Lublin, dn. 14 czerwca 1936 r.

Cena 50 gr.

JEDNODNIÓWKA
25-lecie 7-mio klas. Publicznej Szkoły Powszechnej Nr. 21
im. Królowej Jadw igi w Lublinie.
Dla upamiętnienia 25-lecia 7 kl. Publicznej Szkoły Powszechnej Nr. 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie powołany Komitet postanowił wydać ni
niejszą jednodniówkę, na którą składają się:
1) historja szkoły,
2) wspomnienia szkolne wychowanek,
3) statut obecnie zawiązanego koła b. wychowanek.

Historja 7iokl. Publicznej Szkoły Powsz. № 21
im. Królowej Jadwigi w Lublinie
Po zamknięciu M acierzy Szkolnej
przez władze rosyjskie było w Lublinie
zaledw ie kilka polskich szkół początko
wych i dlatego grono osób, pracujących
w dawnej M acierzy, powzięło myśl zało
żenia żeńskiej szkoły początkowej, w któ
rej dziew częta mogłyby otrzym yw ać w y
chowanie w duchu narodowym .
Grono
tych osób zwróciło się do p. O tylji Tosio
z propozycją staran ia się o pozwolenie
otw arcia dwuklasowej szkoły. Zezwolenie
otrzym ano.
Tak powstała 1 września
1911 r. żeńska szkoła początkowa im.
Królowej Jad w igi. W obec władz rosyj
skich szkoła nosiła nazwę: „Dwukłasnoje
naczalnoje uczyliszcze O tylji Tosio”. Ko
szta, związane z utrzym aniem szkoły po
kryw ano ze składek członków Tajnego
Komitetu Opieki szkolnej, z ofiar różnych
instytucyj lub pryw atnych osób i m inim al
nych wpisów, рэЬіегапусЬ od zamożniej
szych dzieci.
Komitet otaczał gorliw ą
opieką młodzież szkolną, urządzając dla
dzieci w ycieczki, gw iazdki, uroczyste po
pisy, w czasie których dobrym uczenicom
ofiarowyw ał wartościowe książki. O pieka
szkolna wchodziła również w ciężkie po
łożenie rodziców najbiedniejszych uczenic,
organizując bezpłatną pomoc lekarską,
żywnościową i rozdawnictwo odzieży. P a 

nie Opiekunki pragnęły współdziałać w
pracy szkolnej, a nie chcąc częstą sw ą
obecnością w szkole wzbudzać podejrzenia
władz rosyjskich i narażać szkoły na nie
bezpieczeństwo zam knięcia, w ystarały się
o pozwolenie udzielania w szkole lekcyj
kaligrafji i robót.
Personel nauczycielski w 1-ym roku
istnienia szkoły stanow iły następujące
osoby: p. O tylja Tosio, p. Ludw ika Pessel
Sm ieciuszew ska, p. Stanisław a M ydlarzów na Tomczukowa i ks. prefekt Stodulski.
W trzecim roku szkolnym na miejsce p.
M ydlarzówny przybyła p. H alina Orłow
ska Piechotowa.
Lekcje w szkole trw ały od 9 do 15-ej.
Podczas półgodzinnej przerwy czuwała
nad dziećmi freblanka, specjalnie zaan ga
żowana przez Opiekę Szkolną, aby dać
możność wypoczynku nauczycielstw u. P ro 
gram nauki z każdego przedmiotu ukła
dało grono nauczycielskie wspólnie z opie
kunką pedagogiczną p. Z. Turczynowicz
W ojdalińską, W trudnych w arunkach od
byw ała się praca. Do najmłodszego od
działu były przyjm owane analfabetki, z któremi władze zaborcze kazały od początku
roku prow adzić pogadanki w języku ro
syjskim , a w połowie października rozpo
czynać już naukę czytania i pisania po
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rosyjsku. W starszych dwu oddziałach
grono nauczycielskie w yzyskiw ało każdą
chw ilę na naukę j. polskiego, historji i geografji Polski i zaznajam iało dziewczynki
z cenniejszemi utworami naszych pisarzy.
Nic też dziwnego, że podczas w izytacji
inspektora ocena z j. rosyjskiego była
często niedostateczna. Zarząd szkoły kil
kakrotnie otrzym ywał od władz rosyjskich
ostrzeżenie, że szkoła zostanie zamknięta,
jeżeli nie podniesie poziomu znajomości
języka rosyjskiego. O statnie upomnienie,
które nieodwołalnie groziło zamknięciem
szkoły otrzymano przed ucieczką Rosjan
z Lublina. Dzieci zdaw ały sobie dosko
nale spraw ę, że tajna nauka zabronionych
przedm iotów naraża nauczycieli na utratę
praw nauczania, a szkołę na zam knięcie
i w chwilach niebezpiecznych często ra
tow ały sytuację.
K iedyś np. w czasie
lekcji geografji Polski przyszedł na wizy
tację inspektor. Kierowniczka w yszła na
jego spotkanie, a gdy z nim do klasy
w róciła, nie było już poprzednio wiszącej
na tablicy mapy Królestwa Polskiego, a
na pulpitach leżały książki rosyjskie. In
nym razem w czasie obchodu pow stania
listopadowego dziew czynki przybrały k la
sę godłem państw a polskiego i chorągie
wkam i. N auczycielka p. Pessel Sm ieciuszewska spostrzegła przez okno zbliżają
cego się inspektora.
Zanim wszedł do
klasy, dzieci momentalnie usunęły godło
i chorągiew ki, schowały do skrytki pod
ręczniki do historji Polski, a w yjęły ksią
żki rosyjskie. W tych nieraz bardzo przy
krych chwilach pociechą grona nauczy
cielskiego było prześw iadczenie, że praca
nie idzie na marne, bo uczenice dużo ko
rzystały i bardzo się rozwijały.
Początkowo szkoła mieściła się w 3
salach gmachu po-D om inikańskiego. W
lipcu 1914 r. została przeniesiona do par
terowego drewnianego domku przy ul.
Narutowicza 33, gdzie zajm owała 8 ni
skich małych pokoików. Z chwilą prze
niesienia do większego lokalu ilość klas
co rok zw iększała się.
W 1915 r. po
ustąpieniu władz rosyjskich obcy język
został natychm iast ze szkoły usunięty. Ko
mitet Opieki nadal opiekował się szkołą,
która jaw nie nazyw ała się szkołą im. Kró
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lowej Jad w ig i. Szkoła rozwijała się, ko
szta utrzym ania stale w zrastały, a, że co
raz trudniejsza była możność zdobycia
środków pieniężnych, Komitet Opieki zde
cydował się oddać szkołę w raz z całem
urządzeniem miastu. 1 w rześnia 1917 r.
R ada Szkolna przejęła wówczas już sześcioklasow ą szkołę na koszt m iasta pod
nazw ą szkoły Nr. 21 im. Królowej Ja d w i
gi. Nazwa ta została zatw ierdzona przez
Pana Kuratora rozporządzeniem z dn.
23.1 1926 r. Zarząd O pieki pozostał i w
dalszym ciągu troszczył się o dożyw ianie
i odzież dla najbiedniejszych dzieci, bez
płatną opiekę lekarską. Dużą р о то сЪ каzywał również gronu nauczycielskiem u w
urządzaniu obchodów narodowych, rozry
wek dla dziewcząt, jak np. gw iazdki, po
pisy, w ycieczki i t. p, Gdy w r. 1919
R ada Szkolna zajęła się dożywianiem i
dostarczaniem odzieży ubogiej dziatw ie
szkół powszechnych, O pieka Szkolna zlik
w idow ała swoją działalność, lecz w r.1923
na skutek polecenia Rady Szkolnej została
ponownie zorganizow ana. Zaproszono na
Główną O piekunkę ś. p. A nielę Krausse,
jedną z członkiń dawnego Komitetu. Na
jednem z zebrań Koła rodzicielskiego
O piekunka podała projekt dobrowolnego
opodatkow ania się na rzecz szkoły. Ro
dzice chętnie zgodzili się i z niew ielkiego
opodatkow ania się pow stały poważne su
my, które zostały przeznaczone na zakup
pomocy naukowych. Już w następnym
r. szk. t. j. 1924/25 pomocy było tak w ie
le, że można było urządzić w jednej z
sal szkolnych pracownię, w której odby
w ały się lekcje przyrody i robót ręcznych.
Zawdzięczając poparciu p. B rydy, ówcze
snego Prezesa Rady Szkolnej, szkoła otrzy
mała umeblowanie dla wyżej wym ienionej
pracowni. Liczba dzieci i oddziałów sta
le w szkole w zrastała, lecz ciasnota lo
kalu i złe w arunki higjeniczrie uniemożli
w iały dalszy rozwój szkoły i zmusiły
O piekę Szkolną do zwołania walnego ze
brania rodziców w celu porozumienia się,
jak złemu zaradzić. Postanowiono w ysłać
do M agistratu petycję o podjęcie budowy
gmachu szkolnego przy ulicy Lipowej.
R ada M iejska petycję przychylnie przyjęła,
jednak brak funduszu uniemożliwił rozpo

częcie budowy nowego gmachu szkolnego.
W ładze sżkolne i władze miejskie rozu
miały położenie szkoły i w lutym 1929 r.
szkoła została przeniesiona do obecnego
gmachu. W chwili przeprow adzki do no
wego lokalu szkoła liczyła 11 oddziałów,
403 uczenice.
W e wrześniu 1930 r. władze szkolne
zorganizowały przy szkole Nr. 21 rejono
w ą pracownię fizyczną, z której korzysta
ła młodzież sześciu szkół powszechnych.
A ponieważ szkoła posiadała znacz
ną ilość pomocy do nauczania przyrody
żyw ej, zorganizowano w r. 1931 rejonową
pracow nię biologiczną. Z powodu stale
w zrastającej liczby dzieci władze szkolne
zmuszone były zlikw idow ać we wrześniu
1933 r. pracow nię biologiczną, a we wrze
śniu 1935 r. przenieść pracow nię fizyczną
do innego lokalu.
W r. szk. 1933/34 szkoła Nr. 21 li
czyła 915 dzieci, 17 oddziałów.
W na
stępnym roku szkolnym szkoła została po
dzielona na dwie bliźniacze szkoły: Nr. 21
i Nr. 29, mieszczące się w tym samym
lokalu.
Z dniem 30 czerwca 1935 r. p .O tylja Tosio, kierowniczka szkoły Nr. 21 od
chwili jej założenia, została przeniesiona
w stan spoczynku na mocy orzeczenia
Komisji Lekarskiej.
Od dnia 1 lipca 1935 r. obowiązki
Kierownika tej szkoły pełni p. Czesław
Tatarczuk, M agister nauk ekonom.-poli
tycznych.

