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Czas, w ktorym narodzil si^ pomysl powolania
szkoly ksztalcqcej przyszlych adeptow rzemiosla
kupieckiego, byl dla Polski trudny. Zycie spoleczne ksztaltowaly wowczas zarowno zmiany ekonomiczne dokonujqce si^ w drugiej polowie XIX
wieku, jak rowniez rodzqce si^ ruchy niepodleglosciowe. N a tym tle w Lublinie, jednym z wi^kszych miast Krolestwa Polskiego, miejscowi przemyslowcy, chcqc podniesc poziom swiadczonych
uslug, rozpocz^li starania o utworzenie (wzorem
Warszawy) szkol handlowych. W Lublinie w latach 60. XIX wieku rozwijal si^ lokalny rynek
przemyslowy1, potrzebujqcy nowych, odpowiednio wyksztalconych pracownikow. Dotychczasowy system, oparty na szkole realnej, a nast^pnie
na prywatnych praktykach finansowanych przez
rodzicow, nie sprawdzal si^. Mniej zamoznych nie
bylo stac na zapewnienie dziecku drugiego, praktycznego etapu ksztalcenia. Ci natomiast, ktorzy
rozpoczynali terminowanie w handlu, nie mogqc
pogodzic nauki i pracy, porzucali szkoly. Przekladalo si^ to na zbyt malq liczb^ odpowiednio przygotowanych pracownikow.
Potrzeby lubelskiego kupiectwa i zmiany ekonomiczne spowodowaly, ze Zgromadzenie Kup
cow miasta Lublina 22 czerwca 1860 roku wystqpilo do lubelskiego gubernatora Stanislawa
Mackiewicza2 o zgod^ na utworzenie szkoly niedzielno-handlowej. Odpowiedzi udzielil kurator
Warszawskiego Okr^gu Szkolnego Pawel Muchanow. 10 sierpnia 1860 roku upowaznil on Rzqd
Gubernialny do stworzenia projektu szkoly. Jego
autorami byli delegat rzqdowy Franciszek Laski,
prezydent Lublina Jozef Bialoblocki, prezes Zgromadzenia Kupcow T. Pliszczynski oraz Leopold
Knoll i Ignacy Zaszczynski — starsi Zgromadzenia Kupcow3. Wedlug projektu zaj^cia mialy si^
odbywac w niedziele i swi^ta oraz w czwartki,
a placowka miala poslugiwac si^ nazwq Szkola
Niedzielno-Handlowa. Ustalono, ze jej zwierzchnikiem b^dzie dyrektor lubelskiego Gimnazjum

1 K. Poznafiski, Szkoly im. A. i J. Vetterow w Lublinie,
Lublin 1985, s. 10-11.
2 A. Kierek, Rozwoj Lublina w latach 1864-1914, [w:]
Dzieje Lublina, t. 1, Lublin 1965, s. 272-287.
3 K. Poznafiski, Szkoly im. A. i J. Vetterow..., s. 12.

Gubernialnego, a kadr^ wyznaczy kurator sposrod
osob zaproponowanych przez Zgromadzenie Kupcow4. Nauka miala trwac cztery lata. Kandydaci
na uczniow zobowiqzani byli do zdania egzaminu
z zakresu szkoly elementarnej. Przewidzianych
szesciu nauczycieli koncentrowaloby si^ na ksztaltowaniu u uczniow umiej^tnosci niezb^dnych do
wykonywania zawodu kupca. Zakladano, ze zaj^cia b^dq si^ odbywac w budynku pojezuickim
Miejskiej Szkoly Elementarnej, obok katedry5.
Korzystanie z pomieszczefi i pomocy szkolnych
mialo byc nieodplatne. Obowiqzkowa nauka dla
terminatorow z Lublina koficzylaby si^ otrzymaniem swiadectwa uprawniajqcego do wykonywa
nia dzialalnosci kupieckiej. Jego brak zamykalby
drog^ awansu na subiekta.
Kurator Pawel Muchanow po dokonaniu kilku
zmian zatwierdzil projekt i wyslal go do dyrektora
Gimnazjum Gubernialnego Jozefa Sklodowskiego6. Akceptacja wladz pozwolila na rozpocz^cie
przygotowafi do uruchomienia szkoly. N a przeszkodzie stan^ly wydarzenia zwiqzane z narastaniem dqzefi niepodleglosciowych. Nastqpily tez
zmiany na stanowisku kuratora. Po znienawidzonym przez Polakow Muchanowie na krotko jego
obowiqzki przejql gubernator warszawski Jakub
Laszczynski, zastqpiony przez Aleksandra Wielopolskiego7. Ten ostatni stawial sobie za zadanie
przebudow^ szkolnictwa w Krolestwie Polskim.
Oznaczalo to, ze zaakceptowane juz projekty
Szkoly Niedzielno-Handlowej mogq ulec zmianie.
Wybuch powstania styczniowego wstrzymal dotychczasowe starania.
Do realizacji zamiaru wrocono w roku 1865.
Inicjatyw^ uruchomienia placowki zglosilo ponownie Zgromadzenie Kupcow, ktore dodatkowo
przekazalo na ten cel pewnq kwot^8. W zwiqzku
z tym Komisja Rzqdowa Oswiecenia Publicznego
w pismie z 18 marca 1866 roku polecila naczel4 Tamze, s. 4.
5 Tamze, s. 14.
6 Tamze, s. 15.
7 Tenze, Reforma szkolna w Krolestwie Polskim w 1862
roku, Warszawa 1968, s. 55-59, 262, 303-304.
8 T. Kqcki, Nauczyciele Szkol im. A. i J. Vetterow
w Lublinie 1866-1996 przeszli do historii Szkol Vetterow,
Lublin 1996, s. 1.
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Gmach Szkôl Handlowych. Warszawskie Wydawnictwo
Franciszka Karpowicza, okolo 1912 roku. Zbiory Muzeum
Lubelskiego w Lublinie

