„Doskonalcie władze rozumu,
zbliżcie się do prawdy,
szczęścia i pokoju”

HISTORIA SZKOŁY W RUDZIE
Rok szkolny 2018/2019 jest szczególny w historii szkoły w Rudzie, gdyż zapisze się na jej
kartach obchodami stulecia istnienia placówki.
W stulecie do szkoły kierowanej przez p. dyrektor Ewę Stawiarską uczęszcza niemal 120
uczniów szkoły podstawowej do klasy piątej oraz ostatni już rocznik gimnazjalny klas trzecich.
Najmłodsi podopieczni to wychowankowie mieszczącego się tu żłobka i przedszkola, które to
gromadzą dzieci z wielu okolicznych miejscowości.
Przez wiele ostatnich lat w Rudzie istniała tylko trzyklasowa szkoła podstawowa z klasami
łączonymi, prowadzona przez p. Barbarę Pikus, teraz pełna szkoła podstawowa będzie z każdym
rocznikiem powoli odtwarzana.
Uczniowie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rudzie uczą się w przestronnych,
nowoczesnych salach lekcyjnych z dostępem do Internetu, tablicami interaktywnymi, monitorem
dotykowym. Korzystają na lekcjach z komputerów, tabletów, aplikacji mobilnych.
Do dyspozycji mają obszerny budynek z salą gimnastyczną, siłownią, stołówką, kuchnią,
biblioteką, świetlicą, dwoma zewnętrznymi boiskami.
Bezpłatnie otrzymują książki potrzebne do nauki, a także mogą wybierać w zajęciach
dodatkowych, które rozwijają ich zainteresowania lub uzupełniają wiedzę. Od 2017r. w szkole istnieje
szkółka kajakarska – pionierskie przedsięwzięcie p. Ewy Stawiarskiej.
Wszyscy pracownicy szkoły dokładają wszelkich starań, by zapewnić dzieciom bezpieczny i
wszechstronny rozwój, dlatego uczniowie nasi odnoszą sukcesy w licznych konkursach, a wśród
absolwentów mamy przedstawicieli wielu szanowanych zawodów.
Szkoła jest również centrum życia lokalnej społeczności. Tutaj rodzice i dziadkowie mogą
spotkać się na uroczystościach im dedykowanych, ale także tu odbywają się zebrania wiejskie, czy też
święcenie koszyczków wielkanocnych.
Nauczyciele, świadomi misji, jaką pełni szkoła w życiu społeczności, przygotowują wiele
uroczystości gminnych, otwartych dla publiczności. Dzięki temu placówka mogła zawsze liczyć na
mieszkańców, zarówno wtedy kiedy wspólnie świętowaliśmy, jak i wówczas, gdy trzeba było jej bronić
przed likwidacją.
Historia szkolnictwa w Rudzie sięga 1918r., czyli roku odzyskania przez Polskę niepodległości
po 123 latach nieistnienia na mapach Europy. Dzięki temu dzisiaj jednocześnie możemy świętować
100-lecie szkoły i niepodległości państwa.
Nauka na początku odbywała się w domu prywatnym, w izbie udostępnionej dla dobra dzieci,
podobnie jak w innych miejscowościach naszej gminy. To najlepiej świadczy o świadomości
ówczesnych mieszkańców sołectwa o tym, jak ważna jest edukacja ich dzieci.
Od 1923r. warunki uległy radykalnej zmianie
po zakupie z funduszu gminy w Wielkiej Wsi
i przytransportowaniu drewnianego budynku. Obiekt
spełniał wówczas dwie funkcje: jedno pomieszczenie
przeznaczono na szkołę, a pozostałe stanowiły
mieszkanie nauczyciela. Było to typowe ówcześnie
zagospodarowanie placówki w małych wsiach.
Pierwszy budynek szkoły

