ó”, ale w 1936 r. wprowadzono reformę ortografi czną. Zmieniając niektóre 
zasady, wprowadzono między innymi pisownię tego imienia przez „u” ( Jakób → Jakub).

104 Tekst dopisany ołówkiem na samym dole strony, najprawdopodobniej przez Mariana M. Jonkajtysa. Kwestia dyskusyjna czy na 
zdjęciu jest S. Romanowicz, który według zapisu na stronie 115 przeszedł w stan spoczynku.
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Ogólny pogląd na rok szk.[olny] 1935/36

Na początku roku szkol.[nego] (15 [września] 1935 r.) uczęszcz.[ało]  517  ucz.[niów]
W ciągu roku przybyło 12   „
W ciągu roku wyjechało  31   „
Stan w dniu 20 [czerwca] 1936 r.  498   „
Frekwencja roczna w całej szkole   95,4%
Ukończyło szkołę 30 ucz.[niów] (100%)
Promowani 411   „
Niepromowani 57   „
% niepromowanych wyniósł 11,4
Posiedzeń Rad Pedagogicznych w ciągu roku szkolnego było 8
Zebrań rodzicielskich 4
Uroczystośći szkolnych i obchodów 9
Wycieczek 1-2 godzinnych 80
Całodziennych wycieczek 2
Lekarz wizytował szkołę                 3 razy
W czasie od 15 [stycznia] 1936 r. do 7 [kwietnia] 1936 r. dożywiano   140 dz.[ieci]

W ciągu roku szkolnego zebrano:
 Ze składek rodzicielskich  543 zł 89 gr
 Od Komisji Bibljotecznej 8 zł 00 gr
Na świadectwa roczne i  cegiełki 68 zł 05 gr
Razem   619 zł 94 gr.

Wydano: Na T-wo P.B.P.S.P. 189 zł 95 gr
Na biblj.[otekę] i prenum.[eratę] pisem.[ek] 129 zł 08 gr
Na pomoce naukowe 75 zł 65 gr
Na zakup inwentarza 67 zł 50 gr
Na remont inwetarza i pomocy 27 zł 60 gr
Na wydatki klasowe 56 zł 08 gr
Na wydatki związane z uroczystościami 11 zł 88 gr
Na świadectwa szkolne 27 zł 50 gr
Telefony  5 zł 70 gr
Razem  590 zł 94 gr.

W ciągu roku szkolnego wpłacono na T-wo P.B.P.S.P.
Koło Nr 634 przy szkole Nr 2 160,81
Szkoła (cegiełki uczestn.[ików] i  ceg.[iełki] do św.[iadectw])  189,95
[Razem]  350,76.
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Rok szkolny 1936/37

Budżet miejski na utrzymanie szkoły Nr 1 i Nr 2 w Szczuczynie:

1. Wynajem lokali 1020,00
2. Opał i  światło 1772,50
3. Remont budynków szkolnych 500,00
4. Asekuracja bud.[ynku] pokl.[asztornego] 100,00
5. Utrzymanie czystości 315,00
6. Dodatek mieszkan.[iowy] dla nauczycieli 2492,04
7. Uzupełnienie i remont inwent.[arza] szkol.[nego]  240,00
8. Materjały piśmienne dla szkół 100,00
9. Prenumerata pism dla szkół 21,00
10. Książki dla biednych dzieci 150,00
11. Apteczki szkolne 30,00
12. Materiał gospod.[arczy] do robót ręcz.[nych]  100,00
13. Bibjoteki szkolne 60,00
14. Pensje woźnych 1830,00
15. Kancelarja Dozoru Szkolnego 30,00
16. Pomoce naukowe 50,00
17. Subs.[ydium] 105 dla Rady Szkolnej Pow.[iatowej]  50,00
Razem  8860,54 [zł.]

[Dnia] 1 [sierpnia] 1936 r. 
Kuratorjum Okręgu Szkolnego Brzeskiego, pismem z dnia 20 lipca 1936 r. Nr BP-14169/36 z dniem 
1 sierpnia 1936 roku mianowało p. Jana Baczewskiego w drodze konkursu na stanowisko Kierownika 
[VII] kl. publicznej szkoły powszechnej Nr 2 w Szczuczynie.

Wrzesień

[Dnia] 3 [września] 1936 r. 
Rozpoczęcie roku szkolnego. Program: 
1. Godz. 8 – zbiórka. 
2. Godz. 9 – nabożeństwo. 
3. Godz.10 –13 zajęcia w szkole. 

105 Subsydium – bezzwrotna pomoc finansowa udzielana instytucji, organizacji, przedsiębiorstwu (rzadziej osobie) w  celu poparcia 
określonej działalności; dotacja, subwencja, dofinansowanie.
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Pracę podzielono między personel w następujący sposób:106

Nazwisko i  imię 
nauczyciela Czego uczy?

Wychowaw-
stwo

w klasie
Liczba
godzin Inne prace

1. Baczewski Jan
arytm.[etyka] w VI – 2 godz.
arytm.[etyka] w VII – 2 godz.
rysunek w VII – 2 godz.

– 10

Administracja 
Hospitacje 106 
Samorząd szkolny 
Bibl.[ioteka] naucz.
[ycielska]

2. Bagiński Jan

w I klasie – 14 g.
w IV rys.[unek], arytm.[etyka] 
i gim.[nastyka] – 8 godz.
w VI polski i V arytm.[etyka] 
– 9 godz.

I kl
IV kl. 31 Samorząd klasowy

Biblioteka klasowa

3. Godlewska Anna
w II klasie – 16 godz.
w IV-VII zaj.[ęcia] prakt.[yczne] – 
10 godz.
w IV geografia – 5 godz.

II kl.
Va kl. 31

Samorząd klasowy
Biblioteka klasowa
Harcerstwo żeńskie

4. Jasińska Maria

w I, II, III religia – 6 godz.
w III-VII śpiew – 13 godz.
w IV polski – 7 godz.
w V-VII ćw.[iczenia] ciel.[esne] 
dz.[iewcząt] – 4 godz.

VII kl. 30
Chór teatr
Biblioteka klasowa
Samorząd klasowy

5. Kucharski Marian
w V-VII przyroda – 13 godz.
w V-VII geografia – 13 godz.
w V-VII ćw.[iczenia] ciel.[esne] chł.
[opców] – 4 godz.

VI kl. 30
Samorząd klasowy
Biblioteka klasowa
Harcerstwo męskie

6. Ks. Kamiński St. w IV-VII religia – 6 godz. 6

7. Młodzianowski Wł. w III klasie – 20 godz.
w V, V, VI historia – 9 godz. III kl. 29 Samorząd klasowy

8. Urniażówna Zofia

Va, Vb, VII polski – 15 godz.
Va, Vb, VI rysunek – 6 godz.
Vb arytm.[etyka] – 4 godz.
V-VII zaj.[ęcia] pr.[aktyczne] 
dziew.[cząt] – 4 godz.

Vb kl. 29
Samorząd klasowy
Biblioteka klasowa
S.K.O.

9. Fajnerowa Chana
w I klasie – 16 godz.
w IV polski, arytm.[atyka], gim.
[nastyka] – 13 godz.

Ia
IVa 29

Samorząd klasowy
Biblioteka 
uczniowska

10. Lejzerzonowa 
Rachela

w II kl. – 18 godz.
w IV religia, geogr.[afia] – 13 godz. IIa 31

Samorząd klasowy
Biblioteka 
uczniowska

11. Lipkiesowa 
Frejdla

w III kl. – 24 godz.
w IV śpiew – 2 godz.
V, VII religia – 4 godz.

IIIa 30 Samorząd klasowy
Biblioteka klasowa

Razem 286

106 Hospitacja – jedna z form sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkole lub placówce oświatowej przez dyrektora lub wizytatora. 
Polega na udziale w zajęciach prowadzonych przez hospitowanego nauczyciela. Termin hospitacja pochodzi z łacińskiego słowa 
„hospitor”- goszczę kogoś. Hospitacja służy przede wszystkim obserwacji aktywności i zachowań uczniów na lekcji, spowodownych 
określonymi działaniami nauczyciela.



124

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie

Konferencja rejonowa 
[Dnia] 19 [września] 1936 r. konferencja odbyła się w szkole Nr 1. Omawiano na niej plan pracy 
na rok szkolny 1936/37. Po konferencji odbyła się towarzyska herbatka. Na konferencji obecny był 
Podinspektor Szkolny p. W. Nowicki.

Październik

Tydzień Szkoły Powszechnej. 
W  czasie od dnia 2 do 10 października br. odbył się na terenie miasta Szczuczyna Tydzień Szkoły 
Powszechnej. Przebieg tygodnia nie przedstawiał się tak imponująco jak w roku ubiegłym. Powodem 
tego była wyjątkowo zła pogoda (zimno i deszcz) oraz ospałość Komitetu i zła organizacja. 

Wynik finansowy Tygodnia:
Przychód:
Nalepek i żetonów sprzedano na sumę  52 zł 20 gr
Z kwesty ulicznej 26 zł 62 gr
Z zabawy tanecznej 62 zł 85 gr
Czysty zysk z bufetu 60 zł 28 gr
 Razem 201 zł 95 gr.

Rozchód:
Propaganda (szpileczki, płótno, [wieża])  13 zł 11 gr
Zabawa (orkiestra, baloniki, światło, [wróżby])  68 zł 00 gr
  Razem  81 zł 11 gr.
Czysty dochód z  Tygodnia wyniósł 120 zł 84 gr. Kwotę tę podzielono po równej części pomiędzy 
Koło Nr 633 i 634.

Konferencja rejonowa. 
[Dnia] 22 [października] 1936 r. odbyła się w szkole Nr 2 konferencja rejonowa, na której omówiono:
1. Organizacja biblioteki – referat p. Lejzerzonowej.
2. Jak się odbywa wymiana książek – pokaz w kl. IV i V p. Bagińska i p. Urniażówna.
3. Badanie wartości czytel.[niczych] – lekcja w kl. VI (p. M. Jasińska).
4. Czasopisma dziecięce – referat dyskusyjny (p. Wł. Młodzianowski).
Po konferencji odbyła się herbatka towarzyska. Na konferencji był obecny Podinsp.[ektor] Szk.[olny] 
p. M. Nowicki.

Pan E. Kowalski. 
[Dnia] 23 [października] 1936 r. na miejsce p. M. Kucharskiego przybył p. Edward Kowalski – ma-
gister filozofii w charakterze nauczyciela kontraktowego. P.[an] Kowalski obiął wszystkie przedmioty 
po p. M. Kucharskim, który uzyskał roczny urlop celem pełnienia obowiązków referenta W.[ydziału] 
Ob.[wodowego] w Zw.[iązku] Strzeleckim.

Pani J. Sobocińska. 
[Dnia] 24 [października] 1936 r. na miejsce praktykantki p. J. Bagińskiej przeniesionej na rów-
norzędne stanowisko do Rajgrodu przydzielona został nauczycielka z Wólki p. J. Sobocińska. P.[ani] 
Sobocińska obięła wszystkie przedmioty po p. Bagińskiej.
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Listopad

Spowiedź i Komunia Św. 
Dnia 3 i  4 listopada br. zostały zawieszone w  kl. IIIb, IVb, Va, Vb, VI i  VII zajęcia. Młodzież 
przystąpiła w dniu 3 listopada do Spowiedzi, w dniu zaś 4 listopada do Komunii Św.

Rocznica Niepodległości. 
Dnia 11 listopada br. na terenie szkoły odbył się uroczysty Poranek ku uczczeniu [osiemnastej] 
rocznicy Odzyskania Niepodległości i dnia wręczenia przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej buławy 
marszałkowskiej Marszałkowi Polski Edwardowi Śmigłemu – Rydzowi 107.

Program Poranka:
1. Zagajenie – Kier.[ownik] Szkoły p. J. Baczewski.
2. Hymn Narodowy – chór szkolny.
3. Przemówienie – H. Miklaszewska ucz.[ennica] VII kl.
4. „Rocznica” – chór szkolny.
5. „Zagrajcie dzwony” – dekl.[amacja] chóralna.
6. „Idzie wojsko” – dekl.[amacja] Wojciechowski kl. VI.
7. „Pieśń wojenna” – chór szkolny
8. „Mogiła niezn.[anego] żoł.[nierza]” – dekl.[amacja] Miklaszewska kl. Vb.
9. „Żal” – chór szkolny.
10. „Szare roty” – dekl.[amacja] chóralna.
11. „Budujemy” – dekl.[amacja] zespołowa (kl. IIa).
12. „Jaś i Kasia” – chór szkolny.
13. „Co z nas wyrośnie” – dekl.[amacja] zespołowa (kl. IIIa).
14. „O mój rozmarynie” – chór szkolny.
15. „Marsz I Brygady” – chór szkolny.

Salę dekorował p. E. Kowalski. Chór przygotowała p. M. Jasińska, deklamacje nauczycielstwo (wy-
chowawcy klas). Po poranku szkolnym dziatwa wzięła udział w uroczystym nabożeństwie.
Program powyższy (w  całości) został powtórzony przez szkołę tego dnia wieczorem na „Akademii” 
miejskiej w sali Straży Ogniowej.

Zabawa taneczna. 
[Dnia] 15 [listopada] 1936 r. odbyła się w lokalu szkoły (budynek poklasztorny) zabawa taneczna 
dla dzieci szkolnych i  ich rodziców zorganizowana przez młodzież klas IV, Va, Vb, VI i  VII pod 
kierunkiem p. M. Jasińskiej. Dzieci bawiły się od godziny 16 do 21. Czysty dochód z zabawy w kwocie 
[brak kwoty] przeznaczono na cele szkolne.

107 Edward Śmigły-Rydz (1886-1941) – polski wojskowy, polityk, marszałek Polski, generalny inspektor Sił Zbrojnych, Naczelny 
Wódz Polskich Sił Zbrojnych w wojnie obronnej 1939 r., formalnie przez 17 dni „następca prezydenta RP na wypadek opróżnienia 
się urzędu przed zawarciem pokoju”.
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1. Klasa Vb. Zmiana książek.

2. Przy „Gazetce”. 108

108 Zdjęcia 1. i 2. ilustrują treści kroniki, ze strony 124.

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie
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Grudzień

Posiedzenie Rady Ped.[agogicznej]. 
Dnia 18 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym omówiono: sprawozdania 
klasowe, uwagi pohospitacyjne, klasyfikację i  choinkę dla dzieci.

Styczeń

Choinka w szkole. 
Staraniem Gmin kl. V, VI i VII odbyła się dnia 6 [stycznia] 1937 r. choinka. W programie: kolędy 
przy zapalonym drzewku i gry. Podczas uroczystości wręczona została Kierownikowi Szkoły przez 
dziatwę kwota 20 zł na zakup sztandaru dla szkoły.

Zebranie Rodzicielskie. 
Dnia 10 stycznia odbyło się Walne Zebranie Rodzicielskie celem wyłonienia Komitetu Rodzicielskiego.

Komitet Rodzicielski. 
W skład Komitetu Rodzicielskiego weszli:
p. A. Lidner – jako przewodniczący,
p. M. Kozubkowa – jako sekretarka,
p. Górski, Marcinkiewicz, Szymkiewicz i  Jabłoński – jako członkowie.

Sztandar dla Szkoły.
Celem omówienia i  opracowania planu kupna sztandaru dla szkoły odbyła się w  dniu 12 stycznia 
konferencja Rady Pedagogicznej i  Komitetu Rodzicielskiego. Wyłoniono Komitet, w  skład, którego 
weszli: Lidner A., Kozubkowa M., Baczewski J., Jasińska M., Górski W., Finkielsztejn.

Zebranie Rodzicielskie. 
Dnia 17 stycznia br. odbyło się zebranie rodzicielskie z następującym porządkiem dziennym: 1. Za-
gajenie. 2. Informacje Kierownika Szkoły. 3. Zapytania i  wolne wnioski rodziców. 4. Konferencje 
klasowe.

Dożywianie dzieci rozpoczęte zostało od dnia 18 stycznia 1937 r. 
Dziatwa otrzymuje w czasie dużej przerwy 100 g chleba pytlowego i kubek kawy z mlekiem. Do-
żywanych jest [sto czterdzieścioro] dzieci. W  czasie otrzymywania śniadań pełnią dyżury Panie, 
wyznaczone przez Zarząd Miejski i  dziewczęta kl. VI i  VII. Fundusze na dożywiania płyną ze 
Starostwa i Zarządu Miejskiego w Szczuczynie.

Kursy dokształcające. 
Dnia 26 stycznia br. uruchomione zostały Wieczorowe Kursy dokształcające dla rzemieślników. 
Czynne są dwa stopnie: II w zakresie kl. IV, V i III w zakresie kl. VI i VII. Na stopień II uczęszcza 
[czterdziestu] sł.[uchaczy], na stopień III – [dwudziestu siedmiu]. Wykłady prowadzą: J. Baczew-
ski, M. Jasińska, A. Godlewska, E. Kowalski, F. Lipkiesowa i R. Lejzerzonowa. Wykłady odbywają 
się [trzy] razy tygodniowo: we wtorki, środy i niedziele od godz. 18 do 21.
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Luty

Imieniny Pana Prezydenta. 
Celem uczczenia dnia Imienin Pana Prezydenta odbyła się dnia 1 [lutego] 1937 r. w lokalu szkoły 
akademia poprzedzona uroczystym nabożeństwem. Akademię wypełniło przemówienie, deklamacje 
i produkcje chóralne.

Wizytacja Kursu dokszt.[ałcającego].
Dnia 10 lutego br. wizytowali kurs p. Goliński, Instruktor O.[światy] P.[ozaszkolnej] z Kuratorium 
i p. W. Nowicki, Podinspektor Szkolny. Wizytatorzy byli obecni na lekcji j. polskiego na stopniu III 
(p. F. Lipkiesowa), arytmetyki na st.[opniu] II (p. M. Jasińska) i  na lekcji historii na st.[opniu] 
III (p. E. Kowalski).

Marzec

Wizytacja szkoły. 
Dnia 3 marca br. szkoła była wizytowana przez p. Ziębę, Wizytatora Okręgowego. Pan Wizytator 
był na lekcjach: 1. Śpiewu w  kl. IVa – „Ojcze z  niebios” prowadziła p. F. Lipkiesowa. 2.  J.  pol-
skiego w  kl. Vb – opr.[acowanie] III cz.[ęści] czyt.[anki] „Mazur z  zagranicy” – prow.[adziła]  
p. Z. Urniażówna. 3. Arytmetyki w  kl. VII obliczania % z  [tekst nieczytelny] czasu – prow.
[adził] Kierownik Szkoły. 4. J. polski w  kl. Ib – „Jak to dzieci pomagają rodzicom” – prowadziła 
p. J. Sobocińska. Wszystkie lekcje były udane. Pan Wizytator mocno podkreślił dobrą higienę w  szkole, 
karność dzieci, współżycie personelu i owocną pracę grona nauczycielskiego.

Rekolekcje. 
W dniu 16 i 17 marca br. odbyły się dla klas III, IV, Va, Vb, VI i VII rekolekcje, po których nastąpiła 
spowiedź i Komunia św.

Kwiecień

Zapis dzieci. 
W dniu 1, 2 i 3 kwietnia br. odbył się zapis dzieci urodzonych w 1930 r. Zapisało się [sto czworo] 
dzieci.

Wizytacja Szkoły. 
W dniu 14, 15 i 16 kwietnia br. wizytował szkołę p. W. Nowicki, Podinspektor Szkolny.