Opieka Szkolna i różne
organizacje.
Opieka Szkolna.
Od szeregu lat w skład Zarządu
O pieki Szkolnej wchodzą: Główna O pie
kunka, jej zastępczyni, Kierownictwo szko
ły, Ks. prefekt i delegaci rodziców po 2
osoby z każdej klasy. Główną Opiekunką
szkoły jest od r. 1929/30 pani H alina Piechotowa, chrzestna m atka sztandaru szko
ły im. Królowej Jad w igi. Pani Piechotow a kieruje pracam i O pieki i prowadzi
rachunkowość. Nie szczędzi czasu i p ra
cy , by jaknajw ięcej dopomóc szkole. De
legaci rodziców, którzy wchodzą w skład
O pieki, pracują dla szkoły bardzo o fiar
nie, biorąc czynny udział w zbiórkach, w

dożyw ianiu ubogiej dziatw y szkolnej, w
rozdaw nictw ie odzieży i w urządzaniu
imprez szkolnych.
Organizacje

szkolne:

1. Sklepik szkolny spółdzielczy, któ
ry istniał w szkole od r. 1918 został zlik
w idow any w czerwcu 1935. Brak miejsca
w lokalu szk. uniemożliwił dalsze prow a
dzenie spółdzielni. Zyski z obrotów sklep
ofiarow yw eł na różne cele szkolne i poza
szkolne.
2. Szkolna Kasa Oszczędnościowa
zapoczątkowana w r. szk. 1926/27. W
ubiegłych lstach dziatw a składała oszczęd
ności w Kasie Komun., a w b. r. szk. w
Р. K. O. Ilość członków oszczędzających
—64, sum a, wysłana do Kasy w b. r. szk.
— przeszło 110 zł.
3. Koło P.C.K. istnieje od r.1929/30
i w b. r. szk. ma 56 członków.
4. Koło L. О. Р. P. rozpoczęło pra
cę w r. szk. 1932/33. Obecnie Koło liczy
215 członków; w czasie od wrz. 1935 do
1 m arca 1936 wpłacono za składki człon
kow skie 66 zł. 25 gr., na budowę samo
lotu—8 zł. 25 gr.
5. Koło L. М. K. pracuje od kw iet
nia 1934 r. Liczy obecnie 210 członków;
w czasie od wrz. 1935 r. do 1 marca 1936
wpłacono za składki członkowskie 66 zł.
40 gr., na F. O. M. 29 zł.
6. Kółko przyrodnicze, które istnie
je drugi rok, liczy w b. r. szk. 46 człon
ków.
7. Drużyna harcerska im. Jad w igi
O gibowskiej rozpoczęła pracę w r. szk.
1930/31. Na początku b. r. szkolnego li
czyła 45 druhen.
8. Sam orząd intensywnie pracuje w
VI i VII oddz.
9. W r. szk. 1922/23 została zapo
czątkowana bibljoteka uczniow ska.
Za
pieniądze, uzyskane z dobrow olnych ofiar
i urządzonych w szkole imprez, zakupiono
książki, których liczba z roku na rok w zrasta
i na początku b. r. szk. wynosiła 953 książki.
10. W dn. 24 w rześnia 1933 r. zo
stało zorganizow ane Koło Popierania Bu
dow y Publ. Szk. Powsz. W okresie cza
su od 24 w rześnia 1933 r. do 24 maja
1936 r. Koło zebrało 3029 zł. 17 gr.

3

1911/12
1912/13
1913/14
1914/15
1915/16
1916/17
1917/18
1918/19
1919/20
1920/21
1921/22
1922/23
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1929/30
1930/31
1931/32
1932/33
1933/34
1934/35
1935(36

U

O

fi3 2u

141 141 _ _ _ _ _ 141 3 _
135 135 —— — -- .— 135' 3 —
157 157 —— — — — 157 3 —
160 160 —— — — — 160, 4 —
269 269 — — — -- — 269 5 1
230 230 — — — - - — 230 5 —
246 6 —
246 246
275 6 —
275 275 — — —
326 7 1
326 326 •
346 346 —— — -- — 346 7 3
374 373 —
i -- — 374 7 4
384 381 —— 3 -- — 384 7 4
388 375 — i 12 -- — 388 7 4
386 339 1 i 45 -- — 386 7 4
393 331 1 2 59 -- — 393 7 3
410 340 1 3 66 -- - - 410 7 3
402 346 — 4 52 -- — 402 7 4
3 45 1 — 398 7 4
398 349 600 462 2 3 132 1 — 600 7 7
428 345 1 3 78 -- — 428 7 8'
7221563; 3 2 152 2 — 722 7 2
743 583 5 2 152 1 — 743 7 7 i
915 7 101
9 15 7 3 6 1 5 3 167 4
457 359 1 3 4 91 — 112 345 7 1
468,3621 3 2 j l 0 l — 161 307 7 2 i

P r z e m ó w i e n i e ś.
w

d
S

"O
—

Liczba uczenie,
które ukończ,
najw. oddział
| Liczba etatów |

N

-a
o - aN
zasad n.

л

dziewcz.

szk.

mojż.

Rok

Pł eć

Wyznania

praw.
ewan.

Liczba dzieci

Rozwój szkoły w okresie 25 lat.

_
—
—
—
19
—
16
—
15
13
17
14
22

17
28
33
25
28
35
30
48
52

50
55

37

4
4
4
6
7
7
8
8

10

12
13
13
13
13

10
11
11

11
14
9
14
13
14
8
8

Z liczby 482 absolwentek:
uczy siej w gimn.
41
„
„ w P. Szk. Zaw. 14
„
„ w Sem. Ochr. 3
„
„ w Szkole Gosp. 3
są słuch. Uniwers.
5
uczy się w Szk. Dokszt. 14
uczy sią kraw., trykot. 27
wyszło za mąż
82

ucz.
„
„
„
„
„
„
„ (z

tej liczby
Szk Zaw.ukończyło—12, gimnazjum 1, Sem. Ochron. 3)

pracuje

94 „ (z tej

liczby

Szk. Zaw. ukończy! 4 gimn. 4)

pomaga w domu
78 „
wyjechało z Lublina
21 „
umarło
10 „
Razem 392 „
o pozostałych brak narazie wiadomości.

p. Zofji T u r c z y a o w ic z W o jd a liń s k ie j

dn. 25.ІѴ 1931 r. z okazji 20-lecici szko ły im. Królowej Jadw igi i poświęcenia
nowego sztandaru szkolnego.

„W dzień jubileuszu szkoły im Kró
lowej Jadw igi pragnę powiedzieć kilka
słów od grona osób, które przed dwudzie
stu laty szkołę tę do życia powołały i
prowadziły ją w ciężkich warunkach nie
woli i nieszczęsnych latach wojny euro
pejskiej.
Założenie tej szkoły nie było pracą
odosobnioną. Był to dalszy ciąg łańcucha
niezliczonych placówek oświatowych, któ
ry przed laty rozpoczęto kuć w podzie
miach, wydobywano na wierzch przy
sprzyjających okolicznościach, jak w latach
1905 — 1908, znów w głąb chowano, by
ukryć się przed prześladowaniem władz
rosyjskich, lecz ani na chwilę pracy nie
przerywano, zdając sobie sprawę, że od
uświadomienia narodowego najszerszych
warstw iudności zależy przyszłość naszej
ojczyzny.
Ta też idea przyświecała gronu osób
w Lublinie, które pracowały w tajnym
Związku Unarodowienia Szkół, następnie,
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Od r. szk. 1919/20 szkoła Nr. 21 jest
szkolą siedmioklasową i do roku szkolne
go 1934/35 włącznie wydała 482 świade
ctwa z ukończenia siedmiu oddziałów.
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korzystając z pewnych swobód obywatel
skich, w latach rewolucji rosyjskiej, powo
łały do życia pierwszą Macierz Szkolną,
a po jej zamknięciu szukały znów dróg
kontynuowania przerwanej pracy. Najwię
ksze rezultaty można było osiągać nie
w tajnych kompletach z natury rzeczy niejicznycn, lecz w szkołach prywatnych, na
otwarcie których władze rosyjskie zaczęły
dawać zezwolenia pod wielu uciąiliw em i
warunkami. Do szkół, utrzymywanych z
funduszów tajnych przez społeczeństwo
lubelskie, przybyła w r. 1911 szkoła pod
firmą Otylji Tosio. Ileż to wysiłków trze
ba były pokonać, by w sposób legalny ze
brać odpowiednie fundusze na utrzymywa
nie szkół, które obecnie skarb Państwa
opłaca! Ponieważ tak wielkie trudy po
noszono, by uczelnie te pro wadzić i utrzy
mać, musiały one odpowiadać wszystkim
warunkom, jakie społeczeństwo im staw ia
ło, a więc oprócz wzorowej nauki, szkoły
musiały dawać _młodemu pokoleniu wy-