Pierwszym nauczycielem w Rudzie był Józef Gruszecki, a jego uczniów podzielono
na cztery klasy.
Oczywiście nie było mowy o toalecie w szkole, elektryczności,
centralnym ogrzewaniu, czy bieżącej wodzie. Można było umyć ręce w stojącej w kącie misce,
do której wlewano wodę z dzbana. Kaflowy piec dawał ogrzewanie, a lekcje odbywały się tylko
w ciągu dnia, by nie trzeba było korzystać z naftowych lamp, używanych w mieszkaniach.
W latach trzydziestych placówka nosiła nazwę Powszechnej Szkoły w Rudzie. Należeliśmy
wówczas do krakowskiego okręgu szkolnego, powiatu iłżeckiego, gminy Styków. Obwód szkolny
obejmował częściowo także wieś Adamów. Urzędem nadzorczym było Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Była to szkoła, zgodnie z reformą z 1932r., pierwszego stopnia, ponieważ zatrudniony był
w niej jeden nauczyciel. Uczniowie odbywali naukę przez rok w klasie I i II, dwa lata w klasie III i trzy
lata w klasie IV. Cały cykl nauczania trwać miał 7 lat.

Społeczność szkolna

Edukacja szkolna nie była wówczas tak nadzorowana, jak obecnie. Na rodzicach nie ciążył
obowiązek edukacji dzieci do ich pełnoletniości. W jednym z dzienników można znaleźć
zapis: „z powodu ukończenia 14-tu lat, wypisany ze szkoły na żądanie rodziców 27.09.1933r.”
Kierownikiem szkoły i jednocześnie nauczycielem w latach trzydziestych była
p. E. Blarowska (imię nieczytelne).
W mrocznych czasach okupacji niemieckiej 1939 – 1945 nauka odbywała się nadal,
aczkolwiek z przerwami. Taką przerwę odnotowano z powodu działań zbrojnych w 1939r., czy zajęcia
lokalu przez okupanta na dwa miesiące w 1944r.

Dziennik w wersji
polsko-niemieckiej
TAGEBUCH

Dziennik lekcyjny
z czasów wojny

Dzienniki lekcyjne są już dwujęzyczne, polsko-niemieckie, choć językiem nauczania pozostał
język polski. Program nauczania został szkole odebrany, z zajęć znika geografia i historia. Dzieci nie
mają podręczników. W okresie wojny szkołą kierowali p. Józef Nowak (na przełomie roku 1939r.
i 1940r.) i p. Ksawera Skalska (od marca 1940r. do 1944r.), a także p. Aleksander Sedlak
i p. Antoni Hagas.
Pod opieką mieli od 45 do nawet 120 uczniów. Z dokumentów szkolnych wynika, że nie wszystkim
było dane korzystać z edukacji, cyt: „Służy u p. Jezierskiej na Kuczowie”, „Wyjechał do Niemiec”.
Po wojnie szkoła utrzymuje nadal rangę placówki czteroklasowej z nauką łączoną klas I-II i IIIIV. Nauka odbywa się na zmiany, także po południu, ponieważ szkoła ma tylko jedną izbę i jednego
nauczyciela. Od klasy V-tej do VII-ej uczniowie uczęszczają do zbiorczej szkoły w Brodach.
W dokumentacji pojawiają się pierwsze organizacje uczniowskie, są to Czerwony Krzyż
i Spółdzielnia Uczniowska. Jednak okres okupacji pozostawia po sobie liczne, niechciane pamiątki
w postaci materiałów wybuchowych. Nawet w latach 70-tych rozsyłano do szkół (między innym
do Rudy) nakazy przeprowadzenia z dziećmi pogadanek uświadamiających, jak należy się zachować
po znalezieniu przedmiotów okresu wojny.
W trudnych powojennych latach czterdziestych szkołą kierowali p. Brüchors (imię nieznane) ,
p. Kapitalny (imię nieznane), p. Cieśla (imię nieznane) i p. Stanisława Kasperkiewicz - Horska.

Czasy powojenne to okres wyżu demograficznego. Liczne roczniki nie mogły już pomieścić
się w dotychczasowym budynku, dlatego oddziały młodsze przeniesiono do prywatnego domu
państwa Dudków, tak by pozostałych 50-u uczniów klas III-IV mogło pozostać w pomieszczeniu
głównym.
Rozbudowa szkoły stała się koniecznością,
a fundusze na zakup materiałów budowlanych
gromadzono poprzez organizację kiermaszy
z fantami (to przedmioty gospodarstwa domowego
zbierane od mieszkańców), przedstawień
uczniowskich.
Budynek szkoły zamknięty w roku 1998

Zaangażowanie rodziców było ogromne, dzięki czynowi społecznemu budynek rozbudowano
w 1948r. o kolejne dwie sale lekcyjne. Powiększa się nie tylko szkoła, ale także grono pedagogiczne
o kolejnych specjalistów. Dzięki temu w roku szkolnym 1950/1951 już tylko uczniowie klasy VII
uczęszczają do szkoły w Brodach, a pozostałe klasy łączone znajdują miejsce w Rudzie. Nauczyciele
niejednokrotnie wynajmują pokoje od mieszkańców wsi, stołują się u nich, ci z kolei mogą znaleźć
zatrudnienie przy obsłudze i dozorowaniu szkoły.