Konferencja rejonowa. 
Dnia 27 bm. odbyła się w Niedźwiadnej konferencja rejonowa, na której byli obecni: p. dr Doroż-
kiewiczowa wizytatorka, p. Inspektor Szkolny W. Nowicki i p. W. Dziedzic – Instruktor Obwodowy 
O.[światy] P.[ozaszkolnej]. Po konferencji odbyła się herbatka towarzyska.

Maj

Uroczystość poświęcenia Sztandaru Szkoły.
Dnia 2 maja 1937 r. odbyła się uroczystość poświęcenia Sztandaru Szkoły i wbijanie gwoździ.
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Program:
Godz. 9 – uroczyste nabożeństwo i poświęcenie Sztandaru.
Godz. 10 – przemówienie Pana Inspektora K. Józińskiego i wbijanie gwoździ.
Godz. 12.15 – obiad.
Godz. 19 – bezpłatna wieczornica w Sali Straży Pożarnej.

Program Wieczornicy
Cz. I.
1. Powitanie – chór szkolny.
2. Przemówienie Prezesa Komitetu.
3. Radosna wieść – chór szkolny.
4. Przemówienie uczennicy. 
5. „Ślubowanie” – dekl.[amacja] chór.[alna].
6. „Sztandarze nasz” – chór szkolny.
7. „Do sztandaru” – dekl.[amacja].
8. „Nasze hasło” – chór.

Cz. II.
1. „Zgodnym bracia chórem” – chór.
2. „Z piosenką” – chór.
3. „Hej flisacza dziatwo” – chór.
4. „Dysc” – chór.
5. „Daleko, daleko” – chór.
6. „Góralu od Żywca” – chór.
7. „Hej idem w las” – chór.

Cz. III.
1. Zabawa w wojsko – rewia dziecięca w 10 obr.[azach].
2. „Taniec zbójnicki”
3. „Trojak”
4. „Kujawiak”
5. „Wysokogórski”

Kostiumy przygotowały: p. Z. Urniażówna, p. A. Godlewska, p. J. Sobocińska, p. M. Jasińska,  
p. M. Kozubkowa, p. Baranowska.
Chóry inscenizacje i  tańce przygotowała p. M. Jasińska.
Rewię dziecięcą reżyserowała p. F. Lipkiesowa.

Nad całością czuwał p. J. K. Baczewski
Mistrz ceremonii p. E. Kowalski

tańce regionalne w wykonaniu uczniów i uczennic.
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[zaproszenie na poświęcenie sztandaru]

Poczet sztandarowy.
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Poczet sztandarowy.

Fragment z rewii – „Wojenko” – inscenizacja.
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„Trojak”.

Fragment z rewii – „Białe róże”.

„Trojak”.
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Wykonanie „Zbójnickiego”.

Inicjatywę kupna sztandaru podjęła kl. VII na lekcji j. polskiego. Dziatwa szkolna zebrała na ten cel 
100 zł. Odbyto szereg zebrań Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego, na których opracowa-
no projekt sztandaru, plan działania i  wyłoniono „Komitet Sztandarowy” w  skład, którego weszli: 
J. K. Baczewski, M. Jasińska, M. Kozubkowa i A. Lidner. Sztandar został zamówiony w Stowarzysze-
niu wychowawczo – oświatowym „Brzask” w Łomży i przez wymienione Stowarzyszenie wykonany.
Gwoździe do sztandaru wykonał A. Mikulec w Grajewie. Aktu poświęcenia dokonał ks. pref. S. Ka-
miński. Rodzicami chrzestnymi byli: 1. K. Józiński Insp.[ektor] Szkolny – H. Bilska, 2. J. Bilski bur-
mistrz i M. Baczewska, 3. K. Olszewski obrońca Sądowy i Froelichowa, 4. W. Nowicki Podinspektor 
Szkolny i  Urniażówna, 5. J. Leszczyński – wójt gm.[iny] Szczuczyn i  Łagunowa z  Kędziorowa, 
6. P. Baczewski – sędzia Grodzki i [brak tekstu]

Sprawozdanie Kasowe
Przychód:
1. Dziatwa szkolna 100,00
2. Personel Nauczycielski 90,00
3. Przy wbijaniu gwoździ zebrano  537,65
4. Nadesłano za gwoździe 69,00
5. Pożyczki:  A. Lidner 100,00
    S.K.O. 110,00
   szkoła Nr 2  100,00
     p. Kowalski  30,00
     Razem  1130,65 [zł].
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Rozchód:
1. Sztandar  300,00
2. Gwoździe  189,00
3. Przyjęcie  210,00
4. Zwrot pożyczek: p. Lidnerowi  100,00
    „ S.K.O. 110,00
    „ szkole 00,00
    „ p. Kowalskiemu  30,00
5. Wyjazdy w sprawie sztandaru  40,20
6. Zaproszenia i koperty 8,00
7. Lubeckiemu za granie 10,00
8. Świderskiemu (stolarz)   41,00
9. Orzeł na okucie 5,00
10. Telefony  3,00
11. Oszklenie gabloty 8,00
12. Krajewski, Bryła [nieczytelne] (pomoc) 9,00
13. Przewiezienie krzeseł 1,00
14. Zwrot p. Kowalskiemu 1,05
15. Urządzenie akademii  47,05
16. Razem  1212,30
 
  Rozchód   1212,30
  Przychód   1130,65
  Deficyt   81,65

Rocznica śmierci M. J. Piłsudskiego. 
Uroczystości żałobne odbyły się wg następ.[ującego] programu:
  Godz. 9 – nabożeństwo żałobne.
  Godz. 10 – poranek w szkole.
  Godz. 8.45 – uroczystość żałobna na granicy.
W uroczystościach żałobnych dziatwa wzięła bardzo żywy udział. Na granicę wymaszerowała druży-
na sztandarowa i chór szkolny, który odśpiewał: 1. To nie prawda, że Ciebie już nie ma. 2. Brygadier. 
3. [Pierwszą] Brygadę. 4. Hymn Narodowy.

Szczepienia przeciwko ospie. 
W dniu 14 [maja] 1937 r. odbyło się bezpłatne szczepienie ochronne przeciwko ospie. Zaszczepiono 
[sto dziesięcioro] dzieci tut.[ejszej] szkoły.

Czerwiec

Wycieczka do lasu. 
Dnia 17 czerwca br. odbyła się wycieczka całej szkoły do „Lasu Chojnowskiego” (na Lisią Górę).109 
Z powodu pochmurnego dnia wycieczka trwała bardzo krótko, bo do godz. 14. W powrotnej drodze 
uczestników zmoczył deszcz.

109 Las znajduje się około trzech kilometrów od Szczuczyna, pasmo lasu rozciąga się między drogami do Chojnowa i Niedźwiadnej. 
W lesie przy drodze do Niedźwiadnej znajduje się wzniesienie (180 m n.p.m.) zwane „Lisią Górą”.

[zł].

[zł].
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Zakończenie roku szkolnego.
W dniu 21 czerwca br. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 1936/37. Według programu: 
Godz. 8 nabożeństwo w kościele.
Godz. 9 rozdanie świadectw I, II, III i IV kl.
Godz. 11 pożegnanie klasy VII, rozdanie świadectw ukończenia i  rozdanie świadectw rocznych  
kl. V i VI.

Przy pożegnaniu kl. VII przemawiał Kierownik Szkoły J. Baczewski i  wychowawczyni klasy VII,  
M. Jasińska. Następnie żegnały szkołę, Grono Nauczycielskie i dziatwę H. Miklaszewska i M. Bergsz-
tejnówna. Chór szkolny śpiewał okolicznościowe piosenki.

W 1936/37 ukończyli szkołę:
1. Bergsztejn Marian
2. Bergsztejn Rachela
3. Brzozowski Andrzej
4. Enik Józef
5. Konopko Stanisław
6. Lidnerówna Jadwiga
7. Lipsztejn Mordechaj
8. Miklaszewska Halina
9. Mikołajczyk Marian
10. Niebrzydowska Zofia
11. Panusz Dawid
12. Penżoch Józef
13. Raduszkański Lemel
14. Sawicki Szloma
15. Sosnowska Elka
16. Śleszyńska Irena
17. Wasilewski Bronisław
18. Wojsław Antoni
19. Wróblewski Stanisław
20. Zyskowska Irena
21. Młynarzewicz Zelman
22. Rogalski Czesław
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Rok szkolny 1937/38

Wrzesień 110

W dniu 3 września rozpoczęto rok szkolny 1937/38 uroczystym nabożeństwem, przy ogólnej liczbie 
dzieci [sześciuset czternaścioro], oraz [trzynastu] sił naucz.[ycielskich] (w tym [dwie] siły płatne 
od godzin.) Praca została podzielona wg następującego planu:111

Imię i nazwisko
wychow.
[awstwo] 

w kl.
L.godz. Czego uczy? Inne prace

Czaykowski  
Tadeusz 110 – 8 arytm.[etyka] w kl. VI i VII Administracja i hospitacje 

Godlewska Anna IIIa 29
kl. IIIa, V zaj.[ęcia] 
pr.[aktyczne]
I  i II religia

Spółdzielnia uczniowska

Jasińska Maria Va 31

kl. Vb i VIb historia,
kl. Va arytmetyka,
kl. IIIa, IVa, Va, Vb, VIa, 
VIb, VII śpiew,
kl. VIa, Vb, VII ćwicz.[enia] 
ciel.[esne],Chór szkolny

Chór

Ks. pref. Kamiński 
Sta. – 8

kl. IV, V, VI i VII religia 
wyzn.[anie] rzymsko 
– katolickie

Organizacja krucjaty 111

Kowalski Edward VI i VII 29

kl. Va, VIa, VII geografia,
kl. Va, VIa, VII przyroda,
Va polski,
VIa – VIIa zaj.[ęcia] pr.[ak-
tyczne] z  chłopcami,
VIa zaj.[ęcia] ogólne,
VII zaj.[ęcia] ogólne

Samorząd szkolny.  
Gazetka. Harcerstwo 
(chłopcy)

Młodzianowski Wł. IVa 30

kl. IV j. polski, geogr.[afia], 
arytm.[etyka], rysunki, zaj.
[ęcia] prakt.[yczne], ćwicz.
[enia] ciel.[esne],
Va i VIa historia

Imprezy szkolne
Zuchy

110 Tadeusz Czaykowski pełnił funkcję Kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie od 12 października 1937 r.  
W czasie okupacji kierował szkołą do czerwca 1941 r. (na dwujęzycznych świadectwach wydanych 10 czerwca 1941 r. przez 
Ludowy Komisariat Oświaty Białoruskiej Sosjalistycznej Republiki Radzieckiej znajdują się podpisy Tadeusza Czaykowskiego, 
jako „DYREKTORA SZKOŁY”).

111 Krucjaty Eucharystyczne – po porozumieniu z władzami kościelnymi, minister W.R. i O.P. Wojciech Świętosławski ustalił, że na 
terenie szkół powszechnych mogą istnieć, jako jedyne organizacje religijne dla młodzieży szkolnej wyznania rzymsko-katolickiego 
Koła Szkolne Krucjaty Eucharystycznej-opierające się na regulaminie. Środkami prowadzącymi do osiągnięcia umiejętności sto-
sowania w życiu codziennym zasad religii katolickiej w myśl rozporządzenia były: ćwiczenia religijne, modlitwa, przystępowanie 
do sakramentów świętych i zebrania Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej. Koła te powoływał do życia właściwy ordynariusz 
diecezji. O założeniu koła kierownictwo zawiadamiał opiekun koła, którym był ksiądz nauczający religii w szkole powszechnej, 
gdzie koło powstało. Jeżeli w szkole religii nie uczył kapłan, opiekunem Koła Szkolnego Krucjaty Eucharystycznej mógł być 
każdy duszpasterz parafii, na terenie, której znajdowała się szkoła. Można było do współpracy w kole zaprosić członków gro-
na nauczycielskiego religii rzymsko-katolickiej. Członkiem koła miał prawo zostać każdy przyjęty przez opiekuna uczeń lub 
uczennica szkoły powszechnej religii rzymsko-katolickiej, odznaczający się sumiennym spełnianiem obowiązków w domu i w 
szkole. Składek od członków na terenie szkoły nie pobierano. Zebrania koła powinny były odbywać się raz w miesiącu. Szerzej:  
A. Piętka, Organizacje szkolne i działalność uczniowska w Okręgu Szkolnym Brzeskim w okresie międzywojennym, [w] „Studia 
Łomżyńskie”, t. XII, Łomża 2001, s. 89-105.
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Sobocińska Jadwiga IIa 29

kl. IIa wszystkie przedm.[ioty] 
prócz religii,
kl. Vb i VIb przyr.[oda] i geogr.
[afia],
kl. VIb i VII zaj.[ęcia] prakt.
[yczne] z dziew.[czynkami]

Imprezy szkolne
Zuchy

Urniażówna Zofia Ia 30

Ia wszystkie przedm.[ioty] 
prócz religii,
kl. VIa i VII j. polski,
kl. V, VI i VII rysunki

Szk.[olna] Kasa 
Oszczędności

Klimaszewska Regina  – 16

VIb rys.[unki],
IVb geogr.[afia] z przyr[odą] 
i zaj.[ęcia] prakt.[yczne],
Vb rys.[unki] i VIb zaj.[ęcia] 
prakt.[yczne]

Harcerstwo 
(dziewczynki)

Lipkiesowa Fr. I  i VIb 30
IVb rys.[unki] Vb i VIb j. polski
kl. Ib wszystkie przedm.[ioty] 
prócz religii

Samorząd szkolny. 
Gazetka

Fajnerowa Chana II i Vb 31
IVb, Vb i VIb arytmetyka i kl. 
IIb wszystkie przedm.[ioty] 
prócz religii

Biblioteka uczniow-
ska i bibl.[ioteka] 
nauczycielska

Lejzerzonowa Rachela III i IVb 30
IVb polski, Vb ćwicz.[enia] 
ciel.[esne] i kl. III wszystkie 
przedm.[ioty] prócz religii

 –

Berman Jakub 112  – 10 II, III, IV, V i VI b religia 
wyzn.[anie] mojż.[eszowe]  –

W dniu 13 [września]. 112

Dziatwa szkolna witała powracający z manewrów [do Grajewa] 9 p.[ułk] strz.[elców] konnych. 
Pułk witany był owacyjnie okrzykami „Niech żyje Armia”, „Niech żyje Rydz-Śmigły”, przy czym 
dowódcy pułku wręczono kwiaty. Dowódca pułku w  krótkich gorących słowach podziękował szkole 
za powitanie płynące z głębi serca.

Dnia 19 [września] 1937 r. 
Delegacja szkoły z  pocztem sztandarowym brała udział w  uroczystości poświecenia kamienia wę-
gielnego pod budowę szkoły powsz.[echnej] im. Jura – Gorzechowskiego w Rajgrodzie. Uroczystość 
odbyła się w  atmosferze podniosłej, w  której wzięli udział przedstawiciele władz szkolnych i  poli-
tyczno – administracyjnych.

[Październik]

Tydzień Szkoły Powszechnej, 3 –10 paźdz.[iernika].
Tydzień szkoły powszechnej w  br. szk.[olnym] wypadł pomyślniej od roku ubiegłego. W  ciągu Ty-
godnia sprzedano:

112 Patrz przypis 103.
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230 chorągiewek   [po]  0,05 zł – 11,50 zł
134 nalepki na okna  [po] 0,10 zł – 13,40 zł
844 żetoników  [po] 0,10 zł – 84,40 zł
30   „  [po]  0,20 zł – 6,00 zł
91        „ członkowskich  [po]  0,10 zł – 9,10 zł
10   „  „  [po]  1,00 zł – 10,00 zł
100 zaproszeń „Bal bez balu”  [po]  1,00 zl – 100,00 zł
95   „  „  [po]  0,50 zł – 47,50 zł
Kwesta uliczna z dnia   3 [października] 1937 r.  –  45,45 zł
       „      „    z dnia 10 [października] 1937 r.   –  19,38 zł
 Razem  346,73 zł
Wydano na urządzenie Tygodnia   13,67 zł
Czysty zysk z Tygodnia   333,06 zł
19 [października] 1937 r. z dobrowolnych ofiar otrzymano  3,00 zł
Ogólna suma zysku   336,06 zł.
Suma ta wg umowy podzieloną została miedzy szkoły Nr 1 i  Nr 2 i  przez Kierow.[nika] Szkoły 
Nr 1 wysłana została czekiem P.K.O. 113 Nr 144,300 na rzecz Koła Nr 634 i 633 – po 168 zł 03 gr.

Przy niniejszym załączam fotogr.[afie] z uroczyst.[ości] Tygodnia Szkoły, który odbył się następująco:
Dnia 3 [października] 1937 r. dziatwa szkoły Nr 1 i  2, oraz ich organizacje, w  swych barwach 
zebrali się na boisku szkoły Nr 1 wg porządku: 1. Banderia Kawalerii. 2. Cykliści. 3. Poczet sztand.
[arowy] Szkoły Nr 1 i  2. 4. Harcerze i  Zuchy obu szkół. 5. Krucjata. 6. Orkiestra. 7. Kałamarz. 
8. Kuchnia. 9. Żołnierzyki i marynarze. 10. Krakowiacy i Krakowianki. 11. Ślązacy i Górale, oraz 
dzieci bez przydziału. Pochód zamykało auto. Każda organizacja miała transparenty, propagujące 
ideę szkolnictwa w Polsce np. „Czy jesteś członkiem T-wa P.B.P.S.P.”, „Nauka to potęga” itp.
O  godz. 11 wyruszono na miasto. Pochód odbył się ulicami Kilińskiego, Senatorską, Piłsudskiego, 
Rynkiem, Kościelną i drogą powrotną do szkoły Nr 1.
Pochód wypadł okazale. Społeczeństwo tut.[ejsze] podziwiało stroje i pomysły propagujące Tydz.[ień] 
szk.[oły] nie mając słów na określenie uczuć radości i podziwu.

Dnia 12 [października] 1937 r. 
Kierownictwo szkoły objął Tadeusz Czaykowski, nauczyciel [VII] kl. szkoły powszechnej w Wiźnie 
pow. łomżyńskiego. Były Kierow.[nik] Szkoły został urlopowany celem odbycia studiów na Instytucie 
Nauczycielskim

113 Dnia 7 lutego 1919 r., dekretem tymczasowego naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, utworzona została Pocztowa Kasa 
Oszczędności. Jej pierwszym dyrektorem został mianowany 28 grudnia 1919 r. Hubert Linde. Po nim prezesami PKO byli Emil 
Schmidt i Henryk Gruber. Z czasem utworzono centralę banku w Warszawie z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 31/33 oraz 
pierwsze oddziały lokalne: w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Poznaniu i Katowicach. Pierwszym celem PKO stało się wprowadzenie 
do obiegu polskiego złotego zamiast marki polskiej (jako pochodnej marki niemieckiej). Od 1920 r. bank posiadał osobowość 
prawną, jako instytucja państwowa.
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Banderia kawalerii. Chłopcy ze szkoły Nr 2 na koniach.

Poczet sztandarowy szkoły Nr 1 i 2.

Banderia kawalerii. Chłopcy ze szkoły Nr 2 na koniach.
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Witanie sztandarów.

Harcerze i Zuchy.
[brak fotografi i] Paziki z kałamarzem.