chowanie narodowe, rozw ijać w niem in
stynkty obyw atelskie, jednem słowem tw o
rzyć nowy typ uczniów — wychowanków
szkoły polskiej nie z nazw y jeszcze, lecz
z ducha. Nie było to rzeczą łatw ą. Idea
mogła być spaczona przez nieodpowiedni
personel nauczycielski. Lecz praca spo
łeczna w czasach przedwojennych posia
dała w ielu ideowców.
W krótce w ięc nowa szkoła, powo
łana do życia w 1911 r. otrzymała zespół
nauczycielski w ysokiej w artości, spełniają
cy sw e obowiązki z zapałem i całem po
czuciem odpowiedzialności za pracą na
wdzięcznej lecz trudnej placówce, na którfej trzeba było pogodzić w ym agania władz
rosyjskich z ofiarną patrjotyczną i w ytę
żoną działalnością. Nieocenioną pracowniczką na tej niwie stała się kierow niczka
szkoły pani O tylja Tosio, łącząca w so
bie w szystkie zalety umysłu i charakteru,
jakich ten ważny i odpow iedzialny odci
nek pracy narodowej wym agał.
Codziennie niemal wspólna praca kie
rowniczki szkoły i opiekunek pozwoliły oce
nić w pełni ofiarność i sam ozaparcie pani
Tosio w umiłowanej pracy. Nikt chyba
z pracownic społecznych nie um iałby tak,
jak ona, wcielać w życie piękne hasło,
w idniejące na sztandarze szkolnym: „Nie
dla siebie nam żyć należy”. Zamiłowana
i rutynowana nauczycielka, ciągle pogłę
biająca sw ą wiedzę, całą duszą oddana
zawodowi, w ielka patrjotka, głęboko re li
gijna, jest przytem idealną w ychow aw 
czynią, dbającą nie tylko o umysły, lecz
i o dusze dzieci. To też nikt tak, jak ona
nie umie budzić w nich poczucia moral
nego, rozwijać instynktów obyw atelskich
i ducha narodowego. Dzięki niej szkoła
spełniła w czasach niewoli włożone na
nią obowiązki.
Uroczystość, którą dzisiaj obchodzi
my, budzi nietylko wspomnienia osobiste,
zw iązane z powstaniem i rozwojem szko
ły, lecz nasuw a pewne refleksje, tyczące
się pracy obyw atelskiej ogółu w czasach
obecnych. Z chw ilą odzyskania niepodleg
łego bytu państwowego rozgrzeszyliśm y się
może zbyt pochopnie z obowiązków p ra
cy społecznej, w szystkie troski o rozwój
świadom ości narodowej zrzucając na Pań

stwo. Jest to niebezpieczne dla trwałości
i siły sam ego Państw a. Błędnem jest
mniemanie, że skończyła się nasza indyw ialna odpowiedzialność za to, co się
w Polsce dzieje, gdy powstały organy pań
stw ow e, które za nas m yślą i działają.
Zmienne losy państwowości polskiej przekonywują nas najlepiej o tem, gdzie leżą
najistotniejsze, niespożyte nasze siły. P ra
ce obyw atelskie, prowadzone przez społe
czeństwo sam orzutnie w okresie niewoli,
posiadają dla nas to szczególne znaczenie,
iż w skazują nam one niezbicie, że najgłęb
sze, najpewniejsze schronisko polskości le
ży w sercach, w uświadom ieniu narodowem obyw ateli i w poczuciu ich odpowie
dzialności za naszą teraźniejszość i przy
szłość. O dzyskanie własnego państw a nie
powinno nas zw alniać od wysiłków w tej
pracy, gdyż musimy pam iętać, że wciąż
leżą odłogiem w naszej ojczyźnie rozległe
и£огУ> które oczekują na swoich siewców.

Przemówienie
Alfredy Kozłowskiej,
uczenicy VII oddziału na akadem ji z okazji
poświęcenia sztandaru w dn. 2J> I V 1931 r.

Dzień to dziś dla nas uroczysty, a ra
dosny, bo poświęcono nam dzisiaj sztan
dar, na którym widzim y patronkę naszej
szkoły — Królowę Polski Jad w igę. O niej
też teraz kilka słów opowiem, bo życie
jej i uczynki powinny być wzorem dla nas.
Radosna w ieść obiega całą Polskę: Królo
w a jedzie, jedzie królow a z W ęgier do
Polski. Jedzie królowa, młodziuchne dziewczątko. A na pow itanie królowej śpieszy
i wyjeżdża kto może panowie możni, do
stojnicy kościoła i tylu wojewodów i tylu
szlachty. Zbiera się ludu chm ara, aby zo
baczyć królową, co szczęście, narodowi
niesie. A młodziutka królow a jadąc szepce
cicho — „Boże, sił mi dodaj, chciałabym
dać Polsce takie szczęście, ażeby Ona
wśród innych ludów Europy jaśniała.
W krótce odbył się obrzęd korona
cyjny wspan;ały i piękny. Królowa klęczy
cicha i korna i prosi: „Boże, dopomóż,
bym szczęście niosła i szczęście rozszerza
ła”. A le Królowa m arzy i o szczęściu
własnem — przyjedzie jej ukochany W il
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helm, z którym zaręczoną była w dzie
ciństwie. Lecz na prośby Polaków Ja d 
w iga w yrzeka się osobistego szczęścia i dla
dobra Polski i Litw y, zgadza się poślu
bić Jagiełłę, ks. Litwy i Rusi. 1 wkrótce
Jad w ig a wraz z mężem podąża na Litwę,
lam narówni z kapłanami ośw ieca lud,
mówi o dobrym Bogu. Nie mogła jednak
Jad w iga długo przebyw ać na Litwie, po
wołały ją do K rakowa sprawy polskie: na
leżało odebrać zabraną nam przez Ludwi
ka W ęgierskiego Ruś Czerwoną. Jad w iga
bez przelewu krw i przyw raca Ruś Polsce.
Królowa Jad w ig a zajm owała się najtrudniejszemi sprawam i Polski.
Pow ażali ją
monarchowie europejscy, papież jej zdanie
wysoce cenił. Cześć, jak ą ją otaczano nie
wbiła jej w pychę. Skrom ną i pobożną
była zawsze, a ubierała się tak, że w oto
czeniu strojnych niew iast polskich w yglą
dała najskromniej. Była tak pracow ita,
że nigdy, jednej chwili napróżno nie tra 
ciła. Czas wolny od obowiązków miło
siernych spędzała ze swemi pannami dwo
ru, szyjąc i haftując kapy dla kościołów.
1 dziś jeszcze możemy oglądać w skarbcu
jasnogórskim szaty kościelne, haftowane
przez Królowę. Ilu biedaków dobra kró
lowa z nędzy wydźw ignęła, ilu chorych
w yleczyła, ilu smutnych i nieszczęśliwych
pocieszyła, ilu sierotom i biednym dzie

ciom opieki udzieliła, tego nikt nie zliczy.
O jednem jeszcze ustaw icznie m yślała
Jad w iga. Oto pragnęła dać jaknajw ięcej
ośw iaty i zakładała domy z bezpłatnem
nauczaniem, utrzym yw ała w seminarjum
•duchownem w Pradze kilku Litwinów,
chcących się poświęcić stanowi duchowne
mu. Głównie leżało jej na sercu w skrze
szenie i odnowienie najwyższej szkoły w
Polsce, t. zw. Akademji w K rakowie, zało
żonej przez Kazimierza W ielkiego.
Odnowiła budynki, sprowadziła pro
fesorów, a w testam encie zapisała w szyst
kie sw e klejnoty na potrzeby A kadem ji.
Niestety otw arcia A kadem ji już nie o g lą
dały oczy m ądrej i dobrej Królowej.
Zmarła nie mając jeszcze lat 30. Gdy
dzwon żałobny z W awelu zajęczał ponuro,
a czarna żałobna chorągiew obw ieściła:
już jej niema — całemu ludowi polskiemu
serca zm artw iały z bólu.
Nic dziwnego też, że naród tak uko
chał królowę, taką czcią ją otaczał, bo ona
szła po ziemi z w yciągniętem i dłońmi, by
łzy ocierać ludziom, ona całe życie swe
poświęciła dla dobra narodu.
Jej hasłem było: „Nie dla siebie nam
żyć należy”. Piękne i szczytne to hasło
umieszczone też jest na naszym sztandarze.
Pam iętajm y też o tem haśle i starajm y się
o ile możności w cielać je w życie.