Dyrektor Wilczyński z nauczycielami

Następna rozbudowa i duży remont odbył się w latach pięćdziesiątych, wtedy szkoła zyskuje
nowe sale lekcyjne, podłogi, ogrodzenie i ganek wejściowy. Warunki nauki wciąż się poprawiają.
Szkołą kieruje wówczas p. Piotr Wilczyński. W roku szkolnym 1957/58 placówka uzyskała status
pełnej 7-klasowej szkoły podstawowej, w której już uczyło czterech nauczycieli.
Klasy wprawdzie nie są zbyt liczne (od 4 do 12 uczniów), ale nauka odbywa się rozdzielnie,
bez łączenia.

Lata 50-te to czas dynamicznego rozwoju harcerstwa i redagowania czasopisma „Świat Młodych”.
W latach 60-tych członkowie ZHP mogą korzystać z letnich obozów harcerskich.
W dokumentacji szkolnej pozostały także opisy licznych działań innych organizacji uczniowskich:
Samorządu Uczniowskiego, Ligii Ochrony Przyrody, Drużyny Zuchowej, Szkolnej Kasy
Oszczędnościowej, Polskiego Czerwonego Krzyża, Szkolnego Koła Przyjaźni Polsko - Radzieckiej.
Życie szkolne, a dzięki temu i życie sołectwa jest bogate i urozmaicone.

Od roku 1961 szkołą kieruje p. Adela Gołyga.

Pani Adela Gołyga z uczennicami.
Rok 1961r.

Rok 1967 przyniósł kolejną reformę szkolnictwa i szkołę podstawową wydłużono do 8-u klas,
tyle też funkcjonuje w Rudzie aż do 1974r. Kadra pedagogiczna powiększa się do sześciu nauczycieli.
W okresie letnim, ze względu na potrzeby wioski związane z koniecznością zaangażowania
rodziców w prace polowe, funkcjonuje także ognisko przedszkolne dla najmłodszych.
Mimo wcześniejszej rozbudowy szkoła boryka się z problemami lokalowymi. Brakuje miejsca
na bibliotekę i kancelarię (sekretariat), pojawiają się także na tyle liczne roczniki uczniów, które należy
podzielić na klasy równoległe. Tak dzieje się z klasą V i VII w roku szkolnym 1970/71.

Życie szkolne jest zawsze odbiciem czasów, w których funkcjonuje. Stąd liczne wzmianki
o organizowaniu uroczystości i przedsięwzięć wymaganych przez ówczesne, komunistyczne władze.
Nauczyciele działają w lokalnych komórkach ZMW i PZPR, uczniowie uczestniczą w marszach
z okazji 1-go Maja oraz obowiązkowo w Konkursie Piosenki Radzieckiej.
Wszyscy uczestniczą w czynach społecznych i tak, jako ciekawostkę można podać, że w II kwartale
1970/71 wykonano 225 godzin, a wartość wykonanych prac wyceniono na 2357 zł.
W dziennikach lekcyjnych odbijają się także takie wydarzenia, którymi żył cały kraj, jak Wyścig
Pokoju, którego trasa w 1973r. przebiegała przez miejscowość Brody. Z tej okazji odbyła się
wycieczka szkolna na trasę wyścigu.
W okresie 1970-1974 funkcję kierownika szkoły piastuje p. Zuzanna Olesińska.
W 1974r., mimo protestów mieszkańców, dochodzi do obniżenia rangi organizacyjnej szkoły
w Rudzie. Staje się ona filią Szkoły Podstawowej w Brodach, a dzieci powyżej klasy IV są tam
dowożone na zajęcia.
Powodem takiej zmiany była nowa koncepcja organizacji nauczania w gminie. Powołano zbiorczą
szkołę gminną w Brodach i gminnego dyrektora (p. Zuzannę Olesińską), któremu podlegało 12 szkół
podstawowych i 5 przedszkoli.