Witanie sztandarów.Witanie sztandarów.
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Krakowiacy i Krakowianki z księgą „Wiedzy”.

Auto, zamykające pochód.

Krakowiacy i Krakowianki z księgą „Wiedzy”.
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Fragment z pochodu.

[Listopad]

Wieczornice dla dzieci.
W budynku poklaszt.[ornym] odbyła się dnia 7 [listopada] 1937 r. na treść której złożyły się śpiewy, 
deklamacje, wspólna herbatka, pląsy i zabawy. 
Dla dzieci wyzn.[ania] mojż.[eszowego] w  bud.[ynku] B 114 – wspólna herbatka, deklamacje, 
śpiewy, przemówienia i  loteria fantowa. Dochód 50 zł z  tego 30 zł przeznaczono na zrobienie 
umywalki do pokoju naucz.[ycielskiego], oraz zakupiono [trzydzieści] kałamarzy ławkowych, 
20 zł dla biednych dzieci na odzież.

11 [listopada] 1937 r. 
W  związku z  obchodem rocznicy Odzyskania Niepodległości urządzono akademię w  sali teatral-
nej, oraz dokonano poświęcenia świetlicy organizacyjnej dla dzieci szkoły Nr 2, należących do 
Samorz.[ądu] Szkolnego, Harcerstwa, Krucjaty i Zuchów. Poświęcenia dokonał ks. pref. Kamiński, 
przemówienia wygł.[osili] opiekunowie organizacyj. Chór pod batutą naucz.[ycielki] p. Marii Ja-
sińskiej odśpiewał okolicznościowe pieśni na akademii oraz, na uroczystości przekazywania świetlicy.

114 Budynek Szkoły Nr 2 przy ul. Kilińskiego określany był wcześniej, jako „A”. Określenie go, jako budynek „B”, swoiste zdepre-
cjonowanie, to raczej nie pomyłka osoby prowadzącej w  tym czasie kronikę. Wynikało to raczej z  sytuacji w  Polsce i  zmianie 
stosunku do społeczeństwa żydowskiego, co dobitnie widać w tym materale źródłowym, szczególnie od roku 1932.

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie
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Konfer.[encja] rej.[onowa]. 
Dnia 23 listopada 1937 r. odbyła się w  szkole Nr 2 konfer.[encja] rejonowa której gł.[ównym] 
zagadnieniem była sprawa pomocy naukowych w szkole. Lekcje historii w kl. VI prowadziła p. Jasiń-
ska, referaty wygłosili p. Lipkiesowa pt. „Obrazek w kl. I”, p. Organek – „Rola pomocy naukowych”,  
p. Wojno – „Wykorzystanie globusa, map, obrazów i  wycinków, oraz innych pomocy naukowych 
w nauce geografii”, p. Jonkajtys – Zastosowanie programu kursów wieczorowych K.O.S. Brzeskiego. 
Sprawę ośw.[iaty] pozaszkolnej omówił p. instruktor Ośw.[iaty] Pozaszk.[olnej]. Na  całej konfer.
[encji] obecny był p. W. Nowicki – insp.[ektor] szkolny i po każdej dyskusji zabierał głos, dając rady 
i wskazówki na poruszane zagadnienia. Po konfer.[encji] odbyła się herbatka towarzyska.

Kursy dla przedpoborowych. 
Rozpoczęto z dniem 29 [listopada] 1937 r. zapisanych na kurs st.[opnia] I – [dwóch], st.[opnia] 
II – [dwudziestu sześciu].

Walne zebranie rodzicielskie. 
Odbyło się 30 listopada 1937 r. wg nast.[ępującego] porządku dziennego:
1. Przemówienie pełniącego obowiązki Kierow.[nika] Szkoły – T. Czaykowskiego.
2. Wybór Komitetu Rodzicielskiego.
3. Przemówienie nauczyciela – p. Kowalskiego Edwarda.
4. Wolne wnioski.

[Grudzień]

Dożywianie dzieci rozpoczęto od dnia 12 [grudnia] 1937 r.
Dożywianych jest [sto] dzieci w bud.[ynku] pokl.[asztornym] i [osiemdziesięcioro] w bud.[ynku] 
Dorfa. Razem [sto osiemdziesięcioro] dzieci.

Gwiazdka dla najbiedniejszych. 
Dnia 22 [grudnia] 1937 r. wszystkie dzieci miały wspólny opłatek, oraz najbiedniejsze zostały po-
wiadomione by w dniu 23 [grudnia] zgłosiły się po podarki. Obdarowanych było [sześćdziesięcioro] 
dzieci. Koszta pokryto ze zbiórki ulicznej, która dała 90 zł 64 gr plus dodatek Zarządu Miejskiego 
w sumie 49 zł.

[Styczeń]

75-lecie powstania styczniowego. 
W dniu 23 [stycznia] 1938 r. odbyły się pogadanki we wszystkich klasach.
 
Imieniny Pana Prezydenta Rzeczpospolitej
Obchodzono wg nast.[ępującego] programu: 
Godz. 9 uroczyste nabożeństwo w kościele. 
[Godz.] 10 akademia, na którą złożyły się: przemówienia, deklamacje, okolicznościowe  
 pieśni i obrazek sceniczny.
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Walne zebranie rodzicielskie.
Odbyło się 30 [stycznia] 1938 r. Na zebraniu zakończono cykl pogadanek z  dziedziny rozwoju 
dziecka pod względem fizycznym, psychologicznym i  społecznym. Kierownik Szkoły podziękował  
P. Kowalskiemu za trud poniesiony w tym kierunku, następnie podał do wiadomości treść i uchwały 
poprzedniego zebrania, oraz poprosił obecnych o wzięcie udziału w indywidualnych zebraniach kla-
sowych, które rozpoczęły się zaraz po zamknięciu walnego zebrania.

[Luty]

18-lecie odzyskania dostępu do morza.
W dniu 10 [lutego] 1938 r., w czasie 16.30 – 18.00 szkoła urządziła akademię poświęconą morzu. 
Po przemówieniu Kier.[ownika] Szkoły, dzieci wygłosiły okolicznościowe wiersze, które przeplatane 
były pieśniami chóru szkolnego. Drużyna harcerska przyjęła do wiadomości rozkaz wydany przez 
Komendę Główną.

„Mies.[iąc] Książki” Luty 1938 r.
Dzieci całej szkoły wzięły czynny udział, przystępując do zbiorowego wysiłku w formie groszowych 
składek na zakupienie ciekawych książek do biblioteki uczniowskiej.

Zmiany personalne. 
[Dnia] 11 [lutego] 1938 r. Urniażówna Zofia na własną prośbę otrzymała przydział w  szkole 
Nr 1, zaś na Jej miejsce przybyła również na przydział, naucz.[ycielka] szk.[oły] powsz.[echnej] 
w Wiźnie – p. Czaykowska Zofia.

F.O.M. 115 
Dzieci szkoły powsz.[echnej] Nr 2 zakupiły [sześćset] znaczków [po] 5 groszy na F.O.M. 

[Dnia] 3 [Maja] 1938 r.
Dzień ten obchodzono uroczyście wspólne ze szkołą Nr 1.

Zbiórka żelaza. 
Wynikiem zbiórki żelaza jest liczba 6673 kg.

Święto Sportowe. 
Wszystkie szkoły z  gm.[iny] szczuczyńskiej i  ze Szczuczyna urządziły wspólnie Święto Sportowe, 
które wykazało licznie zebranej ludności, iż wychowanie fizyczne daje nam zdrowie, siłę i  wiele 
radości życiowej. Załączone fotografie ilustrują fragmenty z programu święta.

115 FOM – utworzony w  styczniu 1933 r. specjalny fundusz na rozbudowę polskiej Marynarki Wojennej, prowadzący zbiórkę 
pieniędzy wśród społeczeństwa w  kraju i  za granicą. W  okresie od lutego 1934 r. do października 1937 r. zebrano ok. 8 mln 
zł, które przeznaczono na budowę okrętu podwodnego ORP Orzeł.
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Walka we dwa ognie (zwyciężyły dzieci ze szkoły Nr 2).

[Ćwiczenia gimnastyczne chłopców.]

Walka we dwa ognie (zwyciężyły dzieci ze szkoły Nr 2).
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Poczet sztandarowy w pochodzie.
[młodzież maszeruje ul. Kilińskiego]

Zakończenie roku szkolnego 1937/38 r.
Odbyło się wg nast.[ępującego] programu:
1. Nabożeństwo.
2. Przemówienia: Kier.[ownika] Szkoły, uczniów i uczennic oraz naucz.[ycieli].
3. Obrazek sceniczny z zakończenia szkoły.
4. Pożegnanie uczennic i uczniów kl. VII.
5. Rozdanie świadectw rocznych.
6. Herbatka pożegnalna w kl. VII oraz fotografi a.
Na punktach 1 – 5 obecni byli rodzice, grono naucz.[cielskie] i  uczniowie całej szkoły. Punkt 6-ty 
odbył się w gronie uczniów i nauczycieli kl. VII.

[brak fotografi i]
Absolwenci kl. VII z r.[oku] szko.[lnego] 1937/38.

[brak fotografi i]
Z „Tyg.[odnia] Szkoły” w paźdz.[ierniku] 1938 r.
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Rok szkolny 1938/39

[Wrzesień]

Klas [trzynaście] – dzieci [sześćset trzydzieścioro czworo].

[Dnia] 5 [września] 1938 r. 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i  wysłuchanie audycji radiowej związanej z  przemówieniem 
Pana Min.[istra] W.R i O.P.

[Październik]

Od 2 [października] 1938 r. do 9 [października] 1938 r. V Tydzień Szkoły Powszechnej. 
Propaganda, pochód, akademia, wieczornica, kosz szczęścia, zabawy, zbiórki uliczne i zbiórki na listy. 
Czysty zysk 250 zł 47 gr dla T-wa P.B.P.S.P. Na pomoce naukowe zebrano 133 zł 41 gr.

Radio w szkole. 
Od 1 [października] 1938 r. wszystkie klasy mają możność korzystania ze szkolnych audycyj ra-
diowych. Szkoła posiada aparat lampowy i  [dwa] głośniki. We wszystkich klasach są kontakty do 
włączania głośnika.

[Listopad]

W dniach 4 [listopada] 1938 r. i 10 [grudnia] 1938 r.
Odbyła się wizytacja szkoły przez podinspektora szkolnego P. Nowickiego.

[wpis podinspektora]. 116

[Dnia] 11 [listopada] 1938 r. 
Dwudziestolecie Odzyskania Niepodległości szkoła obchodziła b.[ardzo] uroczyście. Na program zło-
żyły się: Nabożeństwo, [dwa] obrazki sceniczne, deklamacje, przemówienie i okolicznościowe pieśni.

[Styczeń]

[Dnia] 6 [stycznia] 1939 r. 
Gwiazdka dla dzieci – Nabożeństwo, wspólne śniadanie, rozdanie podarków. Okolicznościowe 
przedstawienie.

Styczeń 1939 r. 
Na Śląsk Zaolziański rozsprzedano [sześćset] znaczków po 5 groszy. Kwotę 30 zł przesłano  
Kom.[itetowi]. 

116 Na marginesie notatka „Czytałem brawo Podinspektor szkolny 10/XI 38”.



148

Kronika Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 2 w Szczuczynie

Dożywianie dzieci.
Trwało w  mies.[iącach] styczniu, lutym, marcu i  kwietniu. Dzieci otrzymywały kawę z  mlekiem 
i  chleb ze smalcem.

Zmiany personalne. 
Z  dniem 31 [stycznia] 1939 r. przeszedł w  stan spoczynku Pan Wł. Młodzianowski. Na miejsce 
Jego przybyła Pani Stan.[isława] Skarbowska. Imienny wykaz naucz.[ycieli] jest nast.[ępujący]:  
1. Czaykowski Tadeusz – Kierownik Szkoły. 2. Czaykowska Zofia. 3. Chrapowiczowa Anna. 
4.  Chropowicz Gabriel (przydzielony z  Grabowa). 5. Ks. St. Kamiński. 6. E. Kowalski (mgr.   
fil.[ozofii] przydzielony z Surał). 7. St. Saciłowska (mgr. fil.[ologii] kontraktowa siła). 8. Sobocińska 
Jadwiga. 9. Skarbowska Stanisława (przydzielona). 10. Fajnerowa Chana. 11. Rachela Lenzerzonowa.  
12. Frejdla Lipkiesowa. 13. Jakub Berman (płatny od godz.)

Podział pracy uległ nast.[ępującej] zmianie:
Grono nauczycielskie i podział zajęć w r.[oku] 1938/39.

Nazwisko
naucz.[yciela]

Wycho-
wuje 

kl.

Liczba
uczniów Uczy przedmiotów

Liczba 
godzin
w tyg.

Inne zajęcia w szkole

1. Czaykowski 
Tad. – – arytm.[etyki] kl. VI, przyrody 

kl. VII 8
Administracja, 
hospitacje,
T-wo P.B.P.S.P.

2. Czaykowska 
Zofia IIa 57

wszystkie przedmioty w kl. IIa 
bez rel.[igii], rys.[unku] w kl. 
Va i VIa, geogr.[afii] w kl. IVa 
i historii w kl. Va

30
Gromada Zuchów, 
j. polski na kursie 
przedpoborowych

3. Chrapowiczo-
wa Anna Ia 53

Kl. Ia, zaj.[ęć] pr.[aktycznych] 
w kl. III-VII, rysunku w kl. 
IIIa

30 P.C.K., pomoce 
naukowe

4. Chrapowicz  
Gabriel Va 59

geogr.[afii] kl. IVb, Va i b, VIb, 
arytm.[etyki] V i VII, zaj.[ęć] 
prakt.[ycznych] w kl. IV-VII

30 Spółdzielnia  
uczn.[iowska]

5. Ks. Kamiński – – religii w kl. I-VII 14 Krucjata

6. E. Kowalski VI 
i VII

45 – VI
36 – VII

pol.[skiego], geogr.[afii], przyr.
[ody] kl. VI, historii kl. Va, Vb, 
VIIa i VIIb, ćw.[iczeń] ciel.
[esnych] kl. IV-VII

30 Samorząd Szkolny 
i Harcerstwo

7. Saciłowska St. – –
VII pol.[skiego], Vb pol.[skie-
go], hist.[orii], śp.[iewu], rys.
[unku], VIb hist.[orii], arytm.
[etyki] śp.[iewu]

30 Harcerstwo 

8. Skarbowska St. IVa 60

IVa pol.[skiego], arytm. 
[etyki], rys.[unku], śp.[iewu], 
ćw.[iczeń], ciel.[esnych], V, VI, 
VII śp.[iewu] i  ćw[iczeń], ciel.
[esnych], VII-rys.[unków]

30 Chór 

9. Sobocińska  
Jadwiga III 47

III kl. bez rel.[igii], rys.[unku] 
i zaj.[ęć] pr.[aktycznych],
V pol.[skiego] i przyrody

30 S.K.O. i  imprezy

10. Fajnerowa  
Chana

IIIb 
i Vb

51 – IIIb
41 – Vb

IIIb bez religii, arytm.[etyki] 
w kl. Vb, ćw.[iczeń] ciel.
[esnych] IV i V

30
Spółdzielnia uczn.
[iowska] i pom.[oce] 
naukowe
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11. Lejzerzon 
Rachela

Ib 
i IVb

54 – Ib
55 – IVb

Ib bez religii, IVb pol.[skiego], 
arytm.[etyki], śp.[iewu], V-VI 
zaj.[ęć] pr.[aktycznych]

30 Bibl.[ioteka] 
uczniowska, P.C.K 117

12. Lipkies 
Frejdla

IIb, 
VIb

54 – IIb
33 – VIb

IIb bez religii, VI pol.[skiego], 
rysunku i  ćwicz.[eń] cielesnych 30

Samorząd szkolny 
imprezy i bibl.[iote-
ka] naucz.[ycieli]

13. Berman 
Jakub – – religia w kl. Ib-VIb 12  –

 Razem              13 klas   645 uczniów                                        334 godz. nauczyciela

Kurs dla przedpoborowych A – Czaykowski – kierownik punktu O.[światy] P.[ozaszkolnej]

1. Czaykowska Z. 17 j. polski stop.[nia] II i III 2 Uwaga

2. Chrapowiczowa A. 3 kurs I  stopnia j. pol.[ski] 
i arytm.[etyka] 2 1 godz. w tyg.[odniu] ma  

Ks. Kamiński – religia

3. Chrypowicz G. 17 arytm.[etyka] II i III 
stopnia 2 2 godz. w tyg.[odniu] 

wych.[owanie] fiz.[yczne]

4. Saciłowska St. 17 nauka o Polsce 2
przodownik Straży  
Gran.[icznej]  
p. Czerniak Józef

Kurs przedpoborowych B – Czaykowski – kierownik punktu O.[światy] P.[ozaszkolnej]

1. Fajnerowa Chana 14 arytm.[etyka] 2

2. Lejzerzowa Rachela 14 polski 2

3. Lipkies Frejdla 14 nauka o Polsce 2

Koło byłych wychowanków szkoły powsz.[echnej]

1. Kowalski Edward 23 kierunek pracy 
kulturalno-rozrywkowy 2

[Pieczątka z  treścią „Kierownik Szkoły” i  czytelnym podpisem kierownika]117

    [Pieczątka z  treścią]
      „KOŁO Mł. P.C.K.
Szczuczyn – Biał. 118 Szkoła Nr 2”

Koło to zorganizowane z pocz.[ątkiem] roku szk.[olnego] 1938/39 rozwija się bardzo szybko, ma 
[siedemdziesięciu] czynnych członków, zakupiono apteczkę P.C.K. z lekarstwami, urządzono „Święto 
Matki”, przedstawienie oraz wieczornicę.

117 Polski Czerwony Krzyż (PCK) – najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czer-
wonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą 
socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem 
idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

118 W  okresie międzywojennym w  obrębie II Rzeczypospolitej znajdowały się dwa miata o  nazwie Szczuczyn. Żeby odróżnić 
identycznie nazwane miejscowości i  uniknąć pomyłek Szczuczyn zlokalizowany w  województwie Nowogrodzkim (dzisiejsza 
Białoruś) nazywano Szczuczyn Lidzki lub Nowogrodzki, Szczuczyn zlokalizowany w  województwie Białostockim nazywano 
Szczuczynem-Białostockim. Nazwy te używane były jeszcze po II Wojnie Światowej. 
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[Luty]

Luty 1939 r.
Na fundusz szkolnictwa polskiego zagranicą zebrano kwotę 11 zł 60 gr.

Luty 1939 r. 
Do prowadzenia kursów dla przedpoborowych przydzielona została specjalna naucz.[ycielka] zakon-
traktowana przez Okręgowego Instruktora O.[światy] P.[ozaszkolnej] (Uczyła Pani Franusówna 
Waleria).

Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej. 
Szkoła Powszechna Nr 2 (uczniowie i uczennice) subskrybowali wspólnie [jedną] pożyczkę na sumę 
100 zł, organizacje szkolne [pięć] bonów [po] 20 zł i S.K.O. na samolot 10 zł. Sumę tę przekazano 
na pożyczkę, a pożyczkę przelano na F.O.N. 119

L.M.K. 120 
Na Ligę Morską i Kolonialną zebrano kwotę 14 zł 50 gr.

P.C.K. 
Na lekarstwa i apteczkę do drugiego budynku zebrano 17 zł 30 gr.