Wspomnienia szkolne.
N a s z a P a n i K ie r o w n i c z k a
(z pisemka, wydanego przez uczenice VIl-ej
kl. w dn. 13.XII.1932 r. z okazji imienin
Pani Kierowniczki.)
Dzwonek szkolny dźwięczy srebrzyście,
zwołując dziatwę na lekcję. Uczenice klasy
siódmej wchodzą do sali: jedne poważne,
inne roześmiane, wesołe. Do klasy wcho
dzi niemłoda już osoba. Twarz jej wyraża
dziwną słodycz i dobroć, a w szarych oczach
tyle blasku. To Pani Kierowniczka! Jakiż
urok kryje się w tem prostem słowie! Mieści
się w niem miłość, szacunek, podziw i uwiel
bienie dla tej postaci, która nie rózgą, nie
karami zjednała sobie szacunek, lecz ła-
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godnem i dobrem słowem. Ona idzie za
hasłem wypisanem na białem tle naszego
sztandaru: „Nie dla siebie nam żyć należy!"
Ona to oświeca nasze umysły i serca, po
kładając w nas nadzieję. Ona buduje gm a
chy przyszłości i jest „Gwiazdą przewo
d n ią” naszego życia.
Pani Kierowniczka kocha nas bardzo
i pragnie wychować na dobre, obywatelki
kraju. Jest zawsze dla nas dobrą. Gdy któ
ra z moich koleżanek nie nauczy się lekcji,
czoło jej się marszczy, ale nie krzyczy, lecz
tłumaczy, że nauka, to przecież nasza przy
szłość. Kończy zawsze temi słowy! „Oj,
dzieci, dzieci, uczcie się, przecież to dla wa
szego dobra, cóż będzie, gdy która z was

stanie przed Bogiem, a On ją zapyta: Cze
mu nie słuchałaś rozkazu starszych i nie
uczyłaś się? A wy co nato odpow iecie?”
Klasę zalega wtedy milczenie, a mam wra
żenie, że do niejednego serca trafiają te
proste słowa i niejedna z dziewczynek po
stanawia uczyć się i nie zasmucać Pani Kie
rowniczki. Ona kocha bardzo swe uczenicei
ale i my Ją kochamy. Co rok ze łzami roz
stają się dziewczynki z Panią Kierowniczką
i rozpraszają się każda w inną stronę. Każ
da z nas dzięki Niej przygotowana jest na dro
gę życia. Złożywszy ukochanej Pani ser
deczne podziękowanie, z wielkim żalem
odchodzi, każda w wir świata, aby żyć dla
bliźnich i Ojczyzny.
Pisane przez „Lodową Igiełkę”,
k t ó r e j p rz y ś w ie c a ł„ P ło m y c z e k ”, a d y k to w a ł

„W róbelek”.

Szanowne władze nrszego miasta, sza
nowne władze szkolne! Jakże Wam dzię
kować za to wszystko? Ile starań, ile tru
dów włożyliście w to dzieło? Jak bardzo
obowiązane jesteśmy, że nam właśnie ten
budynek został przeznaczony. Dziś wszyscy
z nami powinni się cieszyć, że Lublin ma
więcej budynków szkolnych, że Ojczyzna
troszczy się o zdrowie i naukę swych dzie
ci, — że Polska wolna, wszyscy to czuje
my. Spotkało nas wielkie dobrodziejstwo,
a my cóż wzamian dam y? Gdy dorośniemy
i staniemy do pracy, to każda z nas posta
ra się spłacić społeczeństwu choć część te
go długu, który obecnie zaciągamy. A te
raz szanować będziemy tę wspólną włas
ność: piękne sale, sprzęty oraz pomoce
szkolne i będziemy się pilnie uczyły, pa
miętając, że więcej wymaga się od tego,
komu się więcej daje!

N o w a s z k o ła .
Przemówienie Janiny Michalakówny,
uczenicy VII oddziału w dniu poświęcenia
lokalu szkolnego w dn. 28.VI.1929 r.
Mroczne sale dawnej szkoły już poza
nami. Majaczą jeszcze w pamięci niskie
ściany i małe okienka, łącząc się ze wspo
mnieniem ciasnoty i zaduchu. Pamiętnym
będzie dla nas dzień 20 lutego. Nie mo
głyśmy spać tej nocy i wcześniej niż zwyle zebrałyśmy się w szkole przy ul. Naru
towicza. Z niecierpliwością oczekiwałyśmy
chwili odejścia. W reszcie wyruszyłyśmy.
Mróz był dość duży, ale nas zagrzewało
jakieś radosne oczekiwanie. W ięc szłyśmy
długim szeregiem raźno i wesoło, niby na
wycieczkę. Droga się dłuży, mijamy ulice,
wreszcie skręcamy, jeszcze chwila i oczom
naszym ukazuje się nowa szkoła! „To ja
kieś biuro” — mówią małe, stając przed
oszklonemi drzwiami.
Nieśmiało i cichutko wchodzimy na
korytarz. Jaki długi!... Po chwili siedzimy
już w klasach. Aż się wierzyć nie chce, że
to wszystko dla nas! Każda rzecz nowy za
chwyt budzi: śliczne ławeczki, tablice duże,
wszystko czyściutkie, świeże, a najmilsza
ta jasność wokoło i tyle przestrzeni! Bardzo
przyjemnie upływają lekcje Cichutko, nikt
nie przeszkadza, tylko się uczyć...

P r a c a w k o l e M ło d z ie ż y
P o lsk ie g o C zerw o n eg o K rzyża
(z pisemka wydanego w dn. 13.X1I.1933 r.)
Do Koła Młodzieży Polskiego Czer
wonego Krzyża należę już czwarty rok.
Z przyjemnością myślę o tych chwilach, gdy
w niedzielę po południu, zjadłszy obiad,
biegłam do szkoły. W szkole zastaję już
część koleżanek, które sobie wzajemn!e
opowiadają, co przygotowały na zebranie.
Z chwilą przyjścia Pani Kierowniczki gw a
ry ustają. Na zebraniach nasza droga Opie
kunka mówi nam, w jakim celu należymy
do „Koła Młodzieży Polskiego Czerwonego
Krzyża”.
Pracujemy również nad wypełnieniem
albumu, który ma być wysłany do innego
miasta. Zeby zdobyć fundusz, wpłacamy
małe składki, urządzamy małe przedstawie
nia. W wolnych zaś chwilach podczas ze
brań czytamy pismo p.t. „Czyn młodzieży
Р. С. K.” Pracujemy wszystkie nad rozsze
rzeniem haseł Р. С. K., ale najwięcej pra
cy i trudu wkłada Pani Kierowniczka, opie
kunka naszego Koła. Chociaż zmęczoną co
dzienną pracą zawsze na zebrania przycho
dzi i stara się o to, aby nasza praca ro
zwijała się i szerzyła.
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Z każdego takiego zebrania wycho
dzimy z rozpromienionemi twarzami i z nowemi projektami na przyszłość. Teraz je
stem w siódmym oddziale i... ach jak mi
smutno o tem myśleć! Ponieważ skończę
szkołę, przerwie się mój współudział w „Ko
le Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzy
ża”. Smutno mi, że niedługo muszę się roz
stać z mojemi towarzyszkami, z któremi
pracowałam przez trzy lata, a także, że mumuszę się rostać z Panią Kierowniczką,
opiekunką naszego Koła. Cóż kiedy nie
stety wszystko musi mieć swój koniecEugenja Golanówna.

W s p o m n ie n ia z u b i e g ł y c h

lat.

Jak sięgnę pamięcią wstecz do mych
pierwszych lat w szkole im. Królowej Jad
wigi zawsze stają mi przed oczyma nieza
pomniane lekcje literatury i historji Polski,
które to podawano nam w bardzo przy
stępnej i zajmującej formie.
Pamiętam również moją pierwszą wy
chowawczynię, która umiała patrzeć i odrazu
z całej gromadki mniej lub więcej dobrze
ułożonych dziewczynek wyszukała małe
stworzenie o niespokojnem usposobieniu
i już zeń wzroku nie spuszczała... Tem stwo
rzeniem byłam ja.
Pamiętam, gdy pewnego razu odez
wałem się do koleżanki niegrzecznie. Za
miast ostrej nagany otrzymałam książeczkę,
a w niej na pierwszej stronie wierszyk na
pisany ręką wychowawczyni:
Nie wymawiaj brzydkich słów,
Zawsze pięknie, ślicznie mów.
Dobre słówko ujmie, cieszy,
Złem, nieczystem serce grzeszy”
To wszystko zdaje się tak mało, a je
dnak tak dużo, skoro dotychczas pozostało
w mej pamięci. Nigdy też nie zapomnę tej
troski, kiedy ojciec po roku odebrał mnie
z tej szkoły, by przenieść do rosyjskiej,
tych rad i wskazówek na przyszłość i tego
lęku, by obce wpływy nie wycisnęły na du
szy mej swego piętna.
Nic też dziwnego, że, gdy potem zna
lazłam się we wrogiem polskości środowi
sku powiedziałam wkrótce rodzicom: „Za
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bijcie mnie, ale do rosyjskiej szkoły nie
pójdę. Wolę umrzeć niż drżeć w ciągłym
lęku przed „łapą” albo „linją” za złe roz
wiązanie zadania, błędy ortograficzne w
dyktandzie lub zły akcent w wymowie.
Pobyt w szkole im. Królowej Jadwigi
był dla mnie jedną wielką radością, jednem
wielkiem szczęściem w mojem życiu.
‘Janina Nozuakówna.
Lublin, 18 maja 1936 r.