Dyrektorem szkoły w Rudzie zostaje p. Alina
Rączka. Społeczność lokalna i grono pedagogiczne
cały czas walczy o przywrócenie uczniom
możliwości ukończenia pełnej szkoły podstawowej
na miejscu.

Pani Alina Rączka z uczniami
Pani Alina Rączka z uczniami

Zaowocowało to powołaniem, z inicjatywy ówczesnej
dyrektor szkoły p. Aliny Rączki, Społecznego
Komitetu Budowy Szkoły w Rudzie. W 1988r.
rozpoczęto pierwsze prace ziemne przy budowie
nowego budynku.

Prace budowlane przy nowym budynku
szkoły

Prace budowlane przy nowym budynku
szkoły

W tym też roku udało się dzięki licznym staraniom
odzyskać status pełnej i samodzielnej szkoły
podstawowej.

Nowa szkoła w budowie

Otwarcie asfaltowego boiska szkolnego.
Rok 1997
Lata 90-te okazują się początkowo spełnieniem marzeń mieszkańców.
Nauka odbywa się nadal w drewnianym, pięcioklasowym budynku, a obok powstaje nowy, duży
gmach. Inwestycję prowadzi gmina, ale mieszkańcy wsi Ruda mocno angażują się w prace
charytatywne i zbiórki na rzecz powstania nowego budynku.
Dużą rolę odegrał ówczesny przewodniczący Rady Rodziców p. Tadeusz Bernaciak,
wspomagając dyrektor szkoły p. Alinę Rączkę w pozyskaniu funduszy z Radomskiej Wytwórni
Telefonów. Także uczniowie organizują aukcje swoich prac plastycznych, by dzięki tym funduszom
spełnić marzenie o boisku sportowym. Dzięki temu w maju 1997r. mogli na nowym, betonowym boisku
rozegrać swój pierwszy mecz.
W 1991r. obowiązki dyrektora szkoły powierza się p. Ewie Stawiarskiej, po przejściu
poprzedniczki na emeryturę.
Po dziesięciu latach budowy 30.08.1998r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego
i nowoczesnego budynku z trzynastoma dużymi salami lekcyjnymi, sekretariatem, szatniami,
pomieszczeniami dla biblioteki, świetlicy, stołówki, siłowni, wieloma łazienkami, prysznicami obok sali
gimnastyczne i licznymi udogodnieniami dla uczniów i nauczycieli.
Było to spełnienie marzeń całej społeczności lokalnej. Efekt końcowy przerósł oczekiwania, stał się
otwarciem zupełnie innej przestrzeni edukacyjnej.

Oficjalne przeniesienie szkoły do nowego budynku

Jednak już rok później kolejna reforma oświaty
zmieniła system edukacji w Polsce skracając szkołę
podstawową do klas 6-u i wprowadzając
3-letnie gimnazja. Szkoła w Rudzie przekształcona
zostaje w gimnazjum, w której uczą się dzieci z pięciu
sołectw.

30.08.1998r.Uroczyste przecięcie wstęgi
przez Wójta Gminy Brody Andrzeja Śliwę

Decyzją Rady Gminy w budynku przeznaczonym dla gimnazjum mieścić się będzie także
szkoła podstawowa, ale tylko w zakresie od klasy 0 do III, dzieci z wyższych klas są odwożone do
szkoły w Adamowie.
Od roku 2002 Szkołę Podstawową w Rudzie jako osoba fizyczna prowadzi Barbara Pikus.
Udaje się uniknąć dowozów najmłodszych. Dzieci, mimo nauki w klasach łączonych, mogą korzystać
z nowego budynku. Od klasy czwartej uczniowie z Rudy dojeżdżają do Adamowa, a po skończeniu
klasy szóstej wracają do gimnazjum w Rudzie.

Nowe gimnazjum, którego dyrektorem zostaje
p. Ewa Stawiarska, rozwija się bardzo prężnie.
Na pierwszym ślubowaniu uczniowskim
28.10.1999r. dyrektorka wręcza 85 indeksów
gimnazjalnych.