3 Maj. 
Zbiórka po 1 groszu na Dar Narod.[owy] 3 Maja dała 2 zł 95 gr.

Zbiórka żelaza i makulatury. 
W  br. wynik zbiórki przedstawia się nast.[ępująco]: 3300 kg bud.[ynek] poklaszt.[orny], a  2730 
kg bud.[ynek] Dorfa, razem 6030 kg. Makulatury będzie około 50 kg.

[brak fotografii]
Pochód w dniu 3 maja 1939 r.

Pożyczka Obrony Przeciwlotniczej. 
Szkoła zakupiła [pięć] bonów [po] 20 zł i [jeden] bon za 100 zł. Oprócz powyższego dzieci składały 
ofiary indywidualnie.

Zakończenie roku 1938/39. 
W dniu 21 [czerwca] 1939 r. nastąpiło uroczyste zakończenie roku szkolnego 38/39 wg nast.[ępu-
jącego] programu:
1. Nabożeństwo.
2. Popisy dzieci i wystawa prac.
3. Rozdanie nagród i  świadectw.

119 Fundusz Obrony Narodowej (FON) – fundusz utworzony na mocy dekretu Prezydenta RP z 9 kwietnia 1936 r. w celu uzyska-
nia dodatkowych środków na dozbrojenie armii i  wojskowy program inwestycyjny. Gromadził środki pochodzące ze sprzedaży 
nieruchomości i  ruchomości stanowiących własność państwa, a  pozostających pod zarządem wojska, dotacji skarbu państwa 
(głównie z pożyczki uzyskanej przez rząd we Francji) oraz darów i zapisów osób prywatnych i instytucji. Zbierano go w postaci 
gotówkowej i  rzeczowej (nieruchomości, kosztowności, a nawet zboże).

120 Liga Morska i  Kolonialna (LMK) – masowa organizacja społeczna, zał. 1918 r. pod nazwą Stow. Pracowników na polu 
Rozwoju Żeglugi „Bandera Polska”, od 1919 r. Tow. „Liga Żeglugi Polskiej”, 1924-30 Liga Mor. i  Rzeczna, od 1930 r. 
Liga Morska i Kolonialna. Popularyzowała zagadnienia morskie i wychowanie morskie młodzieży; wyd. (od 1924 r.) mies. 
„Morze”; propagowała ekspansję kolonialną w  Afryce; w  latach 30. prowadziła zbiórkę na Fundusz Obrony Mor. (m.in. 
zbudowano okręt podwodny Orzeł).
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Rok szkolny 1939/40
Min.[isterstwo] Wyzn.[ań] Rel.[igijnych] i  Ośw.[iecenia] Publ.[icznego] odroczyło rok szkolny 
1939/40 na czas nieograniczony. 121

Od 8 [września] 1939 r. do 29 [września] 1939 r. miasto Szczuczyn było zajęte przez wojska 
niemieckie. Z dniem 29 [września] 1939 r. rządy w m.[ieście] Szczuczynie objął Związek Socja-
listycznych Republik Rad.[zieckich]. 122

Rozpoczęcie roku szkolnego 39/40. 
Zgodnie z  zarządzeniem władz sowieckich rozpoczęto z  dniem 1 [października] 1939 r. zajęcia 
w szkole. Wobec tego przystąpiono do zapisywania dzieci i  sprzątnięcia budynków, w którym kwa-
terowali żołnierze niemieccy.

Wskutek działań wojennych szkoła poniosła dwie straty (mapy, gabinet przyrodniczy i fizyczny został 
rozgrabiony). Od wybuchów wyleciało w bud.[ynku] B [czterdzieści siedem] szyb. Z  inwentarza 
szkolnego brak stołów, krzeseł i  szafeczek.

Władze sowieckie aktywnie pomagają w porządkowaniu i kompletowaniu sprzętu szkolnego. Dzieci 
wzięły udział w uroczystości [dwudziestej drugiej] rocznicy październikowej 123, i w rocznicy jazdy 
konnej.

Na oświatę nie szczędzą ani trudu, ani pieniędzy. Skutkiem tego szkoła została rozszerzona i prze-
mianowaną na 10-letnią szkołę średnią.

Przybyło dzieci [z  sześciuset osiemdziesięcioro dziewięcioro] na [siedemset osiemdziesięcioro]. 
Ogólna liczba oddziałów (klas) [szesnaście], personel nauczycielski składa się z [dwudziestu] osób.

Na urządzenie choinki i  podarki dla dzieci na nowy rok szkoła otrzymała 400 rubli, które odpo-
wiednio zostały rozchodowane.

Założenie org.[anizacji] pionierskiej. 124

121 Przyczyną była napaść-agresja wojsk niemieckich na Polskę dnia 1 września 1939 r.
122 Pakt Ribbentrop-Mołotow, też: pakt Hitler-Stalin – umowa międzynarodowa z  23 sierpnia 1939 r., będąca formalnie paktem 

o  nieagresji pomiędzy III Rzeszą i  Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, która zgodnie z  tajnym protokołem 
dodatkowym, stanowiącym załącznik do oficjalnego dokumentu umowy, dotyczyła rozbioru terytoriów lub rozporządzenia niepod-
ległością suwerennych państw: Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Finlandii i Rumunii. Bywa także określany, jako IV rozbiór Polski.

123 Rewolucja październikowa w Rosji (również rewolucja bolszewicka, w  terminologii sowieckiej Wielka Socjalistyczna Rewolucja 
Październikowa) – określenie, stosowane na dokonany przez bolszewików przewrót zbrojny w Rosji, trwający od nocy z 24 paź-
dziernika/6  listopada  1917 na 25  października/7  listopada  1917, do godziny drugiej w  nocy 26  października/8  listopada  1917, 
gdy został opanowany przez oddziały bolszewickie Pałac Zimowy, a  członkowie Rządu Tymczasowego aresztowani. Przewrót, 
będący konsekwencją pogłębiającego się kryzysu politycznego w Rosji, zakończył okres dwuwładzy w Rosji, gdy rządy od rewolucji 
lutowej sprawowały równolegle Rząd Tymczasowy i Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. 

124 Wszechzwiązkowa Organizacja Pionierska imienia Władimira Iljicza Lenina, powszechnie nazywana pionierami – radziecka, 
polityczna organizacja skupiająca dzieci w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
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Lista nauczycieli uczących w r.[oku] 39/40. 
[brak listy]

Ruch służbowy naucz.[ycieli]. 
[brak informacji]

Sprawozdanie w przebiegu roku szkolnego i wykaz obchodzonych świąt rewol.[ucyjnych]. 
[brak sprawozdania i wykazu]

Dnia 22 [czerwca] 1941 r. o godz. 1.30 w nocy Szczuczyn był silnie obstrzelany ogniem artyl.[erii] 
niem.[ieckiej] – o godz. 10.00 Szczuczyn opuścili: straż pograniczna sowiecka i urzędy. Działania 
wojenne na terenie miasta ustały w dniu 23 [czerwca] 1941 r. i do Szczuczyna wkroczyły wojska 
armii niemieckiej.
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Kronikę w  okresie II Wojny Światowej 1939-1945 przechował Pan Dominik Kwiatkowski były 
woźny Szkoły w Szczuczynie, którą kierował Maksym Feliks Jonkajtys.
Pan Dominik pokazał mi tą kronikę na początku lipca, 1962 kiedy prowadziłem Harcerski obóz 
wędrowny na rowerach, byliśmy we Wrocławiu. Dwie noce spaliśmy w mieszkaniu Pana Dominika 
(22 osoby).
Pan Kwiatkowski przekazał tą kronikę dopiero w 1963 r. jak byłem na kursie we Wrocławiu.
Od tego roku jest w  posiadaniu w  Rodzinie Wandy i  Mariana Jonkajtys zamieszkałej obecnie 
w Szczuczynie ul. Kilińskiego 38.

Marian Jonkajtys
Szczuczyn lato 2001 r.   
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Rok szkolny 1932/33

Rok szkolny 1932/33 rozpoczął się w  dniu 1 września uroczystem nabożeństwem w  miejscowym 
kościele. Po nabożeństwie, po powrocie dzieci do szkoły, rozpoczęły się normalnie zajęcia. Zwyczajem 
lat ubiegłych i  w  tym roku na rozpoczęciu roku szkolnego przygrywała orkiestra miejscowej Straży 
Pożarnej.

Na podstawie rozporządzenia Kuratorjum Okręgu Szkolnego Warszawskiego z dnia 16 czerwca 1932 r.  
Nr 1-5815/32 szkoły m.[iasta] Szczuczyna zostały zorganizowane następująco:

Od naszej szkoły zostały odłączone oddziały równoległe i przyłączone do szkoły Nr 2, tworząc w ten 
sposób dwie siedmioklasowe szkoły powszechne. Nasza więc szkoła liczy tylko siedem zasadniczych 
oddziałów i mieści się w  jednym budynku – nowym, budynek poklasztorny i  szkoła Nr 2 stanowią 
całość. Na tejże zasadzie i nauczycielstwo zostało podzielone: J. Baczewski, M. Jasińska, St. Roma-
nowicz i  J. Załuska, jako nauczycielstwo szkoły Nr 1 przydzieleni zostali do szkoły Nr 2 (pismo  
P. Inspektora Szkolnego z  dnia 24 [sierpnia] 1932 r. Nr 1818/32). Przy naszej szkole pozostali:  
M. Jonkajtys – Kierownik Szkoły, Ks. Prefekt St. Murawski, H. Kulągowski, A. Godlewska, J. Jasiń-
ski, St. Lesiewicz i A. Urniażówna. Podział nastąpił i dziećmi. Rejon szkolny naszej szkoły obejmuje: 
wioski Barany, Gubernję i Skaje, z ulic Kilińskiego, Rynek, Krzywą, Senatorską, Łomżyńską i Wesołą. 

W br. szkolnym zapisało się dzieci 345. Pracą personel podzielił się następująco: 
Pani A. Urniażówna – w  kl. II – 16 godz., j. polski w  kl. VI i  VII – 9 godz. rysunki w  kl. IV – 
2 godz. i roboty w kl. III 3 godz. = 30 godz. 
Pan St. Lesiewicz – w  kl. III – 17 godz., j. polski w  kl. IV i  V – 12 godz. i  higjenę w  kl. VII – 
1 godz. = 30 godz.
Pan H. Kulągowski – rachunki w  kl. IV, V, VI, VII – 16 godz., przyrodę w  kl. IV, V, VI, VII – 
12 godz. i rysunki w kl. V – 2 godz. = 30 godz.
Pan J. Jasiński – śpiew od kl. II do VII – 10 godz., roboty z chłopcami w kl. IV, V, VI, VII – 10 godz., 
j. niemiecki w kl. VI i VII – 5 godz., gimnastyka z chłopcami kl. IV, V, VI i VII – 5 godz. = 30 godz.
Pani A. Godlewska – w kl. I – 15 godz., roboty z dziewczynkami w kl. IV, V, VI i VII – 7 godz., 
rysunki w kl. VI i VII – 4 godz., gimnastyka z dziewczynkami kl. IV, V, VI i VII – 4 godz. = 30 godz.
Pan M. Jonkajtys – historję, geografję i naukę o Polsce współ.[czesnej] w kl. IV, V, VI i VII – 15 godz., 
gimnastykę w kl. III – 3 godz. = 18 godz.
Ks. Prefekt St. Murawski – religję we wszystkich oddz.[iałach] – 14 godz. pozostałe 10 godz. religji 
wykłada w szkole Nr 2. 
Wychowawstwem podzielono się w ten sposób, że kl. I objęła p. A. Godlewska, kl. II – p. A. Urniażów-
na, kl. III – p. St. Lesiewicz, kl. IV – p. M. Jonkajtys, kl. V – p. H. Kulągowski, kl. VI – Ks. Prefekt 
i kl. VII – p. J. Jasiński.

Pracą społeczną podzielono się: p. J. Jasiński – chór i  harcerstwo, p. A. Urniażówna – L.O.P.P.,  
p. H. Kulągowski – sklepik uczniowski, p. A. Godlewska – bibljotekę, p. St. Lesiewicz i p. A. Urnia-
żówna – przedstawienia i uroczystości.
Poza tem zorganizowana została „Świetlica” uczniowska i  na ten cel została przeznaczona sala 
gimnastyczna.
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W okresie wakacyjnym przeprowadzony został remont szkoły i odświeżono wszystkie klasy. W mie-
siącu wrześniu dzieci szkolne zrobiły składkę i zakupione zostały firanki do wszystkich klas.
Dozór Szkolny zakupił portrety Marszałka Józefa Piłsudskiego do każdej sali, a z oszczędności z lat 
ubiegłych zakupił następujące mapy: Polska polityczna, fizyczna, półkule polityczne, świat starożytny.

Budżet szkolny na rok 1932/33 został uchwalony w rozmiarach następujących:
(nasza szkoła) Remont budynku szkolnego  100 zł
Remont inwentarza szkolnego  50 zł
Opał   1000 zł
Światło   97 zł
Usługa   840 zł
Utrzymanie czystości  100 zł
Kancelarja  50 zł
Ryczałt gospodarczy  50 zł
Apteczka szkolna  10 zł
Prenumerata Dz.U.M.W.R. i O.P.   4 zł 50 gr
  Razem  2301 zł 50 gr.

Z powodu tak szczupłego budżetu Dozór Szkolny postanowił w br. szk.[olnym] pyłochłon 125 w szkole 
zlikwidować.

Z dniem 1 września szkolnictwo na terenie naszego powiatu przeszło do Kuratorjum Okręgu Szkol-
nego w Brześciu nad Bugiem.

W  dniu 5 września 1932 r. szkołę naszą odwiedził Pan Winiarski naczelnik wydziału szkół po-
wszechnych Kuratorjum Okręgu Szkolnego Brzeskiego.

W dniach 21 i 22 września br. wizytował szkołę Wizytator Okręgowy Pan Ściebora.

W  dniu 22 września br. w  godz. 8 – 10 szkoła brała udział w  żałobnem nabożeństwie za duszę 
śp. P.[ani] M. Mościckiej 126, Prezydentowej [Rzeczypospolitej]. Po powrocie z  kościoła odbyła się 
krótka akademja.

W dniu 8 listopada zwyczajem lat ubiegłych szkoła brała udział w żałobnem nabożeństwie za duszę 
śp. Króla Jana Sobieskiego i Podkanclerza Stanisława Szczukę, jako fundatorów tutejszego kościoła.

W  dniu 11 listopada br., jako w  dniu uroczystości narodowej, szkoła obchodziła tę uroczystość 
następująco:
O godz. 8 w sali kl. III odbyła się akademja, na program której złożyło się przemówienie Kierownika 
Szkoły, chór szkolny pod kierownictwem nauczyciela p. J. Jasińskiego wykonał kilka pieśni patrio-
tycznych i ludowych oraz deklamacje pod reżyserją p. A. Urniażówny. Po skończonej akademji szkoła 
udała się do kościoła na nabożeństwo i  wzięła udział w  pochodzie. Na akademji szkolnej obecnie 
byli p. Inspektor Szkolny, p. Prezes Dworu Szkolnego i  przedstawiciele miejscowych organizacyj 

125 Pyłochłon – płyn wchłaniający pył, stosowany do smarowania podłóg, zapobiegający gromadzeniu się kurzu w pomieszczeniach.
126 Michalina Mościcka z domu Czyżewska (1871-1932) – polska działaczka niepodległościowa, społeczna, feministyczna, pierwsza 

dama.
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społecznych. O godz. 12 odbyła się akademja dla ludności w sali teatru. W tej akademji udział czynny 
wziął tylko chór szkolny.

W dniu 29 listopada, jako rocznicę Powstania, klasa IV własnemi siłami urządziła akademję – wie-
czornicę, na program, której złożyło się: krótkie przedstawienie pt. „Korale Krysi i Marysi”, deklamacje, 
śpiew i przemówienie, wygłoszone przez uczennicę kl. IV M. Brajczewską.

Z dniem 27 października w szkole Nr 2 zostały zlikwidowane oddz.[iały] VI i VII i przydzielone 
do naszej szkoły. Przybyło, więc [trzydzieścioro dwoje] dzieci wyznania mojżeszowego.

W dniu 20 listopada odbyło się walne zebranie rodziców, na którem została wyłoniona nowa Opieka 
Szkolna. W  skład Opieki Szkolnej weszli [panowie] Szkodziński, J. Szymanowski, A.  Rogowski 
i Chmielewski.

Na mocy nowego rozporządzenia M.W.R. i O.P. z dnia 18 listopada 1932 r. I Nr-4482/32 (Dz. Urz. 
M.W.R i  O.P. z  dnia 1 grudnia 1932 r. Nr 8 poz. 99) została wprowadzona nowa organizacja 
roku szkolnego, a  tem samem ferji świąt Bożego Narodzenia. Na podstawie tegoż rozporządzenia 
ferje świąt B.[ożego] N.[arodzenia], tzw. ferje zimowe rozpoczęły się od dnia 23 grudnia 1932 r. 
i  trwały do dnia 15 stycznia 1933 r. włącznie.

W dniu 6 stycznia 1933 r. została urządzona choinka w sali teatru Straży Pożarnej dla dzieci szkol-
nych i pozaszkolnych. Fundusz na urządzenie choinki złożył się z ofiar społeczeństwa i [subsydium] 
Magistratu i  Urzędu Gminy. W  czasie choinki przygrywała orkiestra Straży Pożarnej, a  dziatwa 
szkolna śpiewała kolędy. Jako najważniejszą atrakcją było przybycie Św. Mikołaja. Rolę Św. Mikołaja 
odegrał nauczyciel p. H. Kulągowski. Przy zakończeniu choinki rozdane zostały dzieciom słodycze.

W  dniu 22 stycznia odbyło się zebranie rodziców, na którem klasa V, korzystając z  okazji rocznicy 
powstania styczniowego urządziła akademję – wieczornicę. Dzieci odegrały komedyjkę pt. „Uczony”, 
wygłosiły wiersze „Ucz się dziecino” – Or-Ota 127, „Nieznany żołnierz” i  „Powstanie” – Or-Ota; 
odśpiewały piosenki „Wezmę ja skrzypki”, Zielony mosteczek i  „Śmierć ułana”.
W dniu 23 stycznia ta sama wieczornica została powtórzona dla dzieci szkolnych.

W  dniu 1 lutego w  dzień Imienin Pana Prezydenta [Rzeczypospolitej], urządzona została aka-
demja. Akademja odbyła się w „Świetlicy” szkolnej odpowiednio udekorowanej. Dekoracją sali zajęło 
się nauczycielstwo przy współpracy uczniów kl. VII. Na program dnia uroczystości złożyło się: nabo-
żeństwo w kościele, przemówienie Kierownika Szkoły, śpiewy i deklamacje dzieci.

W okresie zimowym w kl. I, II, III, IV i V zorganizowane zostały kółka dożywania ptaków. Na bo-
isku ustawiano deseczkę, gdzie dzieci sypały pokarm, a w okresie ferji zimowych urządzono „choinkę” 
ptakom z  kłosów różnego zboża. Poza tem członkowie kółek tych u  siebie w  domach urządzili de-
seczki, i każdego dnia dożywiali ptaki. Celem kontroli wybrani zostali „dyżurni”, którzy sprawdzali 
czynności swych członków.