W s p o m n ie n ia s z k o l n e .
Pamiętam bardzo dokładnie dzień, w
którym pierwszy raz poszłam do szkoły.
Jaka ta szkoła wydawała mi się wte
dy piękna! Właściwie był to zupełnie ma
ły, drewniany budynek z pochyłym dachem
i ze ślicznym ganeczkiem, przy którym zaw
sze, odkąd zapamiętałam, do dziś zresztą
rosną, a na wiosnę cudnie kwitną liljowe bzy.
Ten pierwszy dzień w szkole był dla
mnie ważnym dniem.
Wiem że wszystko mi się wtedy po
dobało i małe ławki z podnoszonemi pul
pitami i białe firanki w oknach i świeże
kwiaty, jakby na nasze przyjście przygoto
wane i stół przykryty zielonym papierem
i nawet kałamarz, dziwnie wsuwamy w
otwór ławki. To wszystko było bardzo ła
dne i takie jakieś dziwnie jasne, niepodob
ne do tej szkoły, o której często słyszałam.
Przecież znwsze myślałam, że w szko
le każą klęczeć, może nawet na grochu, że
biją „po łapach”, że stawiają do kąta, że
nawet zostawiają „w kozie”...
To, co zobaczyłam, było zupełnie inne.
Żadna z nauczycielek nie karała, a za to
wszystkie śmiały się do nas. Niejedna po
wiedziała jakieś miłe słowo, nawet pogłas
kała po małej głowie i miło spojrzała w
zdziwione i zawstydzone oczęta. To wszyst
ko dziwiło mnie okropnie.
1 właśnie wtedy powstała w małej głowinie myśl, żeby stać się Im podobną, że
by tak jak One pracować i tak jak One
być zawsze uśmiechniętą.
Różnie w późniejszych czasach bywa
ło. Bywały dni wielkich trudności, kiedy
to w żaden sposób nie można było zro
zumieć, że gdy raz napisze się Bóg—to jest

napisane dobrze, a innym razem Pani ten
sam wyraz przekreśla, pisze Bug i dodaje
„bo to jest rzeka to dlatego tak się pisze”.
I były dni piękne i pomyślne, kiedy
naprzykład dostawało się „cenzurę” ze wspaniałemi stopniami, lub kiedy trzeba było
deklamować wiersz na popisie.
I to była ta najpierwsza szkoła i tam
uczyłam się najdłużej, a później przyszedł
czas, że przeniosłyśmy się do nowego
budynku. Niezapomniany dzień!
Zimno wtedy było, lecz od mrozu aż
przeraźliwie jasno.
Pamiętacie to pewnie wy, coście wte
dy do „nowej” szkoły przechodziły. Najrówniejszemi, na jakie mogłyśmy się zdo
być, parami szłyśmy na Aleje Długosza.
Każda ze starszych niósł i jakiś skarb, któ
rego do nowej szkoły nie można było prze
wieźć.
W ięc przeróżne wypchane ptaki, więc
globusy i inne wspaniałości.
A pamiętacie, jakie wrażenie wywarła
na nas szkoła? Trudno mi w tej chwili opi
sać to, co czułyśmy na jej widok.
Wiem tylko, że zatrzymałyśmy się nie
pewne, czy to, co widzimy, jest naszą szko
łą. Przez chwilę zastanawiałyśmy się, czy
nas wpuszczą do środka.
Jak tam się później wspaniale praco
wało! Ile radosnych chwil tam spędzonych
ma się do dziś żywo w pamięci! Ile tam
właśnie zdobyło się wiadomości!
A jeszcze później przyszło zupełnie
inne życie, inne otoczenie, inni ludzie. Zdo
bywało się dużo doświadczenia i wiado
mości. Wyrugowano z życia jedne rzeczy,
a na to miejsce weszły inne.
Lecz jest jedna rzecz, zdobyta w
szkole powszechnej, której nikt i nigdy
nie usunie z dusz tych, które były prawdziwemi i duchem związanemi ze szkołą
uczenicami.
Jest to jakaś niczem nie dająca się
określić radość. Radość z niczego, a właś
ciwie ze wszystkiego. 1 jest jeszcze druga
rzecz, to umiejętność pogodnego zachowa
nia się nawet w najgorszych chwilach życia.
Są to skarby niczem nie dające się za
stąpić.

I to wszystko dali nam, Ci, którzy
sami pomimo wielu przeciwności umieli być
zawsze pogodni, zawsze uśmiechnięci i ra
dośni, zawsze pełni zapału i entuzjazmu.
Eugenja W achow ska.
Lublin, 20 maja 1936 r.

N asza przygoda.
Często powracam myślą do lat spę
dzonych w naszej szkole. Zwłaszcza jedno
przeżycie głęboko utkwiło w mej pamięci.
Było to w końcu zimy. Śniegi już potrochu topniały, ale wiatry były jeszcze bar
dzo zimne. Byłam wówczas uczenicą III od
działu. Pewnego razu któraś z moich kole
żanek uradowana zawołała: „W iecie co?
Za naszą szkołą ukazała się śliczna zielona
trawka”. Naturalnie musiałyśmy tę trawkę
zobaczyć, to też na pauzę cichaczem Krysia
Steinerówna, Zosia Szymańska, no i natu
ralnie ja, wymknęłyśmy się poza szkołę. Z po
czątku było nam trochę zimno, bo byłyśmy
tylko w mundurkach, ale mimo to humory
miałyśmy doskonałe. Szukałyśmy dość dłu
go tej trawki, ale napróżno: nigdzie nie
mogłyśmy jej znaleźć. Wtem dobiegł nas
srebrzysty głos dzwonka, wzywający na lek
cje. Co robić?
Do szkoły wracać niepodobna, a nuż
miałybyśmy burę za wałęsanie się poza
szkołą.
W ięc co? Ja, jak zwykle wpadłam na
doskonały pomysł. „W iecie co, napewno
Pani nie zauważy naszej nieobecności, zo
staniemy więc na lodzie do końca lekcyj, a
potem cichutko weźmiemy płaszcze i pój
dziemy do domu”. Koleżanki, zachwycone
moim projektem, zgodziły się. Zaczęła się
teraz na dobre zabawa: ślizganie się po lo
dzie, zjeżdżanie na butach z górek i t. d.
Wtem! O zgrozo! Widzimy woźnego,
który poważnie kroczy ku nam. Wkrótce
byłyśmy w kancelarji. Ponieważ łzy często
przychodzą z pomocą, więc i my w płacz.
Nigdy nie zapomnę stroskanej twarzy Pani
Kierowniczki, kiedy nam tłumaczyła, dlacze
go nasze postępowanie było złe.
A co nas czekało w domu, o tem to
nawet nie warto pisać. W każdym razie

napewno nigdy już nie ucieknę z lekcji.
Gdy mam ochotę to uczynić, wówczas przy
pomina mi się opisane zdarzenie.
Uzabela ^Rudnicka.
Lublin, 17 maja 1936.

W y c ie c z k a d o la su .
Gdy wspominam naszą szkołę, radość
rozpiera mi serce. Tyle miłych chwil tam
przeżyłam.
Pamiętam, pewnego razu Ksiądz Pre
fekt przygotował nam wielką niespodziankę:
wycieczkę na Majdan Wrotkowski. Zebra
łyśmy się na oznaczonem miejscu i rozeześmiane, uszczęśliwiwione wyruszyłyśmy.
Każda z nas obładowana była zapasami ży
wności. Okazało się, iż były one zbytecz
ne, gdyż inicjator wycieczki przygotował
nam miłą niespodziankę. W połowie drogi
zatrzymano nas i zaprowadzono do dużego
sadu, gdzie zostałyśmy serdecznie przyjęte
przez gościnnych gospodarzy.
W sadzie na trawniku stał długi stół
nakryty białym obrusem, obok dwa rzędy
ławek. Nie zdążyłyśmy się rozejrzeć, gdy
podano nam pyszne kwaśne mleko i wy
borny czarny wiejski chleb. Posiliłyśmy się
wśród wesołego gwaru i śmiechu. Gdy w y
poczęłyśmy, serdecznie podziękowałyśmy za
gościnę gospodarzom i puściłyśmy się w
dalszą drogę.
Drugi podobny przystanek posiłkowy
miałyśmy w samym Majdanie Wrotkowskim. Tu przygotowano nam niemal królew
skie przyjęcie. W jednym z ogrodów za
stałyśmy stoły nakryte obrusami, przybrane
wiązankami kwiatów. To dla oka. A jakiemi przysmakami nas raczono! Potem wspól
nie z młodzieżą wiejską śpiewaliśmy chórem
znane piosenki. Nawet nauczyłyśmy się śpie
wać nową ludową piosenkę: „Matuś moja”.
Przy pożegnaniu nie obeszło się bez wza
jemnych zaproszeń. W reszcie doszłyśmy do
lasu. Tu dopiero rozpoczęły się gry towa
rzyskie i zabawy. Nie było wtedy chmurki
na naszych czołach. Czułyśmy się takie
swobodne i szczęśliwe. Nasza szkoła dawawała nam wszystko: wychowanie, naukę i
rozrywki.
ZDebora &rydmanózuna.
14 maja 1936 r.
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„ P o c z ta d a le j “ .
Donośnie zabrzmiał głos dzwonka,
wzywając uczenice na lekcję. Jego srebrzy
sty dźwięk nie był mile widziany przez kla
sę VI „B” każda z nas wchodziła do klasy
z kwaśną miną mówiąc:
— Ach ta fizyka! nic na dzisiaj nie
umiem... W klasie nie było jeszcze naszego
p. profesora, więc Irka M. z dużemi figlarnemi oczyma zawołała:
—Słuchajcie robimy dzisiaj „hecę“,urzą
dzamy „pocztę dalej”.
Wybornie! — krzyknęłam z radością,
szalenie lubiłam posyłać zeszyty, ołówki,
gumki do innych koleżanek, mówiąc z ci
cha: poczta dalej!
Przedmioty te z błyskawiczną szyb
kością obiegały klasę i wracały do właści
cielki. I tym razem skoro p. profesor roz
począł lekcję, zaczął się „marsz” zeszytów,
książek, linijek i t. d. Moja sąsiadka Irka
wydzierała mi z rąk ołówek lub gumkę i po
syłała dalej. Ja zrobiłam to samo z jej przyborami. W klasie panował gwar i szum.
Poprostu wszystkie dusiły się od
śmiechu.
Nagle! . . . o B oże!. . .
— Może panna Krystyna łaskawie
raczy powtórzyć pierwsze prawo Newtona
Podnoszę się powoli i powtarzam wkółko:
- - Pierwsze prawo Newtona mówi nam
że . . . mówi nam . . . dalej nie wiedziałem ani
słowa, stałam bezradna i zażenowana
— Proszę pokazać mi zeszyt!
Spojrzałam na stół i o zgrozo!!
Zrozumiałam, zeszyt mój kursował po
klasie.
Panie profesorze, ja mam zeszyt, ale...
a l e . . . zacięłam się, nie wiedziałam co mam
mówić
Pan profesor mówiąc zimno:
— Proszę siadać ! zapisał coś w notesie.
W tej chwili zabrzmiał dzwonek. W y
chodziłyśmy z klasy ze smutnemi minami
w poczuciu swej winy.
Jedynie Irka śmiała się z mojej „no
wej dwójki”, ta zawsze i wszędzie miała
dobry humor.
Na drugi dzień miałyśmy język polski
z naszą p. Wychowawczynią. Weszłyśmy do
klasy cicho przeczuwając jakąś burzę. Po