Pani dyrektor Ewa Stawiarska prezentuje sztandar szkoły.
Rok 2008

To największa szkoła w gminie i w latach wyżu demograficznego zapewnia naukę czterem
klasom równoległym. Uczy się tu niemal 200 wychowanków.
09.06.2001r. Publiczne Gimnazjum w Rudzie otrzymuje imię swojego patrona Stanisława
Staszica, a w 2008r. następuje uroczyste przekazanie szkole sztandaru. Tym samym placówka
posiada wszelkie atrybuty świadczące o dbaniu o prestiż i budowaniu tradycji łączącej społeczność
uczniowską.
Dyrektor, grono pedagogiczne i uczniowie starają się o jak najlepsze wykorzystanie lat
spędzonych w szkole. Widać to po licznych akcjach, projektach, programach i konkursach, w których
biorą udział. Warto tu wymienić choćby uzyskane przez placówkę tytuły: „Szkoły z klasą” (2003r.) oraz
„Bezpiecznej szkoły” (2013r.).
W naszej szkole świętowano w roku 2014 piętnastolecie istnienia gimnazjów. Uroczystość
zgromadziła przedstawicieli całej gminy i społeczność obydwu szkół: Publicznego Gimnazjum
w Rudzie im. Stanisława Staszica i Publicznego Gimnazjum w Krynkach im. Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego.

Rok 2017 okazał się następnym przełomowym w historii edukacji w Polsce i w Rudzie.
Kolejny raz zmienia się system szkolnictwa i dochodzi do likwidacji gimnazjów, a szkole podstawowej
przywraca się ośmioletni tok nauki.

Od września 2017r. szkoła przybiera nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rudzie
i obejmuje ostatnie dwa roczniki wygaszanego gimnazjum, szkołę podstawową klasy 0 – IV,
przedszkole mieszczące się (od 2008r.) w remizie strażackiej.
W budynku odtwarzana będzie pełna, ośmioklasowa podstawówka.
Od 2018r. w szkole ma swoją siedzibę „Instytucja dziennego opiekuna” dla dzieci do 3 lat
z terenu całej gminy.
Szkoła w Rudzie służy uczniom i lokalnej społeczności już 100 lat.
Zawsze była nie tylko centrum edukacyjnym, ale też ośrodkiem życia wspólnoty mieszkańców.
Tych dwóch funkcji świadomi są wszyscy zatrudnieni tu ludzie i nieustannie w swojej pracy pamiętają
o powierzonych im zadaniach: kształcić, wychowywać, zapewniać bezpieczeństwo i stwarzać warunki
dla bogatego życia kulturalnego i społecznego. Mamy nadzieję na wiele ciekawych projektów, które
wspólnie z mieszkańcami Rudy i gminy zrealizujemy w przyszłości.

KADRA KIEROWNICZA
Brüchors (imię nieznane)
Blarowska E. (imię nieznane)
Cieśla (imię nieznane)
Gołyga Adela
Gruszecki Józef
Kapitalny (imię nieznane)
Nowak Józef
Olesińska Zuzanna
Pikus Barbara Rączka Alina

Rybczyński Zygmunt
Skalska Ksawera
Sedlak Aleksander
Stawiarska Ewa- obecna dyrektor szkoły
Wilczyński Piotr

NAUCZYCIELE ZWIĄZANI ZE SZKOŁĄ W RUDZIE
(gwiazdka przy nazwisku oznacza zatrudnienie w roku szkolnym 2018/2019)
Adamska Katarzyna
Adamska Krystyna
Adamus Marzena*
ks. Borys Marek
p. Bruchowa (imię nieznane)
Budzyń Mirosława*
Bujnowska Małgorzata*
Całka Krystyna
Chodzyńska Edyta
Cząstka Maria*
Ćmiel Iwona
Derlatka Teresa
Długosz Mirosława
Dobroń Maria
Działak Małgorzata
Fogiel Ewa
Franczyk Sławomir

Frynas Anna*
Gacek Lidia
Gąsior Renata
Gołyga Adela
Górecka Iwona*
Górska Ewa
Grudniewska Irena
Gruszecki Józef
Hagas Antoni
Herman Maria
Józefowicz Elżbieta
Kania Grzegorz
Kapturkiewicz – Iłowska Stanisława
Karwacka Izabela
Karwacka Krystyna
Kasperkiewicz Barbara
Kasperski Andrzej
Kaszuba-Lipa Jowita *
Kiepas Aleksandra *
Klepacz Iwona
Klokocka Elżbieta
Kornaś Edyta
Kosmala Marcin*