127 Artur Franciszek Michał Oppman, pseudonim „Or-Ot” (1867-1931) – polski poeta okresu Młodej Polski, publicysta, varsavianista, 
w  latach 1901-1905 redaktor tygodnika „Wędrowiec”, w  latach 1918-1920 redaktor „Tygodnika Illustrowanego”.
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W dniu 19 marca, z racji imienin Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się akademja w szkole 
i dla ludności w sali teatru. Program akademji szkolnej wykonany został w sobotę 18 marca w szkole. 
Śpiew i deklamacje wygłosiły i wykonały dzieci szkolne, przemówienie wygłosił Kierownik Szkoły.
W  dniu 19 marca po nabożeństwie, pochodzie i  defiladzie odbyła się akademja z  bardzo obfitym 
programem, ponieważ udział wzięła oprócz szkół i młodzież miejscowych organizacyj.
Na akademji w dniu 19 był obecny Pan Starosta Powiatowy Olejniczakowski 128.

Na zakończenie karnawału szkoła nasza w dniu 5 lutego urządziła „Jasełka”.

Z dniem 1 kwietnia nastąpiła zmiana na stanowisku prefekta. Ksiądz Stanisław Murawski wyjechał 
na stanowisko proboszcza do Pawłówki, a na jego miejsce przybył ks. Józef Pęski.

Ferje Świąt Wielkanocnych trwały od dnia 11 do 18 kwietnia włącznie.

W  dniu 22 kwietnia klasa VII urządziła własnemi siłami wieczornicę rozrywkową. Na program 
złożyło się krótkie przedstawienie pt.[brak tytułu], śpiewy, deklamacje, orkiestra mandolinistów, 
monologi i obrazki komiczne.

Staraniem nauczyciela p. H. Kulągowskiego z nadejściem wiosny urządzone zostały ogródki dziecinne. 
Do prowadzenia ogródków zapisało się [czterdzieścioro] dzieci. Dzieci porobiły grządki i pozasie-
wały je czem, kto sobie życzył: kwiaty, warzywa. Każdy dzień o godz. 16 zbierały się i pod opieką 
p. Kulągowskiego doglądały swych grządek. 
Po bytności Pana Wizytatora Kuratorjum O.[kręgu] S.[zkolnego] Brzeskiego nadesłało na ręce 
kierownika szkoły zapomogi bezzwrotnej 50 zł, a następnie w miesiącu marcu drugie 50 zł. Za te 
pieniądze Kierownik Szkoły kupił [trzydzieści] drzewek owocowych: czereśni, śliw i jabłonek, które 
wspólne z dziećmi wkopano do ziemi na placu szkolnym przy budującym się mieszkaniu nauczyciel-
skim 129. Następnie Kierownik Szkoły zakupił za te pieniądze słupy, łaty i  ogródek owocowy został 
zapoczątkowany. Miejscowy ogrodnik pan Grycio ofiarował do tegoż ogródka [dwanaście] krzaków 
porzeczek. Jednakże nie wszystkie drzewka przyjęły się. Z pośród [trzydziestu] posadzonych przyjęło 
się tylko [osiemnaście]. Pozostałe uschły.

Święto Konstytucji 3-Majowej w  br. szkolnym nasza szkoła obchodziła wspólnie ze szkołą Nr 2. 
Uroczystość dla dzieci odbyła się w  dniu 2 maja wieczorem w  sali teatru. Na program uroczysto-
ści złożyły się: przemówienie Kierownika Szkoły p. M. Jonkajtysa, chóry szkolne p. J. Jasińskiego,  
p. M. Jasińskiej i p. F. Lipkiesowej oraz deklamacje dzieci pojedyncze i zbiorowe.
W dniu 3 maja szkoła nasza brała udział w nabożeństwie, pochodzie i akademji dla starszych.

W dniu 24 maja kl. III pod kierownictwem swej wychowawczyni p. St. Lesiewicz urządziła wie-
czornicę rozrywkową dla rodziców. Na program wieczornicy dano komedyjkę „Nic nowego” śpiewy 
i deklamacje. Cały program został wykonany przez dzieci kl. III.

128 Eugeniusz Olejniczakowski (1895-1940) – Starosta powiatu szczuczyńskiego w  latach 1932-1935. Jako kapitan rezerwy 
piechoty trafił do Starobielska. Zamordowany wiosną 1940 r. w  Charkowie. Więcej informacji: https://grajewiak.pl/index.php/
biogramy/704-olejniczakowski-eugeniusz

129 Pierwszy budynek (ul. Szczuki 3) za szkołą-obecnym Zespołem Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie. Od lata 
1935 r. do wybuchu II Wojny Światowej mieszkał w tym budynku Kierownik Publicznej Szkoły Powszechnej Nr 1 M. F. Jonkajtys 
z  rodziną.
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W dniu 12 czerwca połączone szkoły urządziły „Wieczornicę rewję” z programem następującym:

Cz. I
1. „Coś nowego” – kom.[edyjka] w [jednej] odsłonie – w wyk.[onaniu] kl. III, szkoły Nr 1.
2. „Zegar i Dzwonek” – obrazek w wykonaniu zesp.[ołu] uczen.[nic] szk.[oły] Nr 2.

Cz. II
3. „Uczony” – kom.[edyjka] w [jednej] odsłonie – w wyk.[onaniu] kl. V szkoły Nr 1.
4. „Papugi” – monolog w wyk.[onaniu] uczennicy szkoły Nr 2.

Cz. III
5. „Święć się, święć się, wieku młody!” – sztuka w  [jednej] odsłonie – w  wykonaniu zesp.[ołu]  

uczen.[nic] szkoły Nr 1.

Cz. IV
6. Krasnoludki – inscenizacja. 
7. Pastuszek – piosenka inscen.[izacja].
8. Kwiaciarenka – deklamacja.
9. Kwiaty – obrazek nastrojowy.
10. Taniec z parasolką – solo baletowe.
11. Krakowiak – ćwicz.[enia] rytmiczne w wykonaniu zespołu uczennic szkoły Nr 2.

„Wieczornica rewjowa” była urządzona w celu zakończenia roku szkolnego i zebrania funduszu na 
cele szkolne.

W  dniu 14 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 1932/33. W  tym dniu dzieci szkolne 
ze sztandarem udały się do kościoła na nabożeństwo, które rozpoczęło się o  godz. 8. Następnie po 
nabożeństwie połączone szkoły wyruszyły do lasu „Chojnówka” 130 na „majówkę”, gdzie odbyły się 
gry, zabawy, śpiewy i  deklamacje. Następnie wydana została wszystkim dzieciom kawa i  bułki, 
zakupione z  funduszów Opiek Szkolnych. Po powrocie do szkoły Kierownik Szkoły p. M. Jonkajtys 
pożegnał dzieci oraz rozdane zostały świadectwa szkolne. W  br. szkolnym ukończyło naszą szkołę 
[czterdzieścioro dwoje] uczniów, a mianowicie:

130 Las znajduje się około trzech kilometrów od Szczuczyna, między drogami do Chojnowa i  do Niedźwiadnej (po lewej stronie 
przed Chojnowem).
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1. Biedrzycki Jan
2. Bogdan Bronisław
3. Brajczewski Leon
4. Bursztynówna Bejla
5. Denulówna Jachut
6. Duchnowska Jadwiga
7. Eltermanówna Etka
8. Grajewska Chawa
9. Goliczewski Bolesław
10. Górski Antoni
11. Finkielmanówna Sora – Basia
12. Gutmanówna Minolla
13. Karwowska Stefanja
14. Kielsonówna Chana
15. Kulińska Jadwiga
16. Lichtensztejnówna Rebeka
17. Łagunówna Aleksandra
18. Malinowska Zofia
19. Męczkowski Stanisław
20. Modzelewski Kazimierz
21. Mroczkowska Marja

22. Nowaczewska Józefa
23. Olszewska Eugenja
24. Olszewska Sabina
25. Rozentalówna Chawa
26. Rutkowska Aleksandra
27. Sakowska Anna
28. Słomczewska Janina
29. Sosnowska Chana – Rywka
30. Statkiewiczówna Irena
31. Skrodzki Mateusz
32. Szarałówna Helena
33. Tomaszewska Regina
34. Wasersztejnówna Chana – Brejna
35. Wanzowska Jezeta – Rywka
36. Węczek Antoni
37. Wiszowata Jadwiga
38. Zalewski Stefan
39. Zalewska Jadwiga
40. Zenulówna Leja
41. Zyskowska Halina
42. Żyłkiewiczówna Etka
 

w tym 15 dziewcząt wyznania mojżeszowego 131

Kier.[ownik] Szkoły: M. Jonkajtys 
m.[iasto] Szczuczyn, dnia 10 lipca 1933 r.

131 Tekst dopisany ołówkiem, najprawdopodobniej przez Mariana M. Jonkajtysa.
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Rok szkolny 1933/34

Na podstawie rozporządzenia Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 
18 listopada 1932 roku (Dz. Urz. M.W.R. i  O.P. z  dnia 1 [grudnia] 1932 r. Nr 8 poz.19) rok 
szkolny 1933/34 rozpoczął się w dniu 20 sierpnia. 

Ponieważ w dniu 20 sierpnia przypadła niedziela, przeto dzieci szkolne były tylko na nabożeństwie. 
Jak zwykle dorocznym zwyczajem, tak i w tym roku dzieci wyruszyły do kościoła ze sztandarem na 
czele, poprzedzani przez orkiestrę miejscowej Straży Pożarnej.

W dniu 21 sierpnia od godziny 8 rano rozpoczęły się normalne zajęcia.
Dzieci zapisało się [trzysta sześćdziesięcioro]. W  składzie personelu nauczycielskiego nie nastąpiły 
żadne zmiany.
Oddziałów pozostało, więc siedem, pracą podzieliło się nauczycielstwo w sposób następujący:
Kierownik Szkoły p. M. Jonkajtys objął historję i geografję w oddz.[iale] IV, V, VI i VII = 18 godz. 
Ksiądz Prefekt Józef Pęski religję we wszystkich oddziałach = 14 godz. 
Nauczycielka p. A. Godlewska oddział II i  roboty z  chłopcami oddz.[iał] IV – VII oraz gimnastykę 
z dziewczynkami oddz.[iał] IV – VII razem 30 godz. 
Nauczyciel p. Józef Jasiński oddział I, śpiew we wszystkich oddziałach i  gimnastykę z  chłopcami 
w oddz.[iale] IV – VII = 30 godz. 
Nauczyciel p. Henryk Kulągowski rachunki i przyrodę w oddz.[iale] IV – VII oraz rysunki w oddz.
[iale] VI = 30 godz. 
Nauczycielka p. Aniela Urniażówna j. polski w  oddz.[iale] VI i  VII; roboty kobiece od oddz.[iału] 
IV do VII; rysunki w oddz.[iale] V, VI i VII; w klasie III gimnastykę, rysunki i roboty = 30 godz. 
Nauczycielka p. Stanisława Lesiewicz w  klasie III polski, historję, geografję, przyrodę, rachunki, 
w klasie IV i V, polski, w kl. VII j. niemiecki i higjenę = 30 godz.
Wychowawstwo objęli w kl. I p. J. Jasiński, w kl. II p. A. Godlewska, w kl. III p. A. Urniażówna, 
w kl. IV p. St. Lesiewicz, w kl. VI p. H. Kulągowski, w kl. V i VII p. M. Jonkajtys. Ponadto bibl-
jotekę uczniowską objęła p. A. Godlewska, chór szkolny p. J. Jasiński, Stowarzyszenie L.O.P.P. p. M. 
Jonkajtys, spółdzielnię „Zgoda” – p. H. Kulągowski, a uroczystościami i przedstawieniami szkolnemi 
zajęły się panie A. Urniażówna i St. Lesiewicz.

Na podstawie rozporządzenia Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 
14 lipca 1933 r. za Nr I-Pz-2589/93 (Dz. Urz. M.W.R. i O.P. z dnia 31 lipca 1933 r. Nr 8-9, 
poz. 138) wprowadzona została zmiana w programach nauczania. Zmiana polega na tem, że w kl. 
I, II i V szkoły powszechnej dzieci uczą się według nowego programu, a w oddz.[iałach] III, IV, VI 
i VII według starego programu nieco znowelizowanego.
W związku z wprowadzeniem nowych programów dla kl. I, II i V nastąpiła zmiana w podręcznikach 
i  tak: 
Dla kl. I wprowadzony został podręcznik Chodaka – elementarz metodą wyrazową. 
Dla kl. II też Chodaka – „moja książka polska” dla wsi. 
Dla kl. V – „Gramatyka polska w szkole” – St. Szobera, „Pisownia poprawnego pisania” – St. Szobera, 
Niewiadomskiej i Boguckiej; „Historja” – Jarosza; „Geografja” – Radlińskiego i Wuttke; „arytmetyka” 
– Rusieckiego; „przyroda martwa” – Domaniewskiego. 
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W  pozostałych oddziałach utrzymano podręczniki dotychczasowe, ponieważ ze zmianą programów 
wejdą i  nowe podręczniki. „Świetlica” uczniowska w  br. szkolnym czynna trzy razy w  tygodniu,  
[to jest] w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16 do 18.
W okresie wakacyjnym remontu całej szkoły nie przeprowadzono. Przerobiono tylko kominy, wyre-
perowano piece, ściany i  sprzęty.

Budżet na rok 1933/34 pozostał w takiej samej wysokości jak i w ubiegłym roku [to jest] 2301 zł 50 groszy. 

Z dniem 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku Burmistrza w naszem mieście Pan St. Ma-
jewski został zwolniony, a na jego miejscu przybył pan Jan Bilski.

W dniu 16 września, jako dniu rocznicy „Odsieczy Wiedeńskiej” odbyło się żałobne nabożeństwo za 
duszę śp. Króla Jana [Sobieskiego], jako Fundatora tutejszego kościoła, a następnie w lokalu szkoły 
akademja z następującym programem: przemówienie Kierownika Szkoły, śpiewy i deklamacje dzieci 
kl. II, III, IV, V, VI i VII. 

W dniu 17 września chór szkolny i deklamujący wzięli udział w akademji dla dorosłych, która odbyła 
się w świetlicy Straży Pożarnej.

Z dniem 1 października Inspektorat Szkolny naszego powiatu został zlikwidowany i przeniesiony do 
obwodu szkolnego w Łomży. Inspektorem Szkolnym Obwodowym został Pan Władysław Marszałek, 
zastępcami jego Pan Franciszek Filipczuk i Pan Stanisław Majewski. Pan St. Majewski objął powiat 
nasz.

W dniu 10 listopada, jako w wigilję dnia odzyskania Niepodległości odbyła się akademja dla dzieci 
szkolnych. W dniu tym o godz. 9 odbyło się nabożeństwo, odprawione przez Ks. Prefekta J. Pęskiego, 
następnie akademja dla dzieci klas I  i  II, potem po parogodzinnych zajęciach dla klas III, IV, V, 
VI i  VII. Na program akademji złożyło się przemówienie, deklamacje i  śpiewy. Przy zakończeniu 
akademji zostały rozdane nagrody za dobre prowadzenie ogródków szkolnych. Nagrodę pierwszą 
otrzymał uczeń kl. V Henryk Niecikowski, nagrodę drugą – uczennica kl. VI Gryciówna M., trzecią 
– uczennica kl. VI Świderska i  czwartą uczeń kl. VI T. Malecki.
Pierwsza nagroda – 5 zł na książeczce P.K.O.
Druga      „  – 3 zł na książeczce P.K.O.
Trzecia     „  – grabie żelazne ogrodnicze.
Czwarta   „  – czapka uczniowska.
Nagrody wręczył burmistrz miasta p. Jan Bilski.

W dniu 11 listopada, jako w dniu święto Niepodległości szkoła wzięła udział w nabożeństwie, po-
chodzie i defiladzie. W akademji udział wzięli chór szkolny i deklamatorzy. W tym dniu odbyła się 
także zbiórka na rzecz Towarzystwa Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych. Zbiórka 
dokonana była łącznie ze szkołą Nr 2 i  zebrano razem 106 zł 86 gr, którą to kwotę wysłano do 
Okręgu w Brześciu [nad Bugiem].

W  dniu 22 listopada odwiedził nową szkołę Inspektor Obwodowy pan Wł. Marszałek, a  w  dniu  
6 grudnia wizytował szkołę Zastępca Inspektora Obwodowego Pan Stanisław Majewski.



163

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie

Ferje Bożego Narodzenia, [tak zwane] zimowe rozpoczęły się od dnia 23 grudnia 1933 r. i trwały 
do dnia 15 stycznia 1934 r. włącznie. W czasie ferji w dniach 28, 29 i 30 grudnia została zorga-
nizowana choinka dla naszych dzieci szkolnych. Przed ferjami dzieci same zebrały słodycze, świeczki, 
upiększenia i prezenta dla biednych koleżanek i kolegów. Zarząd Miasta ofiarował na ten cel 30 zł, 
za które kupiono jeszcze brakujących rzeczy na choinkę. W czasie choinki nauczycielstwo dzieliło się 
z dziećmi opłatkami, następnie śpiewano kolędy, bawiono się i tańczono. W antraktach gier i zabaw 
komitet uczniowski częstował wszystkich słodyczami i rozdawał biednym prezenty.

W dniu 1 lutego szkoła obchodziła Imieniny Pana Prezydenta Rzeczypospolitej. Uroczystość rozpoczęto 
nabożeństwem w  kościele, odprawionem przez ks. prefekta. Po parogodzinnych zajęciach odbyła się 
akademja, na program, której złożyły się deklamacje, śpiewy i przemówienie.

W dniu 9 lutego w nocy ogromny huragan zwalił cały dach w budynku szkoły naszej, zerwał sufit nad 
klatką schodową, rozwalił kominy i uszkodził sufit nad górnym korytarzem. Wobec takiej katastrofy 
lekcje zostały przerwane na czas wyszukania ubikacyj 132 dla klas.

W dniu 15 lutego zajęcia zostały wznowione. Klasę I  i  II ulokowano w budynku szkoły Nr 2 przy 
ulicy Kilińskiego, klasę III w  „Świetlicy” Związku Strzeleckiego, a  kl. IV, V, VI i  VII w  budynku  
szk.[oły] Nr 2 przy kościele. W tych klasach zajęcia odbywają się po południu, od godz. 14 do 18.30.

W dniu 19 marca z racji Imienin Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego odbyła się aka-
demja w szkole dla dzieci starszych klas [to jest] dla kl. IV, V, VI i VII. Dla klas młodszych urządzono 
akademję w lokalu kl. III w dniu 18 marca. Ponieważ w dniu 19 marca wypadła pogoda deszczowa, 
więc szkoła w pochodzie udziału nie brała. Akademja odbyła się dość skromnie z braku odpowiedniego 
lokalu. Na program złożyły się śpiewy, deklamacje i przemówienie.