sprawdzeniu listy pani N. zap ytała:—które
zachowywały się na fizyce nieodpowiednio?
C isza. . . żadna nie wstała, w klasie
panowała cisza, taka przygnębiająca cisza .. •
W tej ciszy słyszałam głos mej p. W y
chowawczyni:
— Zawiodłam się na was, myślałam,
że będziecie miały odwagę przyznać się do
winy . . . które to zrobiły?
To było ponad siły, ten łagodny głos
wdzierał się do mej duszy i chłostał ją nielitościwie.
Zerwałam się i głosem zdławionym:
— To ja !
— To ty Krysiu?
Tyle w tem zapytaniu było żalu, za
wodu zdziwienia, że rozpłakałam się. Po
wiodłam oczyma po klasie, w każdej ławce
stała winowajczyni, nawet Irka taki figlarz
i „urwis” miała łzy w oczach.
Nasza pani Wychowawczyni podcho
dziła do każdej, gładziła pochylone głowy
i cichym, dobrym głosem mówiła: Miejcie
zawsze odwagę przyznać się do winy, nie
bądźcie nigdy tchórzami, gdyż tchórzostwo
nie jest godne nas Polek.
Słuchałam tych słów z radością, ryły
one w mej duszy niezatarty ślad . . .
Niezapomniana to dla uczenic chwila.
Jeszcze w tej chwili widzę drobną postać,
w czarnej sukience, jak przechodzi między
ławkami i temi dobremi, kochanemi rękoma
gładzi pochylone głowy. I słyszę głos jej
pełen żalu i zawodu: To ty K ry s iu ? ...
K. Cielepalanka.

Z moich wspomnień.
Pamiętnym będzie dla mnie dzień, kie
dy pierwszy raz przyszłam do szkoły. W szyst
ko tu było inne, niż w domu, jakieś dziwne
i obce. Dziwiłam się starszym dziewczyn
kom, że są tu w szkole takie wesołe, po
godne, że z taką radością po dwu miesią
cach wakacyj witają swe klasy, milczący ko
rytarz i ławki. „Ja chyba nigdy nie będę
w szkole taka wesoła” myślałam sobie, ale
pomyliłam się. Nie upłynął jeszcze kwartał, a
ja już szczerze kocham te mury i korytarz,
panią wychowawczynię i wszystkich. Było
mi w szkole dobrze, zazdrościłam tylko star
szym dziewczynkom, które my, małe, nazy

wałyśmy „panienkami”. „Ja pewnie nigdy
„panienką” nie będę, wzdychałam, to prze
cież trzeba się uczyć siedem lat. Siedem —
to fstrasznie dużo! Tyle — ile paluszków
u jednej rączki i jeszcze dwa z drugiej, a
każdy rok taki strasznie, strasznie długi.
Ech, myślałam, nie doczekam ja się tego”.
Tymczasem lata szybko mijały. Przy
chodziły troski o stopnie i inne równie
ważne sprawy. Troski znikały, nadchodziły
nowe.
Lata przepływały, jak fale, czasem ci
che, spokojne, łagodne. Czasem znów hu
czące, spienione, groźne. Przyszedł i siód
my rok mojej nauki, Spełniły się marzenia
dziecinnych tak. Stałam się „panienką”. Tak
nazywają mnie „małe”.
Ale rzecz dziwna, wcale mi to nie spra
wia radości. Przeciwnie, gdy pomyślę, że
niedługo muszę pójść w świat taki wielki,
nieznany, straszny, przejmuje mnie lęk jakiś
dziwny i zazdroszczę małym, które jeszcze
siedem lat będą w tej szkole.
Sabina W ierzchowska.
12 maja 1936 r.

Ze wspomnień szkolnych.
Kiedy się cofnę m yślą o kilka lat
wstecz, przed memi oczami staje długi bu
dynek szkolny, ukryty wśród zieleni drzew,
tętniący życiem, pełen w rzaw y i niestającej nigdy pracy. W szystko to jest dziś
tylko wspomnieniem, które nie zginie lecz
trw ać będzie w głębi duszy. Zdaje mi się,
że to było wczoraj, że dziś znów znajdę
się w jasnej sali szkolnej, wśród grona ko
leżanek, by w słuchiwać się w dźwięk gło
su nauczycielek, które w pajały w nasze
umysły, wszystko, co dobre i szlachetne,
odkryw ały przed nami tajniki w iedzy i
przygotowywały nas do życia.
Był to okres najszczęśliwszych dla
mnie lat, kiedy nie myślałam jeszcze o
planach na przyszłość, ani o tem, co to
życie. Przeciwności losu, praca i w alka o
byt były dla nas wówczas czemś nieznanem i dalekiem . Płynęły dni za dniami
na m arzeniach młodzieńczych.
I
nie myślałyśmy w tedy, że nadejdzie
kiedyś smutne rozstanie, że zły los rozbije

nasze szkolne gniazdo i rozrzuci po świecie każdą w inną stronę.
Nie zastanaw iała się żadna z nas
nad tem: było to zbyt smutne i ciężkie
dla naszych w rażliw ych, napół dziecinnych
dusz. Jednak nadszedł ów smutny dzień
rozłąki, który w yrył się głęboko w mej
pam ięci. Jak przez mgłę widzę blade tw a
rze koleżanek, ich oczy pełne łez i bólu,
stroskaną postać Pani K ierowniczki i smut
ne tw arze Pań nauczycielek.
Patrzę na purpurowy sztandar, m yśla
łam, że nigdy już nie będę go niosła, po
niosą go inne ręce. Uczułam wtedy, że
ściska mnie coś za gardło.
Jak przez mgłę pamiętam słowa po
żegnania.
Potem każda z nas poszła swoją dro
gą: jedne do średnich szkół, inne do p ra
cy. Często myślałam o latach, przepędzo
nych w daw nej szkole, i odczuwałam żal,
że tam nie jestem . Teraz znów n aw iąza
łam kontakt ze szkołą i dawnem i koleżan
kam i. Przy szkole powstało kolo byłych
wychowanek, w ięc znów można będzie
chodzić do starej szkoły i chociaż wspo
minać dawne zdarzenia. Cieszę się z tego
bardzo.
W dzień dwudziestopięlecia istnienia
naszej szkoły wszystkie daw ne uczenice
powinny sobie przyrzec, że zawsze pozo
staną w ierne naukom, jakie tu odebrały,
że nie przestaną tworzyć jednej rodziny,
że nie przestaną miłować tych białych
ścian szkolnych, purpurowego sztandaru
z białym orłem, co rozpostarł nad nami
swe skrzydła.
Danina 31/lłodziankowska.
16 maja 1936 r.