Kosowska Jolanta
Kowalska Renata
Kozera Alicja
Kozińska Irena
Krawczyk Justyna
Kryzińska Beata*
ks. Krzemień (imię nieznane)
Księżak Grzegorz
Kubala Anna
Kurek Feliksa
Kutera Beata
Kwiecień Danuta
Lefek Iwona
Leszczyńska Jolanta
Loranty Katarzyna
Łepek Karolina
Łygan Włodzimierz
ks. Mach Leszek
ks. Madej Stanisław
Magakian Grair
Makowska Sylwia
Matynia Andrzej
Mazur Stanisława

Mazurek Wioletta
Mąka Bartłomiej*
Mąka Zofia*
Mendala J. (imię nieznane)
Mendyk Jadwiga
Mergalska Małgorzata
ks. Molenda Mariusz
Moskal Monika
Moskalewicz Władysław
Mroczek Elżbieta
Niekłań Katarzyna
Niekłań Izabela*
Nowak Magdalena
Olesińska Zuzanna
Orman Monika
Pacek Sylwia
Pędzik Józef
ks. Piękoś Stanisław
Pikus Barbara*
Raban Szymon
Rafalska–Łodej Anna*
Rączka Alina
Romański Robert

Różycka Aleksandra*
Rybczyński Józef
Rycombel Anna*
Salińska Irena
Sedlak Aleksander
Skalska Ksawera
Stachura Hubert*
Stawiarska Ewa* – dyrektor szkoły
Stępień Małgorzata
Strojna–Imos Dorota*
Szlapa Krystyna
Szwejnoch Danuta
Szwugier Barbara
Szychowska Ewa
Szymańska – Batóg Krystyna *
Śliwa Anita
Śliwa Barbara
Śliwiński Przemysław
Śpiewak Justyna
Turek Danuta
Usowska Teresa
Wacińska Anna*
Wilczyński Piotr

ks. Witek Ryszard
Woźniak Krystyna
Wójcik Barbara
Wyderska Anna*
Zając Katarzyna
Zapała Ewa
Zawłocka Anna*
Zawłocka Bożena
Zawłocka Halina
Ziewiecki Robert
Zięba Lidia*
Zwada Agnieszka*
Zdziebło Helena
Życiński Gustaw
Żelazny Aneta*

LISTA PRACOWNIKÓW OBSŁUGI SZKOŁY
Adamczyk Elżbieta
Borkowski Jan
Bolewski Szymon *
Jeziorska Barbara
Kuc Urszula
Kumek Regina
Kwapisz Zbigniew *

Madyś Rafał *
Podzielna Magdalena *
Prokop Zofia
Sieroń Danuta *
Sieroń Justyna *
Sikora Joanna *
Sołtysik Teresa
Wójcik Anna *
Wójcik Grażyna *
Tekst i oprawa graficzna: Dorota Strojna – Imos, Mirosława Budzyń
Przygotowanie do druku: Izabela Niekłań
Autorki składają podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do odtworzenia historii szkoły
w Rudzie.
Były to nauczycielki i zarazem mieszkanki Rudy: Barbara Pikus i Anna Zawłocka, które prowadziły
wywiady i sprawdzały dokumenty archiwalne oraz mieszkańcy wsi Ruda, którzy przekazali wiele
cennych informacji, a także zdjęć z prywatnych zbiorów.
Dziękujemy pani Zofii Imos za udzielenie i zgodę za zarejestrowanie wywiadu o funkcjonowaniu szkoły
w latach 50-tych.
W powstaniu tekstu pomogło również Państwowe Archiwum w Kielcach, przekazując bezpłatnie kopie
dokumentów.
Autorki korzystały także z pracy p. Józefa Góździa „Brody – przeprawa przez wieki”.
Dziękujemy Wiktorii Białeckiej, absolwentce naszego gimnazjum, za rysunek szkoły na stronie
tytułowej.

Autorki dołożyły wszelkich starań, aby prawidłowo odtworzyć historię szkoły, a za ewentualne pomyłki
z góry przepraszają.