Dzień 3 Maja obchodziła szkoła zwykłym trybem. Nabożeństwo w kościele, pochód i akademja. Rok 
szkolny został zakończony w  dniu 15 czerwca nabożeństwem w  kościele, a  następnie po zajęciach 
rozdano świadectwa ukończenia szkoły i  świadectwa szkolne.
Świadectwa ukończenia szkoły otrzymali następujący uczniowie:

132 Przypuszczam, że ze względów sanitarnych szukano lokali zastępczych z dostępem do odpowiednich toalet.
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1. Akacka Kazimiera
2. Bagiński Marjan
3. Czarnecki Bolesław
4. Bogdan Wincenty
5. Dobrzycka Eugenja
6. Frączkowski Eugenjusz
7. Gutowski Antoni
8. Granowiczówna Jeuta
9. Gołębiewski Mieczysław
10. Libicki Józef
11. Karaś Czesław
12. Kafman Chynke
13. Karczmarczyk Jadwiga
14. Koniecko Kazimierz
15. Konarowski Leon
16. Kuczewska Jadwiga
17. Kuczwalska Janina
18. Kalinowski Antoni

19. Lichtensztejn Dwejra
20. Łepkowska Jadwiga
21. Majromówna Pawa
22. Nowaczewska Marjanna
23. Ozerowicz Marjian
24. Rogowski Kazimierz
25. Skrodzki Wacław
26. Sulewski Jan
27. Słucki Lejba
28. Sosnowski Eljan
29. Szeroszewska Maśka
30. Truszkowski Henryk
31. Wyłuda Czesław
32. Wąsowska Rachla
33. Zalewska Barbara
34. Zalewska Irena

w tym 6 dziewcząt i 2 chłopców wyznania mojżeszowego 133

Kierownik szkoły: M. Jonkajtys
Szczuczyn, dnia 15 czerwca 1934 r.

133 Tekst dopisany ołówkiem, najprawdopodobniej przez Mariana M. Jonkajtysa.
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Rok szkolny 1934/35

Rok szkolny rozpoczął się 20 sierpnia nabożeństwem w kościele. Jednakże nie wszystkie klasy przystą-
piły do pracy z braku lokalu. Budynek własny nie był jeszcze wykończony, w budynku poklasztornym 
niedokończony został jeszcze remont. Tylko jedna sala w  „Świetlicy” Związku Strzeleckiego została 
na czas uporządkowana. Wobec tego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, [to jest] w dniu 20 sierpnia, 
uruchomione zostały tylko dwa pierwsze oddziały, oddz.[iał] I i II.

W  dniu 22 sierpnia przybyła jeszcze jedna sala w  budynku poklasztornym i  uruchomione zostały 
następne dwa oddziały [III] i [IV], a w dniu 25 sierpnia już wszystkie oddziały. Nauka obywała 
się tak, jak w ubiegłym roku szkolnym, [to jest]: oddziały od [III] do [VII] włącznie od  godz. 14 
do 19 w  budynku poklasztornym. Taki stan trwał do chwili ukończenia odbudowy uszkodzonego 
budynku, [to jest] do dnia 1 października 1934 r.

Od dnia 1 października rozpoczęła się nauka systematyczna z  rana w budynku własnym, odrestu-
rowanym. Remont w  budynku własnym objął olbrzymie rozmiary i  wskutek tego trwał od  dnia 
4 lipca do 1 października. Wcześniej nie dało się tego rozpocząć z  braku funduszów. Dopiero, gdy 
Towarzystwo Popierania Budowy Publicznych Szkół Powszechnych przyznało miastu bezprocentową 
pożyczkę w  wysokości 10.000 zł, wówczas przystąpiono do pracy. Postawiono nowy zupełnie dach, 
przykryto dachówką, wzmocniono ankrami 134 ściany szczytowe, poprawiono na węgłach fundament, 
na piętrze w  [pięciu] salach dano nowe sufity, wstawiono [osiem] nowych futryn, pozostałe wy-
remontowano dając nowe części, względnie poszycie, dopasowano i  wyregulowano wszystkie ramy 
okienne, oszklono je, wymalowano drzwi okna i piece, wymalowano sale, ułożono w [dwóch] salach 
nową podłogę, pomalowano zewnątrz cały budynek, dobudowano od strony boiska sionkę, od strony 
północno wschodniej i wschodniej zrobiono chodnik, przed frontem budynku od ganku aż do mostku 
też chodnik zrobiono z  cementu, a  po obu stronach chodnika dwa klomby do kwiatów. Całkowity 
koszt danego remontu wyniósł 11.000 złotych.

Dzieci zapisało się: do oddziału I – 50, do II – 51, do III – 57, do IV – 53, do V – 48, do VI – 49, 
do VII – 47, razem = 355.
W  składzie personelu nauczycielskiego nie nastąpiły żadne zmiany. Pracą nauczycielstwo podzieliło 
się w sposób następujący:
Kierownik Szkoły – M. Jonkajtys objął historję i geografję w klasach V i VI; naukę o Polsce współcze-
snej w kl. VII oraz zajęcia praktyczne z  chłopcami w kl. VI i VII razem 20 godz.; wychowawstwo 
w klasach V i VI.
Pani A. Godlewska w klasie IV – polski, geografję, przyrodę, arytmetykę, rysunek, zajęcia praktyczne; 
ćwiczenia cielesne, zajęcia praktyczne z chłopcami klasy IV i V oraz ćwiczenia cielesne z dziewczyn-
kami kl. IV, V, VI i VII razem 31 godz.; wychowawstwo klasy III.
Pan Jasiński Józef – wszystkie przedmioty z wyjątkiem religji w kl. II; śpiew od kl. IV do VII włącznie 
oraz ćwiczenia cielesne z  chłopcami kl. VI i VII, chór, razem 30 godz.; wychowawstwo w kl. II.
Pan Kulągowski Henryk – przyrodę w kl. V, VI i VII; arytmetykę od kl. IV do VII włącznie; śpiew 
w kl. III i  ćwiczenia cielesne z  chłopcami kl. IV i V, razem 30 godz.; wychowawstwo w kl. VII.

134 Ankra – klamra spinająca mury.
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Pani Lesiewicz Stanisława – j. polski w kl. IV, V i VI; geografję, przyrodę w kl. IV; zajęcia praktyczne 
z dziewczynkami od kl. IV do VII włącznie, razem 30 godz.; wychowawstwo kl. IV.
Pani Urniażówna Aniela – klasę I  z  wyjątkiem religji; j. polski w  klasie VII; rysunki w  kl. od IV 
do VII włącznie, razem 29 godz.; wychowawstwo kl. I.
Ks. Prefekt Józef Pęski – we wszystkich klasach religję. 

W  tym roku szkolnym z  działu pracy społecznej z  dziećmi szkolnemi zorganizowano harcerstwo – 
drużynę męską i żeńską, gromadę zuchów – męską i żeńską oraz przysposobienie rolne. Opiekunem 
drużyny męskiej został p. J. Jasiński, żeńskiej p. A. Godlewska. Gromady zuchów objęli p. A. Urnia-
żówna i p. H. Kulągowski. Przysposobieniem rolnym zajął się Kierownik Szkoły.

Na podstawie zarządzenia Pana Ministra Wyznań Religijnych i  Oświecenia Publicznego z  dnia 
12 lipca 1934 r. Nr 2 119/I-Pz. 2859/34 nowe programy w br. szkolnym objęły kl. I, II, III, V i VI. 
Stary program z  pewnemi zmianami pozostał jeszcze w  kl. IV i  VII. W  związku z  tem nastąpiła 
zmiana i w podręcznikach, a niektóre z podręczników, używane w ub.[iegłym] roku szkolnym, zostały 
w br. szkolnym usunięte. Wprowadzone, więc zostały następujące podręczniki:
W kl. I – elementarz Kubskiego i Kotarbińskiego dla szkół wiejskich.
W kl. II – czytanka – Kubskiego, Kotarbińskiego i Zarembiny, arytmetyka – Rusieckiego.
W kl. III – czytanka – Kubskiego, Kotarbińskiego i Zarembiny, arytmetyka – Rusieckiego
W  kl. V – czytanka – Balickiego i  Maykowskiego, przyroda żywa – Dyakowskiego. Pozostałe pod-
ręczniki pozostały te same.
W  kl. VI – czytanka – Balickiego i  Maykowskiego, historja – Jarosza, geografja – Radlińskiego, 
przyroda – Gayówny, Żłobreckiego i Adwentowskiego, arytmetyka – Rusieckiego i Zarzeckiego.
Religja pozostała jeszcze z programem starym.

W dniu 15 września drużyna harcerska i gromada zuchów naszej szkoły obchodziła uroczyście rozpoczęcie 
roku harcerskiego. W dniu tym drużyna harcerska i gromada zuchów w asyście dziatwy szkolnej starszych 
klas ze sztandarem szkolnym udały się do kościoła na nabożeństwo, następnie na boisku szkolnym, 
w obecności licznie przybyłych rodziców, odbyły się ich popisy: ćwiczenia, marsze, śpiewy i  inscenizacje 
itp., następnie nad ogniskiem ślubowanie i przyrzeczenie. Całość wypadła pięknie i uroczyście.

W  dniu 20 września br. objął urzędowanie nowy Inspektor Szkolny tutejszego obwodu Pan Teofil 
Budzanowski.

W  dniu 1 października rozpoczęła się nauka już w  budynku odrestaurowanym. Rozpoczęcie lek-
cji poprzedziła krótka uroczystość, na program której złożyło się przemówienie Kierownika Szkoły, 
śpiewy i deklamacje.

W dniach od 2 do 8 października br. odbył się „Tydzień Szkoły Powszechnej” pod hasłem „Budujemy szkoły”.
W dniu 8 października dzieci naszej szkoły ze sztandarem i transparentami urządziły pochód przez 
miasto, następnie oddział udekorowanych rowerzystów wziął udział w takimże obchodzie w Wąsoszu. 
W pochodzie tym brała czynny udział orkiestra Straży Pożarnej. W dniu tym odbywała [się] zbiórka 
uliczna i  sprzedaż nalepek okiennych.
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W dniu 11 listopada, [to jest] w dniu Święta Niepodległości, szkoła obchodziła tę uroczystość nastę-
pująco: (opis uczennicy kl. VII Alfredy Szymanowskiej), wypracowanie klasowe Nr 3 z dnia 16 [li-
stopada] 1934 r.
„Dnia 11-go listopada zebraliśmy się w szkole o godzinie ósmej z zamiarem pójścia do kościoła. Dzień był 
początkowo pochmurny, potem niebo rozjaśniało się powoli. Na placu szkolnym ustawiliśmy się czwórkami 
i poszliśmy do kościoła. W kościele zaległa cisza i każdy modły swoje i myśli wzniósł do Boga, dziękował za 
oswobodzenie Polski z niewoli i prosił o błogosławieństwo i opiekę dalszą nad naszym ukochanym krajem. 
Po skończonem nabożeństwie uformował się pochód, do którego także należały i dzieci szkoły powszechnej. 
Obeszliśmy naokoło rynek, ulice Kilińskiego i  cały pochód zatrzymał się koło pomnika, wystawionego ku 
czci poległych. Tam chór odśpiewał kilka pieśni, następnie jeden z panów wszedł na mównicę i wygłosił 
przemówienie, potem wszyscy się rozeszli, a my poszliśmy do szkoły, gdzie odbyła się akademja.
Akademja odbyła się w klasie drugiej, ładnie udekorowanej. Na tle czerwonem wisiały portrety przed-
stawicieli Państwa polskiego i godło Polski. Pan kierownik mówił nam o Polsce, o dniu tym i o od-
zyskaniu niepodległości. Kilkoro dzieci deklamowało, chór odśpiewał kilka pieśni, potem dziewczynka 
z  szóstej klasy przeczytała akt znaczenia się Pożyczki Narodowej, którą zakupiła nasza szkoła, na 
rzecz Towarzystwa Budowy Szkół Powszechnych. Po akademji rozeszliśmy się do domu kontenci, że 
choć tak małą ofiarę mogliśmy złożyć Ojczyźnie”.

W dniu 29 listopada lustrował naszą szkołę Pan Inspektor Szkolny T. Budzanowski.

Ferje zimowe trwały od 22 grudnia do 14 stycznia włącznie.

W dniach 27, 28 i 29 grudnia odbyła się choinka dla dzieci szkolnych. Ponieważ dzieci szkolne same 
naznosiły słodyczy, mąki i jaj, z czego napiekły ciastek, Zarząd Miasta dał na ten cel 30 zł a Gmina 
10 zł, przeto zakupiło się dzieciom różnych słodyczy. Podczas uroczystości choinkowej dzieci kl. VI 
odegrały komedyjkę pt. „Św. Mikołaj”, a z kl. V i IV dzieci deklamowały.

W dniu 30 grudnia dzieci kl. VII urządziły wieczornicę, na program której złożyły się śpiewy, tańce, 
deklamacje i komedyjka pt. „Krzywda nagrodzona”. 
Ponieważ podczas feryj zimowych nie było śniegu, przeto wyczynów sportowych szkoła nie urządzała. 

Od dnia 15 stycznia zostało zorganizowane dożywianie biednych dzieci. [Subsydium] na powyż-
szy cel dał Zarząd Miasta. Dożywiało się [osiemdziesięcioro troje] dzieci a  otrzymywali [jedną 
czwartą] litra gorącej dobrze zabielanej i  słodzonej kawy, 100 gram chleba pytlowego.

W dniach 22 i 24 stycznia wizytował naszą szkołę Podinspektor Szkolny Pan Stefan Majewski.

W dniu 1 lutego, jako dzień Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Ignacego Mościckiego 
szkoła zorganizowała poranek, na program którego złożyło się: odczyt uczennicy kl. VI Marji Braj-
czewskiej pt. „Prof. Ignacy Mościcki w  Chorzowie”, śpiew i  deklamacje. Uroczystość poprzedzono 
nabożeństwem w kościele.

W  dniu 19 marca przypadła uroczystość Imienin Wodza Narodu Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego. Szkoła obchodziła tę uroczystość następująco: (dosłowny opis uczennicy kl.  VI  
Marji Brajczewskiej).
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„Jak rok rocznie, tak i w tym roku obchodziliśmy święto Imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Lecz 
w tym roku nie urządziliśmy akademji, tylko wieczornicę. Oto w  jaki sposób ona się odbyła. Gdy już 
dużo osób było na widowni, zabrzmiał dzwonek, jeden, drugi…trzeci. Rozsunęła się kurtyna. Na scenę 
wszedł pan kierownik i zaczął mówić o wskrzesicielu Polski, Józefie Piłsudskim. Po przemówieniu pan 
kierownik wzniósł okrzyk na cześć dostojnego solenizanta. I znów kurtyna zasunęła się na chwilę. 
Na scenę wszedł chór szkolny i  odśpiewał kilka okolicznościowych piosenek. Po chórze, czterech  
junaków 135 i cztery krasawice 136 odtańczyło pełną życia i zapału poleczkę, poczem została odegrana 
ładna sztuczka, pod tytułem: „Nasz komendant”. Gdy sztuczka się skończyła, dwanaście par dzieci 
zatańczyło dziarskiego krakowiaczka. Krakowiaczek podobał się bardzo. Po tym tańcu starsze dzieci 
odegrały drugą sztuczkę „Stara baśń”, a później został odtańczony nasz polski mazur i chłopcy wyko-
nali piękne ćwiczenia z ciupagami. Na zakończenie orkiestra strażacka odegrała „Pierwszą brygadę” 
i wszyscy rozeszli się do domów”.
Uroczystość powyższa odbyła się w świetlicy Straży Pożarnej.

Od dnia 17 do 23 kwietnia przypadły święta wielkanocne.

W dniach 1, 2 i 3 maja spadły wielkie śniegi. Na terytorjum szkolnem śniegu napadało na przeszło 
1m. Wobec tego w dniu 2 maja lekcje zostały przerwane z braku dzieci, a w dniu 3 maja uroczystość 
narodowa nie odbyła się.

W dniu 13 maja dotarła do naszej szkoły hijobowa wieść 137 o zgonie Pierwszego Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. Okrzyk „Marszałek Józef Piłsudski nie żyje” wywarła przygnębiające wrażenie na dzie-
ciach i nauczycielach. Zamilkły w szkole wesołe śmiechy i radosne okrzyki, a w momencie obszywania 
kirem portretów Marszałka we wszystkich klasach powstał płacz i  szloch. Dziatwa starszych klas 
i nauczycielstwa wspólnemi siłami w sali gimnastycznej przybrali „Sanktuarjum” a harcerze i harcerki 
zaciągnęli wartę honorową. „Sanktuarjum” otwarte było do dnia 18 maja od godz. 8 do 18. Każdego 
dnia o  godz. 8 tam odmawiano modlitwę i  oddawano zmarłemu cześć przez [jedno] minutowe 
milczenie. W  dniu 16 maja z  inicjatywy szkoły odbyło się żałobne nabożeństwo. Ponieważ w  tym 
dniu przypadła konferencja rejonowa, więc nauczycielstwo, przybyłe na konferencję i  dzieci szkolne 
ze sztandarem na czele zwartym szykiem pomaszerowało do kościoła. W  dniu 17 maja odbyło się 
uroczyste żałobne nabożeństwo, zainicjowane przez Zarząd Miasta. Udział w nabożeństwie wzięły 
wszystkie organizacje społeczne i  instytucje, a  przy symbolicznym katafalku pełnili straż honorową 
Strzelcy, Rezerwiści, Straż Pożarna i harcerze. W nabożeństwie tem szkoła też wzięła udział.

W  dniu 27 maja oddz.[iały] VII, VI i  V zorganizowały wycieczkę do Grajewa. Tam zwiedziły 
miasto, szkoły, starostwo, park, dworzec kolejowy, drukarnię i  fabrykę taśmiarnię.

W dniu 15 czerwca rok szkolny 1934/35 zakończono. 

W  dniu 14 czerwca odbyła się wspólna spowiedź, a  w  dniu 15 czerwca komunja św. Po powro-
cie do szkoły nastąpiły pożegnalne pogadanki wychowawców w  poszczególnych klasach i  rozdanie 
świadectwa.

135 Junak – chwat, zuch, śmiałek; odważny młody mężczyzna.
136 Krasawica – piękna kobieta, piękna dziewczyna. 
137 Hiobowa wieść – zła, tragiczna wiadomość, przerażające informacje.
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W tym roku świadectwa ukończenia szkoły otrzymali:

1. Adamkówna Marja
2. Borawska Marja – Marta
3. Bezsmertny Szaja
4. Cwalina Stanisław
5. Czarnocha Henryka
6. Dębińska Irena
7. Frączkowska Irena
8. Grochulska Janina
9. Gardocka Marja
10. Grajewska Enja
11. Górski Józef
12. Kalinowska Stanisława
13. Kozłowski Czesław
14. Kromerówna Sonia
15. Kryształówna Boba
16. Kajmanówna Etka
17. Lichtensztenówna Mana
18. Łepkowska Jadwiga
19. Malinowska Honorata
20. Mieczkowski Jan
21. Mikucki Henryk
22. Męczkowska Eugenja
23. Migowski Piotr
24. Milsztejnówna Repa

25. Niebrzydowski Jan
26. Niechowska Rachela
27. Orłowski Tadeusz
28. Orłowski Stanisław
29. Prószyński Romuald
30. Pastuszek Edmund
31. Poniemońska Rachela
32. Rutkowski Antoni
33. Romatowski Antoni
34. Rubinowiczówna Juta
35. Skrodzka Bronisława
36. Świderska Janina
37. Słomczewska Stanisława
38. Szymanowska Alfreda
39. Szejnberżanka Rebeka
40. Seroszewska Chana
41. Wojciechowska Janina
42. Zalewska Aniela
43. Zyskowski Tadeusz
44. Zakrzewski Aleksander
45. Kalwejt Wincenty – Jan
46. Zalcówna Irena
47. Weberówna Anna

w tym 11 dziewcząt, 1 chłopiec wyznania mojżeszowego 138

m.[iasto] Szczuczyn – Biał.[ostocki]
Dnia 15 czerwca 1935 r.
„Kierownik Szkoły” M. Jonkajtys 139

138 Tekst dopisany ołówkiem, najprawdopodobniej przez Mariana M. Jonkajtysa.
139  Pieczątka z  treścią „Kierownik Szkoły” i czytelnym podpisem.
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Rok szkolny 1935/36

Rok szkolny 1935/36 rozpoczął się w  dniu 2 września uroczystem nabożeństwem w  miejscowym 
kościele. Budynek szkolny na ten dzień był już zupełnie przygotowany: wymyty, oczyszczony, podłogi 
wypyłochłonowane itp. Podczas wakacyj remontu wielkiego nie było. Odświeżono tylko lamperię, 
wyremontowano ławki szkolne i poprawiono piece.