Ja k obchodziliśmy 15-letnią rocz
nicą odzyskania niepodległości.
Piętnaście iat mija, jak naród polski,
zrzucił jarzmo niewoli. Sięgnijm y w nie
dawną przeszłość i zastanówm y się: ile to
tysięcy Polaków poległo w więzieniach
carskich, ilu, bez różnicy na wiek, popę
dzono na Syb ir. Gdzie są oni? Albo
drógę ustali krwawem i trupami, które
przykrył biały śnieg, lub w podziemiach,
pracując ciężko, nie widząc św iatła dzien
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nego, tęskniąc i wspom inając wolność i
Ojczyznę, o której nie mogli nawet m a
rzyć, kończyli życie daleko od rodziny i
ojczystego kraju. Tak ginęły tysiące i setki
tysięcy naszych ojców i braci. Tak ginęły
tysiące młodzieńców, lecz łzy ich i cierpie
nia nie poszły na marne, bo one są i b y
ły fundamentem naszej wolności Im to my,
Polacy, zawdzięczam y naszą niepodległość,
wolne polskie szkoły, w których my, dzie
ci, dowiadujem y się o czynach tych ty się
cy ofiarników. Na ich to dziejach kształci
my swe charaktery i staram y się być do
brymi obyw atelam i O jczyzny, jak nasi
przodkowie, którym zawdzięczam y wolność.
Czas prędko mija i nigdy nie w raęa, tak
upłynęło już 15 lat wolnej ojczyzny. N a
deszła polska jesień, a z nią i listopad.
W szędzie w idać gorączkowe przygotow a
nia i poznać łatwo, że zbliża się jakaś uro
czysta i w ielka chwila. Nareszcie nadszedł
oczekiw any przez nas w szystkich dzień
10—go listopada, w igilja w ielkiej uroczy
stości w całej Polsce, piętnastolecia odzy
skania wolnej i niepodległej Ojczyzny.
W tym dniu lekcje skończyły się
wcześniej, niż zazw yczaj, gdyż przed go
dziną czw artą. Uczenice klas: czw artej,
piątej, szóstej i siódmej zebrały się na
boisku szkolnem. Tu ustaw iłyśm y się
czwórkam i i ze sztandarem i lampjonami
poszłyśmy na Plac Litew ski, gdzie każda
szkoła zajęła wyznaczone sobie miejsce.
O
godzinie czw artej rozpoczęła się
uroczystość obchodu. Na dany sygnał ca
ła zebrana młodzież odśpiew ała prastarą
pieśń Bogurodzica, po której zapalono
ognisko i podniesiono sztandar na maszcie,
a także zaciągnięto w arty ze sztandaram i
wszystkich szkół przy płycie Nieznaego
Żołnierza, Przed tą płytą znajdowała się
trybuna, z której został odczytany apel
uczniów szkół lubelskich, poległych za w ol
ność. Dla uczczenia ich pam ięci zarządzo
no minutę ciszy, a sztandary pochyiiły
się kornie, również dla uczczenia pamięci
młodych bohaterów. Kłęby szarego dymu
unosiły się ku górze, a na ciemno szafi
rowym lazurze nieba, ślicznie błyskały is
kry rakiet. Przy blasku ognia delegacje
szkół złożyły w ieniec na grobie Niezna
nego Żołnierza.

W ieniec ten zakupiony został ze skła
dek po groszu od każdego ucznia i każ
dej uczenicy. Po złożeniu w ieńca został
odśpiew any hymn państw ow y przez w szyst
ką zgromadzoną młodzież. Ostatnim punk
tem programu i zakończeniem uroczystości
był przemarsz młodzieży z zapalonemi
lamjonam i przed płytą Nieznanego Żołnie
rza. Na tem skończyła się ceremonja.
W szystkie szkoły odprowadziły sztandary
do swoich budynków. Nastęonego dnia ze
brałyśm y się, jak w dniu poprzednim, na
boisku szkolnem, skąd ze sztandarem uda
łyśmy się na Mszę Ś w iętą do Kościoła
Garnizonowego. Po wysłuchaniu Mszy Sw.
delegacja razem z godłem naszej szkoły
udała się na godzinę 10 rano na uroczyste
nabożeństwo do K atedry. W nabożeństwie
brali udział przedstawiciele władz i 10-cio
osobowe drużyny reprezentacyjne w szyst
kich szkół. Po nabożeństwie i odśpiew a
niu Roty na placu przedkatedralnym od
była się defilada młodzieży i wojska.
O godzinie 2-ej po południu w Sali Zandarmerji odbył się poranek, na którym ko
leżanki mówiły okolicznościowe wiersze,
a iedna z Pań N auczycielek wygłosiła od
czyt. Po poranku o godzinie czwartej dla
klas wyższych t. j. szóstej i siódmej od
była się zabaw a również w Sali Zandarmerji a dla młodszych dzieci w szkole.
Tak my, młodzież szkolna, obchodziliśmy
15 letnią rocznicę niepodległości.
Janina Rosiakówna.
Lublin 13 grudnia 1933 r.

W bolesną rocznicę
Nadszedł dzień 12 maja 1936 r. Dzień
ten dla Polaków był dniem szczególnej ża
łoby, bo oto rok temu w W arszawie umarł
W ielki Marszałek i Budowniczy Polski Jó
zef Piłsudski. Rano o godz. 6-ej obudził
mię hałas i śmiechy młodszego rodzeństwa.
Otworzyłam oczy i rzekłam: „Cicho, dzie
ciaki, czy to nie wiecie, że dziś 12 maja?
rocznica śmierci M arszałka?” Dzieci umil
kły i skierowały wzrok na kartkę kalenda
rza, która czerniała, jakby pokryta kirem
żałoby, a potem na portret Marszałka, ob
wiedziony krepą. Mała Bożeka przyszła do

mnie i spytała szeptem: „A opowie nam
co siostrzyczka o W odzu?” „Opowiem”
odpowiedziałam, „ale teraz idę do kościo
ła pomodlić się, aby Bóg duszę Jego przy
jął do wiecznej chwały” „On i tak jest w
niebie, rzekł z przekonaniem Maryś W y
szłam. Szłam przez ulice. Latarnie pokryte
były krepą, a domy udekorowane flagami.
Przyszłam wreszcie do szkoły. Tu także by
ło dziś inaczej, bo nigdzie nie widać było
jasnej sukienki, ani paltocika, ale zbytniej
powagi nie było, bo największa nawet ża
łoba nie potrafi powstrzymać na długo mło
dego rwącego się naprzód życia. Z nderzeniem godziny wpół do 9-ej poszłyśmy do
kościoła. W kościele było dziś inaczej niż
zwykle. Ksiądz odprawiał Mszę Św iętą w
żałobnej szacie, a na środku kościoła, sta
ła na katafalku, czarna, pokryta sztandara
mi trumna.
Po Mszy Św iętej przyszłyśmy na akademję do szkoły. Akademja ta składała
się tylko z wyjątków pism Pana Marszałka
i śpiewów żałobnych. Około 11-ej wróciłam
do domu. Tu siadłam w głębokiem krześle,
a dokoła mnie posiadało rodzeństwo. Za
częłam opowiadanie: „Marszałek Józef Pił
sudski urodził się na Litwie w Zutowie.
Miał on dużo braci i sióstr i bawił się
z nimi w wojsko.
Miłość do matki Ojczyzny wszczepia
ła w Jego duszę matka, którą On bardzo
kochał. Kiedy dorósł stworzył legjony i wy
walczył Polskę. Dzięki Niemu uczymy się
w polskiej szkole i mówimy po polsku.
A le praca i tułaczka wyczerpały Jego
siły i w zeszłym roku zmarł. Przed śmier
cią prosił, aby ciało pochowano na W awe
lu, mózg oddano uczonym, a serce złożo
no u stóp matki, bo matkę bardzo kochał.
Dziś złożą Jego serce do mogiły matki w
W ilnie. O godz. 13 będą sygnały, głoszące
o tym momencie całej Polsce. Będzie wte
dy trzyminutowa ciszą...” Nie dokończyłam,
bo w tej chwili ryknęły syreny fabryczne,
zajęczały dzwony. Wstałam na baczność,
a za moim przykładem poszły dzieci. By
ło mi bardzo miło, że wszystkie dzieci tak
ładnie stoją i byłam pewna, że Marszałek
przyjmie hołd od maleńskich obywateli,
których tak za życia ukochał, że wnuczęta
mi nazywał, a one „Dziadku” na niego mó

wiły. W reszcie 3 minuty minęły. Powiedzia
łam dzieciom wierszyk p.t. „Do W ilna",
a siostra wiersz „Zygmunt dzwoni”, zaśpie
wałyśmy „To nieprawda, że Ciebie już nie
ma” . Potem zapytałam dzieci, czy pamię
tają, jaka dziś rocznica. Pamiętały wszyst
kie. O godz. 20 min. 45 była defilada szkół
z lampjonami przed prowizorycznym, usta
wionym na Placu Litewskim, pomnikiem.

Szłyśmy rozstrzelonym szykiem. Przed pom
nikiem pochyliłyśmy lampjony i patrzyłyśmy
na pomnik. W tedy szeregi zaległa taka ci
sza, takie skupienie odmalowało się na twa
rzach, że aż miło było patrzeć. Po pocho
dzie wróciłam zmęczona do domu. Dzień
ten zapisał mi się w sercu niezatartemi
zgłoskami.
Sabina W ierzchowska.
Lublin, 16 maja 1936 r.

Koło byłych wychowanek.
S t a t u t
Koła byłych wychowanek szkoły pow
szechnej im. Królow ej Jadw igi w Lublinie.
I.

N azw a, siedziba i cele Koła.

1. Nazwa Koła: Koło byłych wycho
wanek szkoły powszechnej im. Królowej
Jadw igi w Kublinie.
2. Siedziba Koła: Lokal 7-mio klaso
wej publicznej szkoły powsz. im. Królowej
Jadw igi w Lublinie.
3. Cele Koła: a) Wytworzenie współ
życia duchowego i kulturalnego pomiędzy
wychowankami szkoły.
b) Zachowanie łączności ze szkołą.
II.

Członkow ie Koła.

1. Członkowie dzielą się na rzeczy
wistych i wspierających.
2. Członkowie rzeczywiści i ich prawa:
a) członkami rzeczywistymi Koła są
wszystkie byłe uczenice szkoły powszech
nej im. Królowej Jadw igi w Lublinie,
b) członkowie rzeczywiści mają prawo
brać udział we wszystkich pracach Koła,
uczestniczyć w zebraniach, wybierać i być
wybieranymi do Zarządu Koła.
3) Członkowie wspierający i ich prawa:
a) członkami wspierającemi mogą być
osoby, które zobowiążą się popierać dzia
łalność Koła.
b) Członkowie wspierający mogą brać
udział w pracach Koła i mają prawo ucze
stniczenia w zebraniach walnych i Zarządu
z głosem doradczym.

2.
W alne Zgromadzenia odbywać się
będą we wrześniu i czerwcu. Są one pra
womocne bez względu na liczbę obecnych
członków. Uchwały Zgromadzenia zapadają
większością głosów.
Zarząd Koła składa się z osób, w ybra
nych na Walnem Zgromadzeniu we wrześniu
w drugą niedzielę po rozpoczęciu roku
szkolnego na jeden rok.
4.
Kierownik szkoły lub delegowany
przez niego członek Rady Pedagogicznej
ma prawo brać udział w W alnych Zebra
niach i zebraniach Zarządu Koła.
IV .

Kom petencje W ładz Koła.

1. Do kompetencji W alnego Zgroma
dzenia należy:
a) W ybór Zarządu
b) Przyjmowanie członków wspiera
jących
c) Projektowanie i ustalanie prac Koła
d) Decydowanie o zmianie statutu.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a) W ykonanie uchwał W alnych Zgro
madzeń,
b) Prawo ogólnego kierownictwa spra
wami Koła.
c) Nadzór nad podjętemi pracami
d) Zwoływanie W alnych i Nadzwyczaj
nych zgromadzeń.
3. Przewodnicząca Zarządu reprezen
tuje Koło nazewnątrz.

V.

Postanowienia końcowe.

1. Zmiana statutu może nastąpić w
porozumieniu z Kierownikiem szkoły na mo
cy uchwały Walnego Zgromadzenia, po
wziętego większością 2/3 głosów obecnych.
III. W ładze K oła .
2. Uczniowie, którzy ukończą szkołę
1.
Władzami Koła są W alne Zgromaim. Królowej Jadw igi, będą mogli zapisać
się na członków rzeczywistych Koła.
dzenie i Zarząd.
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Kilka słów do statutu
Koła byłych wychowanek szkoły
im. Królowej Jadw igi.
Pierwsze wychowanki naszej szkoły
uczyły się w starym, poklasztornym budynku.
Były tam trzy klasy, jak wszystkie kla
sy na świecie pełne gwaru, beztroskiej wrza
wy, chociaż śledziły i groziły wciąż jakieś
podejrzliwe oczy, choć uciskały obce, twar
de zakazy i regulaminy.
Ciągły niepokój wisiał nad całą naszą
gromadą i podjudzał do przeciwstawień, do
walki upartej.
Z czem? O co?
0 wszystko, co mieć pragnęło serce
dzieckz polskiego, co mieć miało prawo, a
czego odmawiał zaborca, któremu przeciw
stawić się było trudno.
1 nie było pośród nas serca dziecięce
go któreby nie marzyło o jakimś czynie
szalonym, o czynie zdolnym poruszyć i oba
lić okrutną przemoc.
Był to czas,kiedy dla wielu młodych dusz
przykładem do naśladowania był Konrad
W allenrod.
Niewiadomo nawet czy ten przykład
sam się narzucał podczas tajnej godziny li
teratury polskiej czy też z objaśnień nauczy
cielki wypływał, dość, że pozostał jasny i
wyraźny. Zamykał się u tych najmłodszych
w obrazie małego Litwina, tnącego puszyste
krzyżackie dywany.
Dwa pokolenia: dawne, które tajnie
poznawało utwory naszych wieszczów i historję Polski i szczęśliwsze od nas młodsze,
wychowane w polskiej szkole, złączyły się
obecnie, tworząc koło byłych wychowanek
szkoły im. Królowej Jadwigi.
W jakim celu powstało to koło?
Ze nie jest ono zbędne, świadczy zainteresowa
nie wszystkich uczestniczek i stosunkowo
liczna obecność na pierwszem zebraniu.
Jak w każdem życiu zbiorowem, jest
i tu wiele sposobności do tego, aby być
pożyteczną, jak również i skorzystać z uczyn
ności innych. O żadnych zobowiązaniach
pieniężnych Koło myśleć nie zamierza, aby
nie zacieśniać tem swobód i praw żadnej
z członkiń.

Zrozumiale jest, że dobrej woli ofiaro
dawców tamować się nie będzie, ale w ta
kich wypadkach członkinie powinny zacho
wać rozsądny umiar natury praktycznej.
W ychodząc z założenia uczynności,
opracowano Statut Koła i położono tam ja*
ko cel jego istnienie „współżycie kultural
ne i duchowe byłych wychowanek”, to zna
czy tych, które w okresie 25-ciu lat istnie
nia szkoły były tam uczenicami i — za
chowanie łączności ze szkołą”.
Każda uczenica czy uczeń szkoły im.
Królowej Jadw igi staną się automatycznie
po opuszczeniu szkoły członkami Kola.
Dlatego Koło już teraz zamierza za
dzierzgnąć z nimi nić współżycia i dopuścić
do swoich prac.
Nie odrzuci Koło ani udziału w swo
ich przedsięwzięciach, ani rad osób postron
nych, swoich sympatyków, ale, aby nie utra
cić swojej odrębności, prawo decyzji za
chowuje dla siebie.
Trud zorganizowania już podjęty, Sta
tut uchwalony, Zarząd, który ma obowią
zek wprowadzić w czyn uchwały zebrań,
już wybrany.
Pozostaje tylko zabrać się gorliwie do
pracy. Narazie trudno ustalić, w jakim kie
runku pójdzie działalność naszego Koła.
Zaczniemy od tego, co leży w grani
cach naszej możliwości.
Siedziby własnej jeszcze nie mamy.
Szkoła XXI, dom rodzinny, nie odma
wia chwilowo pomieszczenia i korzystania
z sal w dniach wolnych od lekcyj.
W takich warunkach kulturalną pracą
mogą być wszelkiego rodzaju referaty, od
czyty, opracowane na podstawie własnych
doświadczeń, czy zebranych skąd wiado
mości.
Mogą to być także imprezy rozryw
kowe, artystyczne, urządzane w miarę włas
nych sił dla ściśle swojego grona lub dla
szerszego ogółu.
Każda z członkiń ma prawo przedło
żyć swój projekt, dotyczący pracy Koła —
będzie on rozpatrzony na zebraniu, które
zadecyduje, jaki z tego projektu zrobić
użytek.
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Przygotowane do wygłoszenia refera
ty powinny być przedstawione zarządowi,
bo ten, czuwając nad całością prac Koła,
nie może być zaskoczony żadnym szczegó
łem usłyszanego referatu. Zarząd ma pra
wo żądać zmiany lub nawet odrzucić refe
rat, jeśli uzna go za nieodpowiedni.
Koło rozszerzać będzie swoją czyn
ność i na teren szkoły. Będzie np. brać
udział w akcji dożywiania i w innych w y
padkach, w których kierownictwo szkoły
zwróciłoby się do Zarządu.
W miarę rozwoju jakiegoś działu pra
cy, powstanie odpowiednia komisja, której
zadaniem będzie badanie, ustalanie i roz
dzielanie udziału w pracy.

Komisje takie zależne będą bezpo
średnio od Zarządu i wraz z tym od Zgro
madzenia W alnego Członków całego Koła.
Ciasny i mały to krąg działań, ale
zważyć należy, że to dopiero zaczątek,
pierwsze kroki, a cała przyszłość stoi naoścież dla nas otwarta.
Stanisław a K am ińska
Przewodnicząca Koła byłych
wychowanek szkoły im. K rólow ej
Jad w ig i.

Lublin, 18 maja 1936 r.

W y d a w c a :
Komitet Redakcyjny Obchodu 25-lecia 7-mio klas. Publ. Szk. Powszechnej Nr. 21
im. Królowej Jadw igi w Lublinie.

Odbito w Drukarni „Narodowej” L. Milarskiego Lublin, Krak.-Przedm. 78, tel. 26-73.

16

.................. •.......

— ■■■

----- 1

-

-

-------------------------------

PROGRAM
OBCHODU

2 5 -le c ia

7-mio KLAS. PUBLICZNEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ № 21
IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W LUBLINIE.

C Z Ę Ś Ć

I.

1. Zagajenie.
2 . Sprawozdanie z działalności szkoły za okres 25 lecia.
3. Przemówienia:
a) z grona rodziców,
b) z Zarządu Koła b. W ychowanek,
c) byłej wychowanki,
d) uczenicy VII kl.
4. Przekazanie sztandaru przyszłej klasie VII-ej.
CZĘŚĆ

II.

1. M oniuszko-M elcer — „Prząśniczka”
odegra p. Iza Rudnicka,
2 . Durande — „V alse” odegra p. W arakom ska.
3. Chór szkolny pod kierunkiem p. Z. M eisner,
a) „Do pieśni” — Szopskiego,
b) „Jabłoneczka” — M azurska pieśń w eselna
w układzie T. M ayznera.
4. Deklamacja — „Pieśń szkolna".
5. Chór szkolny: a) „Krynolin” piosenka z Pienin
w układzie E. M ayznera,
b) „Krakowskie w esele” — kanon
Nowowiejskiego
c) „Hasło” — Rączki.
Dla uczczenia 25-lecia szkoły wydano „Jednodniów kę”.
Cena „Jednodniówki" — 50 gr.
Dochód z rozsprzedaży przeznaczono na szkolne pomoce naukowe
Dnia 14 b. m, o godz. 16-ej w Sali Żandarm erji odbędzie się
ZABAWA SZKOLNA. W stęp 20 gr.
Druk. „Narodowa'1 Leona M ilarskiego—Lublin, К гак.-Рггесіт. 78, tel. 26-73