Z początkiem roku szkolnego nastąpiły zmiany w personelu nauczycielskim, a mianowicie:
Na podstawie dekretu Kuratorjum Okręgu Szkolnego Brzeskiego z  dnia 17 [czerwca] 1935 r. 
Nr 15448/35 dotychczasowa nauczycielka p. Stanisława Lesiewicz przeszła na emeryturę. 
Na podstawie pisma Pana Inspektora Szkolnego w Łomży z dnia 20 [września] 1935 r. Nr 3567/35 
dotychczasowa nauczycielka p. Anna Godlewska została przeniesiona na równorzędne stanowisko do 
szkoły powszechnej Nr 2 w miejsce [brak tekstu].
Na podstawie pisma Pana Inspektora Szkolnego w  Łomży z  dnia 30 [września] 1935 r. Nr  2097/35 
z dniem 1 września przydzieloną została do tutejszej szkoły na stanowisko nauczycielki p. Marja Kosiatowa.
Na podstawie pisma z dnia 30 [września] 1935 r. Nr 3042/35 z dniem 1 września przydzieloną 
została do tutejszej szkoły na stanowisko nauczycielki p. Stefanja Zalcówna.

Wobec powyższego personel nauczycielski przedstawiał się następująco: Kierownikiem Szkoły – 
p. Maksym Jonkajtys, nauczycielami – kami – Marja Kosiatowa, Stefanja Zalcówna, Aniela Urnia-
żówna, Józef Jasiński, Henryk Kulągowski i Ks. Józef Pęski.

Dzieci zapisało się [brak danych] osób, z  których [brak danych] osób z  roku ubiegłego, [brak da-
nych] osób nowoprzybyłych z innych szkół okolicznych do starszych klas i [brak danych] osób nowo 
wstępujących do klasy I.

Wobec tego utworzone zostały następujące klasy: Ia [brak danych] uczniów, Ib [brak danych] 
uczniów, II [brak danych] uczniów, III [brak danych] uczniów, IV [brak danych] uczniów, V [brak 
danych] uczniów, VI [brak danych] uczniów, VII [trzydzieścioro siedmioro] uczniów.

Pracą w szkole personel nauczycielski podzielił się następująco: 
Ks. Prefekt J. Pęski, religję we wszystkich klasach – 16 godz., pozostałe 8 godz. udziela [religi] 
w szkole Nr 2.
Kierownik Szkoły p. M. Jonkajtys, historję w kl. V, VI i VII – 10 godz.; zajęcie praktyczne z chłopcami 
klas V, VI i VII – 6 godz.; ćwiczenia cielesne z  chłopcami kl. IV i V – 2 godz. razem 18 godz.
Pan J. Jasiński w kl. III – 20 godz.; ćwicz.[enia] ciel.[esne] chł.[opców] w kl. VI i VII – 2 godz.; 
śpiew w kl. IV, V, VI i VII – 8 godz. i chóru 1 godz. razem 31 godz. Nadto nadal pozostał opiekunem 
harcerstwa męskiego i prowadzi chór szkolny.
Pani M. Kosiatowa klasę Ia – 14 godz.; j. polski w  kl. IV – 6 godz.; zajęcie prakt.[yczne]  
z dziew.[czynkami] kl. IV – VII – 4 godz.; geografję w kl. V i VI – 6 godz. razem 30 godz. Nadto 
objęła stanowisko bibljotekarki bibljoteki uczniowskiej.
Pan H. Kulągowski przyrodę i arytmetykę w kl. IV – VII w ogólnej ilości 31 godz.
Pani A. Urniażówna kl. II – 16 godz.; j. polski w kl. V – 5 godz.; rysunki w kl. IV – VII – 8 godz.;
zaj.[ęcia] prakt.[yczne] z  chłopc.[ami] kl. IV 1 godz. razem 30 godz.



171

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie

Pani Stefanja Zalcówna kl. Ib – 14 godz.; j. polski w kl. VI i VII – 10 godz.; ćwicz.[enia] cielesne 
z dziew.[czynkami] kl. IV – VII – 4 godz.; ćwicz.[enia] cielesne w kl. III – 2 godz. razem 30 godz. 
Nadto objęła opiekę nad drużyną harcerską żeńską i gromadą zuchów.

W br. szkolnym nowy program objął już wszystkie klasy, a więc IV i VII. Wskutek tego w tych klasach 
nastąpiła zmiana podręczników. Do klasy IV zaprowadzono następujące podręczniki:
Z j. polskiego czytanka – Kubski, Kotarbiński i Zarembina; arytmetyki – Rusiecki, Zarzecki; geografja 
z przyrodą – Gayówna i Łysakiewiczówna.
Dla kl. VII: j. polski – „Niesiemy plon” – Balicki i Majkowski; gramatyka – Szober; geografja – Janiszew-
ski i Wuttke; przyroda martwa – Żłobicki i Adwentowicz; arytmetyka – Banach, Sierpiński i Stożek.

W dniach od 2 do 10 października 1935 r. przez obie szkoły został zorganizowany „Tydzień szkoły 
powszechnej” pod hasłem „Budujemy szkoły”. W okresie tygodnia rozprowadzono po sklepach i domach 
nalepki, znaczki, chorągiewki, zbierano składki i ofiary. W dniu 6 października zorganizowany został 
pochód propagandowy. Oto jak wyglądał pochód wg opisu uczennicy kl. VII Jadwigi Wasilewskiej:
„W niedzielę, dnia szóstego października, został urządzony pochód, w  celu przypomnienia ludziom 
o szkole. O dziesiątej godzinie przed południem przyszłam na boisko szkolne. Było już tam sporo dzieci, 
chłopcy, ubrani w stroje krakowskie przejeżdżali się na koniach, gromadki dziewczynek rozmawiały 
między sobą o pochodzie. Wkrótce zaczęto się odpowiednio ustawiać. Najpierw czwórkami na koniach 
stali krakowiacy, później krasnoludki, jeden z wielką księgą, na której widniał napis „Wiedza”, inny 
niósł ołówek i wielką obsadkę z piórem. Dalej stali paziki, barwne krakowianki, harcerki i harcerze, 
dzieci szkolne z chorągiewkami w ręku, orkiestra, rzymianie, górale, marynarze i drużyna cyklistów. 
Przy każdej grupie były transparenty z  napisami: „Budujemy szkoły”, „Chcemy się uczyć”, „Złóż 
grosz na budowę szkół”, „Więcej szkół – mniej więzień”, „Zapisz się na członka T.P.B.P.S.P”. Gdy 
ustawianie pochodu skończyło się Pan podał komendę „baczność” zagrzmiała w niebo muzyka, serca 
dzieci zaczęły bić mocniej i od szkoły ruszył ku nam poczet sztandarowy. Wyruszyliśmy, więc uroczyście 
na ulicę Kilińskiego, skręciliśmy na ulicę Senatorską i ul. Kościelną, wyszliśmy do Rynku. Po drodze 
ludzie przypatrywali się nam ciekawie i  podziwiali czyny szkoły. Po powrocie na boisko fotograf 
Kapłan sfotografował nas i rozeszliśmy się do domu”.

Dochód z „Tygodnia” przedstawił się następująco:
  Przychód: Znaczki, nalepki i  chorągiewki =  89 zł 40 gr
  Kwesty uliczne i przedstawienie  76 zł 20 gr
 Razem  165 zł 60 gr
  Rozchód: za bibułkę, szarfy, płótno itp. =  20 zł 27 gr
  Czysty zysk z „Tygodnia”  145 zł 33 gr.

Fotografje z „Tygodnia Szkoły Powszechnej”
Dnia 6 października 1935 r.
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1. Banderja.

2. Paziki, krasnoludki i poczet sztandarowy.
[ul. Kościelna]
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3. Harcerze.

4. Krakowiacy.
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5. Harcerki.

6. Orkiestra.
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7. Rzymianie.

8. Górale.
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9. Cykliści.

W dniu 31 października staraniem Szkolnej Kasy Oszczędnościowej zorganizowane zostało święto 
„Dnia Oszczędności”. Na program uroczystości złożyły się deklamacje i śpiewy okolicznościowe, prze-
mówienie opiekuna S.K.O. p. H. Kulągowskiego i ucznia VII kl. Z. Zalca, sprawozdanie z działal-
ności S.K.O. oczytał prezes Zarządu uczeń kl. VI E. Merek, odegrana została aktualna jednoaktówka 
pt. „Ziarko do Ziarka zbiera się miarka”.

W dniach 10 i 11 listopada odbyła się uroczystość narodowa „Święto Niepodległości”. W dniu 10 listo-
pada została zorganizowana uroczystość dla dzieci kl. Ia i b, II i III. Przemówienie do dzieci wygłosił 
Kierownik Szkoły p. M. Jonkajtys, następnie dzieci deklamowały i  śpiewały. Uroczystość odbyła się 
w klasie III, która została odpowiednio udekorowaną przez dzieci tejże klasy. 
W dniu 11 listopada wzięły udział tylko starsze klasy IV, V, VI i VII. O godz. 8.30 uroczystym pocho-
dem ze sztandarem na czele ruszono ze szkoły na nabożeństwo do kościoła, a następnie ze wspólnym 
pochodem do pomnika „Cześć poległym”. Przy pomniku wysłuchano przemówienie komisarza Straży 
Granicznej p. Wł. Kozaka i  śpiewu chóru naszej szkoły. Na tem uroczystość została zakończona. 
W południe szkolna drużyna harcerzy i  harcerek zorganizowała „Ognisko” w  sali Straży Pożarnej. 
Sala przepełniona była publicznością. Na program „Ogniska” złożyły się śpiewy i deklamacje z życia 
obozowego harcerstwa. Całością kierowała p. St. Zalcówna, jako komendantka hufca.

Ferje świąt Bożego Narodzenia rozpoczęły się od dnia 22 grudnia i trwały do dnia 9 stycznia włącznie. 
W czasie świąt w dniach 27, 28 i 30 grudnia zorganizowana została dla dzieci choinka. Na upiększenie 
choinki i na słodycze dzieci same złożyły składkę pieniężną i w naturze. Za zebrane pieniądze zakupiły 
cukierków i świeczek, a z zebranej mąki, jaj i cukru starsze dziewczynki upiekły ciastek. 
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W  dniu 30 grudnia odbyła się choinka dla dzieci klas VI i  VII. Dzieci częstowały się wzajemnie 
słodyczami i herbatą, następnie tańczyły i bawiły się w różne gry i zabawy.
Nadmienić należy, że drużyna harcerska przygotowała rozmaitości w  postaci piosenek, monologów, 
krótkich jasełek i produkowała to w czasie trwania choinki, [to jest] 27, 28 i 30 grudnia.

W dniu 12 stycznia odbyło się półroczne zebranie rodziców. Na zebranie przybyło około 90% rodziców, 
[którzy] bardzo interesowali się postępami w zachowaniu się i nauce swych dzieci.

W  dniu 1 lutego przypadła uroczystość Imienin Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. Ignacego 
Mościckiego. Po uroczystem nabożeństwie w kościele w  szkole odbył się poranek na program którego 
złożyło się przemówienie p. H. Kulągowskiego, deklamacje pojedyncze i chóralne oraz śpiewy szkolnego 
chóru. Na poranku było sporo rodziców.

W dniach 18 i 19 marca, jako w rocznicę Imienin śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyły się żałobne 
akademje. Na program, których złożyło się: radjo – przemówienie Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
krótki odczyt uczennicy kl. VI Brajczewskiej Marji o  młodzieńczych latach śp.  Marszałka oraz na 
zakończenie śpiew „Jeszcze Polska nie zginęła”. Akademje te odbyły się w sali robót, gdzie udekorowane 
było „Sanktuarjum”.

Od 6 do 15 kwietnia przypadły ferje wielkanocne. Opieka społeczna Zarządu Miejskiego urządzi-
ła „święcone” najbiedniejszem dzieciom. Każde dziecko otrzymało [półkilogramową] bułkę, jajko  
i 15 dkg kiełbasy.

W dniu 3 Maja zgodnie z tradycją szkoła brała czynny udział w uroczystości narodowej.

W dniu 12 maja w rocznicę śmierci śp. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy żałobnem „Sanktuarjum” 
wszystkie klasy wysłuchały przebiegu uroczystości w  Wilnie 140 i  w  spokoju i  skupieniu rozeszły się 
do domu.

W dniach 21 i 22 maja wizytował tutejszą parafję biskup łomżyński ksiądz sufragan Dębek. Szkoła 
brała czynny udział w  powitaniu dostojnika, następnie odbyło się bierzmowanie dzieci szkolnych 
a 22 maja nabożeństwo i katechizacja.

W  dniu 3 czerwca przypadła uroczystość 10-lecia rządów Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Prof. 
Ignacego Mościckiego. Przed udekorowanym portretem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej uczeń  
kl. VII Zalc Zbigniew wygłosił odczyt o  pracy i  zasługach Prof. Ignacego Mościckiego, wygłoszono 
kilka wierszy aktualnych i odśpiewano parę pieśni.

W dniu 14 czerwca organizacje szkolne brały czynny udział w uroczystości Bożego Ciała.

W dniu 20 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego. O godz. 9 uroczyste nabożeństwo, następ-
nie obie szkoły wyruszyły do miejskiego ogrodu, gdzie odbyło się przyrzeczenie harcerek z  drużyny 

140 Dnia 12 maja 1936 r. odbył się w  Wilnie uroczysty pogrzeb serca Józefa Piłsudskiego i  szczątków jego matki. Urnę z  sercem 
nieśli najstarsi współtowarzysze działalności Marszałka, a  trumnę matki-oficerowie. Gdy składano urnę i  trumnę do grobu na 
Rossie, rozległ się huk 101 wystrzałów, zgodnie z  życzeniem Marszałka, „aby szyby w Wilnie się trzęsły”. Na grobie położono 
wielką bazaltową płytę z napisem „Matka i Serce Syna”. Źródło: https://muzeumpilsudskiblog.pl/serce-marszalka-dla-wilna/
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harcerskiej szkoły Nr 2. Po powrocie do szkoły nastąpiło rozdanie świadectw i  odczytanie promocyj. 
Wieczorem tegoż dnia odbyło się przedstawienie w sali Straży Pożarnej. Odegrana została insceni-
zowana bajka pt. „W noc świętojańską”. Przedstawienie urozmaicono tańcami i  śpiewami.

W tym roku świadectwa ukończenia szkoły otrzymali:

1. Borawska Cecylja
2. Brzozowski Stefan
3. Balicki Antoni
4. Chojnowska Anna
5. Chojnowski Józef
6. Chojnowska Helena
7. Czarnecki Władysław
8. Dawidowska Jadwiga
9. Danowska Mieczysława
10. Dzięgielewska Teodozja
11. Dzięgielewski Edwin
12. Dębówna Stanisława
13. Frączkowski Kazimierz
14. Filipkowski Dominik
15. Dmochowski Bolesław
16. Gryciówna Irena
17. Janiszewski Jan
18. Kuczwalska Zofja
19. Kuczyński Bronisław

20. Koniecko Janina
21. Malinowski Stanisław
22. Malinowski Czesław
23. Niecikowski Henryk
24. Ostrowski Aleksander
25. Podchul Bogusław
26. Podkowicz Jerzy
27. Rogiński Marjan
28. Sitek Kazimierz
29. Szener Jan
30. Tyszko Eugenjusz
31. Węckówna Honorata 
32. Wasilewska Jadwiga
33. Zalewska Zofja
34. Zalewska Halina
35. Zalc Zbigniew
36. Zduńczyk Henryk
37. Zyskowski Marjan

m.[iasto] Szczuczyn – Biał.[ostocki] 
dnia 20 czerwca 1936 r.
„Kierownik Szkoły” M. Jonkajtys 141

141 Pieczątka z  treścią „Kierownik Szkoły” i czytelnym podpisem.
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Rok szkolny 1936/37

Rok szkolny 1936/37 rozpoczął się w  dniu 3 września uroczystym nabożeństwem w  miejscowym 
kościele. Wśród personelu nauczycielskiego nastąpiła tylko ta zmiana, że dotychczasowy perfekt ks. Józef 
Pęski został zwolniony z  zajmowanego stanowiska i  odszedł na stanowisko proboszcza do parafii 
Niedźwiadna, na jego miejsce mianowany został ks. Stanisław Kamiński. Jako praktykant przybył 
p. Stefan Demczyński.

Dzieci zapisanych było [czterysta osiemnaścioro], utworzone zostały następujące oddziały: [dwa] 
pierwsze, [dwa] drugie, [jeden] trzeci, czwarty, piaty, szósty i  siódmy.

Pracą personel nauczycielski podzielił się następująco: 
Kierownik Szkoły p. M. Jonkajtys objął wychowawstwo nad kl. III i przedmioty – historię w kl. V, 
VI i  VII; ćwiczenia cielesne z  chło.[pcami] w  kl. IV, V, VI i  VII oraz zajęcie praktyczne z  chło.
[pcami] w kl. IV.
Pan Demczyński – kl. Ia.
Pani Kosiatowa M. – kl. IIa i geografię w kl. V, VI; polski w kl. V i zaj.[ęcia] prakt.[yczne] z dziew.
[czynkami] w kl. V. 
Pan Kulągowski – wychowawstwo w kl. VI i arytmetykę z przyrodą w kl. V, VI i VII. 
Pan J. Jasiński – kl. Ib i  śpiew. 
Pani A. Urniażówna – kl. III i polski w kl. VI. 
Pani St. Zalcówna – kl. IIb i  ćwicz.[enia] ciel.[esne] z dziewczynkami w kl. IV, V, VI i VII. 
Podręczniki pozostały te same. Organizacje szkolne pozostały te same, [to jest] harcerstwo męskie 
i żeńskie, S.K.O. i krucjata.

Z dniem 1 października p. J. Jasiński otrzymuje urlop roczny – udaje się na studia do Konserwatorium 
Muzycznego Warszawskiego, na jego miejsce przybywa na stanowisko nauczycielki p. Zofia Bryżanka, 
nauczycielka z Rajgrodu. Wskutek tego następuje zmiana w podziale pracy:
Pani Z. Bryżanka obejmuje kl. Ib i zajęcia praktyczne.
Pan H. Kulągowski – kl. IIb i przyrodę w starszych klasach.
Pan St. Demczyński – kl. Ia i arytmetykę w starszych klasach. 
Pani St. Zalcówna kl. IV, j. polski w  [kl. VII] i  ćwicz.[enia] cielesne w  starszych klasach 
z dziewczynkami.

W dniach od 2 do 10 października zorganizowany został „Tydzień Szkoły Powszechnej”. Niesprzy-
jająca pogoda nie pozwoliła na zewnętrzną propagandę i  całość akcji skupiła się na dziale finanso-
wym, wynikiem którego została zebrana kwota 120 zł 84 gr i takowa wysłana została do Komitetu 
Okręgowego T.P.B.P.S.P. w Brześciu nad Bugiem.

W  dniu 31 października dorocznym zwyczajem S.K.O. zorganizowała „Dzień Oszczędności”, na 
program złożyły się deklamacje, spiewy, inscenizacje oraz wręczenie listów pochwalnych dla członków 
Zarządu S.K.O. i bardziej wyróżnionych w dążności oszczędzania.
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W  dniach 10 i  11 listopada została zorganizowana akademia „Święta Niepodległości”. W  dniu 
10 listopada dla dzieci klas młodszych, a  w  dniu 11 listopada poranek dla klas starszych i  gości 
zaproszonych.
Program akademii wypełniony został deklamacjami, śpiewem chóralnym, inscenizacją i  tańcami.

Dorocznym zwyczajem w dniu 16 listopada szkoła brała udział w uroczystym żałobnym nabożeń-
stwie za duszę śp. króla Jana III Sobieskiego i podkanclerzego Stanisława Szczuki, jako Fundatorów 
miasta tutejszego i Kościoła.

Ferie Świąt Bożego Narodzenia trwały od dnia 22 grudnia do 9 stycznia włącznie. W dniach 27, 
28 i 29 grudnia w godz. od 15 do 17 – 18 odbyła się choinka dla dzieci szkolnych.

W dniu 1 lutego została urządzona akademia – poranek ku czci Imienin Pana Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Prof. Ignacego Mościckiego.

W dniu 19 marca szkoła brała udział w żałobnym nabożeństwie za duszę śp. swego patrona Mar-
szałka Polski Józefa Piłsudskiego.

W  dniu 3 Maja zgodnie z  tradycją szkoła brała udział w  ogólnej uroczystości narodowej, a  przed 
tym w  dniu 2 maja szkoła tutejsza brała udział w  uroczystości poświęcenia sztandaru szkolnego 
szkoły Nr 2.

W  dniu 12 maja szkoła brała udział w  żałobnym nabożeństwie za spokój duszy śp. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. Jako w  rocznicę śmierci urządzone zostało „Sanktuarium” i  wartę honorową 
pełnili harcerze i harcerki. Po powrocie z kościoła przy „Sanktuarium” odbyła się żałobna akademia, 
na program, której złożyły się pieśni żałobne, deklamacje i  odczytanie wyjątków z pism Marszałka 
Piłsudskiego. Wieczorem tegoż dnia szkoła brała udział w żałobnej akademii zorganizowanej przez 
Komisariat Straży Granicznej nad samą granicą we wsi Czarnówku.

W dniu 5 i 6 czerwca na terenie naszej szkoły odbyła się uroczystość harcerska – poświęcenie sztan-
daru hufca harcerek w  Szczuczynie. Uroczystość wypadła wspaniale. W  dniu 5 czerwca odbył się 
zlot harcerek i harcerzy z terenu powiatu, a wieczorem przy dźwiękach miejscowej orkiestry Straży 
Pożarnej wyruszył piękny pochód na miasto. Obecnych harcerek i  harcerzy było przeszło [pięćset] 
osób. W  dniu 6 czerwca o  godz. 9 rano odbyło się uroczyste nabożeństwo i  poświęcenie sztandaru, 
następnie przed kościołem wbijanie pamiątkowych gwoździ.
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1. Moment wejścia do kościoła na nabożeństwo.

2. Poczty sztandarowe w chwili wyjścia z kościoła.

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie
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3. Przemówienie Pana Starosty Świechowskiego 142 przed momentem wbijania gwoździ.

4. Przemówienie Pana Podinspektora Szkolnego Wł. Nowickiego.

142 Stefan Świechowski (1889-1974) – Starosta powiatu szczuczyńskiego w latach 1935-1937. Więcej informacji: https://grajewiak.
pl/index.php/biogramy/669-swiechowski-stefan

3. Przemówienie Pana Starosty Świechowskiego  przed momentem wbijania gwoździ.

4. Przemówienie Pana Podinspektora Szkolnego Wł. Nowickiego.

[VII] klasowej publicznej szkoły powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie - Białostockim

3. Przemówienie Pana Starosty Świechowskiego 3. Przemówienie Pana Starosty Świechowskiego 
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5. Goście zaproszeni podczas przemówienia.

6. Wbijanie gwoździ pamiątkowych przez chrzestnych.
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7. Wbijanie gwoździ przez gości zaproszonych.

8. Wbijanie gwoździ przez starszyznę harcerską.

[VII] klasowej publicznej szkoły powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie - Białostockim
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9. Wpisywanie się do księgi pamiątkowej.

10. Przedstawiciel Koła Przyjaciół Harcerstwa w Szczuczynie wręcza sztandar 
Panu Staroście z prośbą o przekazanie go Harcerstwu.

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie
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11. Komendantka Hufca otrzymuje sztandar z rąk Przedstawiciela Szkolnictwa 
i K[omendan]tki Wojewódzkiej chorągwi harcerek.

12. Defi lada Harcerstwa w Rynku przed przedstawicielami 
władz powiatowych i organizacyjnych.
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O  godz. 14 w  ogrodzie miejskim odbył się wspólny obiad. Następnie na boisku szkolnym popisy 
harcerek i harcerzy.
Zlot zakończył się o godz. 18.
Mówiąc o  zlocie Harcerstwa muszę podkreślić sympatię tutejszego społeczeństwa oraz przychylność 
i ofiarność. Nadmienić muszę, że mleka do kawy w ilości [stu pięćdziesięciu] litrów ofiarowała pani 
Skarżyńska z Bęćkowa; stodoły, siana na noclegi – p. Szymon Miłosek z Guberni. W innych drobnych 
potrzebach społeczeństwo okazało chęć i przychylność.

W  dniu 20 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego, poprzedzone nabożeństwem. Po nabo-
żeństwie w klasach wychowawcy pożegnali wychowanków odczytali promocje i rozdali świadectwa.

W tym roku ukończyli szkołę następujący:

1. Adamek Czesław
2. Borawska Alina
3. Bielawski Bronisław
4. Chmielewski Jan
5. Chojnowski Jan – Jerzy
6. Danowska Irena
7. Dylewska Józefa – Maria
8. Dąbrowski Marian
9. Goliszewska Władysława
10. Iżbicki Stanisław
11. Kamińska Anna
12. Karpiński Jerzy
13. Kuczwalska Leokadia
14. Konopkówna Anna
15. Kalwejt Józef
16. Malinowski Zygmunt

17. Maliszewska Eugenia
18. Milewska Kazimiera
19. Niecikowski Antoni
20. Niecikowski Mieczysław
21. Ostrowska Julia
22. Pruszyńska Halina
23. Sakowski Henryk
24. Sołyga Maria
25. Sitek Piotr
26. Sierbińska Anna
27. Stadkiewicz Halina
28. Sulewska Jadwiga
29. Szymanowski Ludwik
30. Samełkówna Józefa
31. Szkodziński Stanisław
32. Zyskowska Maria

m.[iasto] Szczuczyn – Biał.[ostocki] 
dnia 20 czerwca 1937 r.
„Kierownik Szkoły” M. Jonkajtys 143

143 Pieczątka z  treścią „Kierownik Szkoły” i czytelnym podpisem.
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Rok szkolny 1937/38

Rok szkolny 1937/38 rozpoczął się uroczystym nabożeństwem w miejscowym kościele. Wśród miejsco-
wego personelu nastąpiły pewne zmiany. Dotychczasowy praktykant p. Stefan Demczyński wyjechał, 
na jego miejsce, jako siła kontraktowa przybył p. Bazyli Puszko 144. Z  braku sił nauczycielskich nie 
można było z początkiem roku szkolnego uruchomić drugiej klasy I.

Dzieci zapisało się [sto dwadzieścioro jeden] i  utworzone zostały następujące oddziały: [dwa] 
pierwsze; [dwa] drugie; [dwa] trzecie; [jeden] czwarty, piaty, szósty i siódmy. Z wyżej wymienionych 
przyczyn uruchomiony został tylko jeden I oddział. Dopiero od połowy września przybyła p. Regina 
Klimaszewska, jako siła kontraktowa i rozpoczęła się praca w kl. Ib.

Pracą personel nauczycielski podzielił się następująco: 
Kierownik Szkoły objął wychowawstwo w kl. V oraz przedmioty: arytmetykę w kl. V, historię w kl. 
V, VI i VI oraz ćwiczenia cielesne w kl. IIIa. 
Ks. Prefekt St. Kamiński – religję w kl. od II do VII włącznie.
Pani Zofia Bryżanka – kl. IIb oraz rysunki i zajęcia praktyczne z chł.[opcami] w kl. V, VI i VII.
Pani Maria Kosiatowa – kl. IIIa oraz geografię w kl. V i VI i arytmetykę w kl. VI. 
Pan Henryk Kulągowski – kl. IIIb, arytmetykę w kl. VII oraz przyrodę w kl. V, VI i VII.
Pani Regina Klimaszewska kl. Ib, resztę przedmiotów w liczbie 16 godz. tygodniowo w szkole Nr 2. 
Pan Bazyli Puszko – kl. IIa, śpiew od kl. IV do VII, ćwicz.[enia] cielesne z  chłopcami w  kl. V, VI 
i VII oraz z kl. IIIb.
Pani Aniela Urniażówna – kl. IV i polski w kl. VII oraz zajęcie praktyczne z dziewczynkami w kl. 
V, VI i VII. 
Pan Stefania Zalcówna – kl. Ia, polski w kl. V i VI oraz ćwiczenia cielesne z dziewczynkami kl. IV, 
V, VI i VII.
Organizacje młodzieży powstały te same, co i w latach ubiegłych: harcerstwo męskie i żeńskie, S.K.O. 
i krucjata. Opiekunem harcerstwa męskiego pozostał p. Bazyli Puszko.

W podręcznikach też nastąpiła zmiana, a mianowicie: 
W kl. I – wprowadzony został podręcznik R. Millerówny i M. Rostkowskiej – I klasa pracuje, dla 
szkół miejskich.
W kl. II – G. Brzezińskiej i J. Porazińskej – Będziemy lepsi i rozumniejsi. Czytanka dla II kl. szkoły miejskiej.
J. Kubickiej – ćwiczenie ortograficzne dla kl. II szkoły powszechnej. 
Arytmetyka pozostała tychże autorów [to jest] Rusieckiego i Zarzeckiego tylko wydanie 1937 r.
W kl. III i IV pozostały te same podręczniki. 
W  kl. V – Kubskiego B., Kotarbińskiego M. i  Czechowicza J. – Wypisy polskie dla V kl. szk.[oły] 
powsz.[echnej].
Gramatyka – St. Szobera w wydaniu 1937 r.
Historia – W. Martynowiczówny. 
Geografia, przyroda i pozostałe podręczniki tychże autorów, co i w ubiegłym roku tylko w wydaniu 1937 r.

144 Bazyli Puszko (1919-1944) – nauczyciel, do wybuchu II Wojny Światowej pracował w Szkole Powszechnej Nr 1 w Szczuczynie. 
W czasie wojny służył w  stopniu podporucznika w 17 Baonie Strzelców, 5 Dywizji Piechoty. Dnia 17 maja 1944 r. zginął pod 
Monte Cassino.
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W klasie VI i VII pozostały te same podręczniki.
W  dniu 16 września drużyna harcerska i  harcerek oraz poczet sztandarowy szkolny brały udział 
w uroczystości poświęcenia kamienia węgielnego publicznej szkoły powszechnej w Rajgrodzie.

W dniach od 2 do 10 października odbył się „Tydzień szkoły powszechnej”. W bieżącym roku dzię-
ki sprzyjającej pogodzie został zorganizowany barwny pochód ulicami miasta. Pochód składał się 
z: banderii na koniach, pazików, kucharzy, cyklistów, grup w  regionalnych strojach – krakowiacy, 
krakowianki, ślązacy, górale, kurpie; grup organizacyj szkolnych: harcerski, harcerze, zuchy, krucjata. 
Przy dźwiękach miejscowej orkiestry Straży Pożarnej pochód przeszedł ulicami miasta, zachęcając 
ludność do składania ofi ar na rzecz „Budowy szkół”. Oto kilka fragmentów tegorocznego pochodu.

Banderia.
[ul. Kilińskiego]
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Cyklistki i  cykliści.
[ul. Kilińskiego]

Zuchy „Koguty”.
[ul. Kilińskiego]

 klasowej publicznej szkoły powszechnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie - Białostockim
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Zuchy „Grzybki”.
[ul. Kilińskiego]

Poczet sztandarowy i grupa chłopców i dziewcząt szkoły Nr 1.
[ul. Kilińskiego]

Kroniki Publicznych Szkół Powszechnych funkcjonujących w okresie międzywojennym w Szczuczynie
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Poczet sztandarowy i hufce harcerek.
[ul. Kilińskiego]

Materialny wynik „tygodnia” – równa się 336 zł 06 gr, co w  porównaniu z  ubiegłym rokiem jest 
[trzy razy większym].

Obchód „Święta Narodowego” uczczono dorocznym zwyczajem. W dniu 10 listopada odbyła się aka-
demia dla dzieci młodszych klas, zaś w  dniu 11 listopada poranek dla dzieci starszych klas i  gości 
zaproszonych. Na program złożyły się przemówienie, deklamacje, śpiew chóralny, inscenizacje i taniec.

W dniu 15 listopada szkoła brała udział w żałobnym nabożeństwie za śp. duszę Fundatorów miasta 
tutejszego i kościoła [to jest] za Króla Jana III i podkanclerza Stanisława – Antoniego Szczukę.

Od dnia 22 listopada został uruchomiony kurs wieczorowy dokształcający dla przedpoborowych. 
W bieżącym roku wogóle praca oświaty pozaszkolnej przybrała szerszy charakter: zostały zorganizo-
wane kursy dla przedpoborowych, kurs korespondencyjny spółdzielczy, świetlica dla harcerstwa oraz 
chór w  Straży Pożarnej. W  pracy o.[światy] p.[pozaszkolnej] udział wzięli wszyscy członkowie 
personelu nauczycielskiego. 

Ferie Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęły się w dniu 23 grudnia i  trwały do dnia 9 stycznia 1938 r. 
włącznie. W czasie świąt dorocznym zwyczajem odbyły się uroczystości choinkowe dla dzieci szkolnych, 
które trwały [cztery] dni. W  dniu 23 grudnia w  lokalu Straży Pożarnej odbyła się choinka dla 
najbiedniejszych dzieci szkolnych, zorganizowana przez miejscowy komitet opieki nad dzieckiem. 
Komitet Pomocy Zimowej wyasygnował przeszło 200 zł i  za te pieniądze zostały zakupione ciepłe 
ubrania i obuwie. Z tutejszej szkoły zostało obdarzonych [sto trzydzieścioro dwoje] dzieci ubraniem, 
ciepłą bielizną,[tekst nieczytelny] i obuwiem.
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Od dnia 15 grudnia rozpoczeło się dożywianie biednych dzieci szkolnych. Do dożywiania przyjęto 
[sto czterdzieścioro] dzieci, które otrzymują kubek bielonej kawy i 100 gram chleba pytlowego.

W  dniu 1 lutego została zorganizowana akademia na cześć Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 
Prof. Ignacego Mościckiego. Na akademię złożyły się: deklamacje, przemówienie i  śpiew chóralny. 

W dniu 19 marca, jako dzień imienin patrona szkoły dziatwa szkolna udała się na nabożeństwo do 
kościoła, następnie po przemówieniu Kierownika Szkoły w skupieniu zabrano się do dalszej pracy.

Ferie Wielkanocne w tym roku przypadły od 13 do 20 kwietnia włącznie.

W dniu 3 Maja szkoła a zarazem i miasto przeżywało niezwykłą uroczystość. Miejscowej organizacji 
przysposobienia wojskowego „Krakus” 145 został wręczony buńczuk 146. Udział w tej uroczystości wziął 
9 p.[ułk] Strzelców Konnych z Grajewa oraz inne organizacje przysposobienia wojskowego z terenu 
powiatu.
Już od wczesnego ranka był ruch na ulicach miasta, przybranych pięknie flagami narodowymi.
Szkoły wzięły udział w  rannym nabożeństwie, a  potem uczestniczyły w  uroczystości południowej, 
jako widzowie.
Po południu o godz. 3 odbyły się wyścigi i popisy hipiczne strzelców konnych oraz członków organizacji 
„Krakus”.

W dniu 12 maja przypadła rocznica śmierci Pierwszego Marszałka Polski J. Piłsudskiego. W szkole 
przed pięknie przybranym portretem odbyła się żałobna akademia, program, której wykonały same 
dzieci szkolne.

W dniu 12 czerwca zostało zorganizowane święto wychowania fizycznego młodzieży szkolnej. Udział 
wzięły wszystkie szkoły z  terenu całej gminy Szczuczyna. Udział wzięło przeszło [pięćset]  osób 
młodzieży szkolnej. O  godz. 8.30 wszyscy pięknym pochodem ustawili się przed frontem szkoły, na 
komendę „baczność” orkiestra miejscowej Straży Pożarnej zagrała „Hymn”, wyszły ze szkoły poczty 
sztandarowe i została podniesiona flaga na maszcie. Następnie ruszono do kościoła na nabożeństwo. 

O godz. 13 na boisku szkolnym rozpoczęły się popisy: 
1.  Mecz między chłopcami poszczególnych szkół „walka narodów”.
2.  Mecz między dziewczynkami poszczególnych szkół w tejże grze.
3.  Gimnastyka rytmiczna drużyny chłopców szkoły Nr 1 i 2 ze Szczuczyna. 
4.  Gimnastyka rytmiczna dziewcząt szkół szczuczyńskich.
5.  Każda szkoła wykonała swój numer ćwiczenia gimnastycznego. 

145 Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości odżyła idea ochotniczych oddziałów kawalerii-Krakusów. Pierwszy taki oddział w sile 
dywizjonu powstał w  Krakowie w  1920 r., wkrótce jednak został wcielony do 208 pułku ochotniczego ułanów. W  roku 1927 
młody rotmistrz rezerwy Stanisław Młodzianowski, ziemianin z  łęczyckiego, organizuje z  własnej inicjatywy ochotniczy pluton 
Krakusów z uczniów szkół średnich z Łęczycy i okolicznych parobczaków, podejmując z nimi trud kawaleryjskiego przysposobienia 
wojskowego. Podejmują ten ruch oficjalnie władze wojskowe w  1932 r., popierają i  otaczają opieką, organizując w  całej Polsce 
Krakusów, jako konne przysposobienie wojskowe (KPW).

146 Buńczuk – wywodzący się z czasów starożytnych znak rozpoznawczy pochodzenia azjatyckiego, składający się z drzewca zakoń-
czonego kulą lub grotem, ozdobionego końskim włosiem pochodzącym z ogona.
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Program zakończono defiladą przed licznie zgromadzoną publicznością oraz śpiewem „Myśmy przy-
szłością narodu”
W dniu 20 czerwca odbyła się całodniowa wycieczka dziatwy szkolnej do pobliskiego lasu.

W dniu 21 czerwca zakończenie roku szkolnego wg następującego programu:
Godz. 9 – nabożeństwo w kościele.
Godz. 10 – pożegnalne przemówienie uczennicy kl. VII i przekazanie sztandaru kl. VI.
Godz. 10.30 – odśpiewanie „Hymnu” i rozdanie świadectw.

W tym roku oddział VII ukończyło [trzydzieści jeden] osób, a mianowicie:

[brak lisy absolwentów]