Nauczyciele i uczniowie Szkoly Handlowej Wieczorowej.
Posrodku siedzqcych dyrektor Tomasz Sauter,
lata 20. XX wieku. Zdjçcie wykonane
na dziedzificu szkoly. Zbiory Zespolu Szkôl
Ekonomicznych im. A. i J. Vetterôw w Lublinie

Il 1 1
____________________ i
tX U I t tl- ft lB I L E P

Poczet sztandarowy przed kosciolem sw. Ducha,
listopad 1938 roku. Zbiory Zespolu Szkôl Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterôw w Lublinie

Sala lekcyjna po elektryfikacji, lata 30. XX wieku
Zbiory Zespolu Szkôl Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterôw w Lublinie

9 K. Poznanski, Szkoly im. A. i J. Vetterdw..., s. 16.
10 T K^cki, dz. cyt., s. 3.
11 K. Poznanski, Szkoly im. A. i J. Vetterdw..., s. 17.
12 Tamze, s. 18.
13 Tamze, s. 20.
14 Tamze, s. 21.

ze po strajkach mlodziezy w 1905 roku uczniowie
Szkoly Niedzielno-Handlowej przestali ucz^szczac na lekcje, przyspieszyl decyzj^ o jej zamkni<^ciu. Mimo tego nauczyciele przychodzili do pracy
przez caly rok szkolny 1905/1906 i pobierali wynagrodzenie. Ostatecznie szkoly zamkni^to 4 wrzesnia 1907 roku na podstawie decyzji kuratora
Okr^gu Naukowego Lubelskiego15. Jej zadania,
w rozszerzonym zakresie, miala przejqc 4-letnia
Nizsza Szkola Handlowa Wieczorowa, nazywana
Kursami Handlowymi16.
Projekt utworzenia 4-klasowej Szkoly Handlowej w Lublinie zostal zatwierdzony 19 czerwca
1901 roku. Aby wyniki nauczania byly zadowalajqce, postanowiono utworzyc jeden lub dwa oddzialy klasy przygotowawczej. Ustalono takze, ze
klasa czwarta moze zostac podzielona na oddzialy
o specjalizacjach buchalteria i towaroznawstwo.
Nauka byla odplatna. Wysokosc czesnego okreslala Rada Opiekuncza. Skladala si^ ona z pi^ciu
czlonkow wybieranych przez Zgromadzenie Kup
cow na czteroletniq kadencj^, inspektora (kierownika) szkoly i dwoch przedstawicieli Towarzystwa Pomocy dla Lubelskiej Szkoly Handlowej.
Rada decydowala przede wszystkim o kwestiach
natury finansowo-organizacyjnej. Pracami szkoly
jako instytucji edukacyjnej kierowal inspektor.
Opracowany statut okreslal prawa i obowiqzki inspektora, zadania komitetu pedagogicznego, prawa i przywileje nauczycieli oraz zrodla, z ktorych
szkola mogla byc finansowana.
Pierwszym krokiem zwiqzanym z rozpocz^ciem dzialalnosci 4-klasowej Szkoly Handlowej byl wybor 15 pazdziernika 1901 roku Rady
Opiekunczej17. Dwa miesiqce pozniej Wydzial
Naukowy Ministerstwa Skarbu zatwierdzil jej
sklad. N a pierwszym zebraniu Rady, 28 stycznia
1902 roku, podj^to decyzji o otworzeniu szkoly
od wrzesnia. Warunkiem bylo znalezienie odpowiedniego lokum. Jedna z propozycji wyszla z magistratu lubelskiego, ktory zadeklarowal oddanie
cz^sci budynku po Trybunale Sqdowym18. Zapal
urz^dnikow przeslonilo myslenie zdroworozsqdkowe —poniewaz szkola sqsiadowalaby z celami
wi^ziennymi, Rada Opiekuncza rozpocz^la energiczne poszukiwania lepszej siedziby. Zdecydowa-
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nikowi Lubelskiej Dyrekcji Szkolnej powolanie
szkoly. Pomocy udzielil prezydent Lublina Aleksander Dylewski, ktory 14 czerwca poprowadzil
spotkanie przedstawicieli Zgromadzenia Kupcow
i naczelnika Lubelskiej Dyrekcji Szkolnej9. Wi^kszosc regulacji okreslajqcych funkcjonowanie
szkoly przej^to z wczesniejszego projektu. Dokonano zmian w doborze nauczanych przedmiotow
i ustalono, ze nauka b^dzie trwala cztery godziny,
wylqcznie w niedziele i swi^ta. Okreslono rowniez
wysokosc uposazenia kadry nauczycielskiej. Zaj^cia mialy si^ odbywac w proponowanym wczesniej budynku10. Stalym nadzorcq reprezentujqcym
Zgromadzenie Kupcow zostal Jan Galecki11.
Oficjalne otwarcie szkoly mialo miejsce
5 sierpnia 1866 roku. Nauk^ rozpocz^lo osiemnastu uczniow. Grono nauczycielskie rekrutowano
glownie z M^skiego Gimnazjum w Lublinie. Wyniki nauczania poczqtkowo nie byly zadowalajqce.
Kierownik szkoly Tomasz M^drkiewicz tlumaczyl
to tym, ze do szkoly trafiala mlodziez o roznym
stopniu wiedzy12. Zaproponowal wi^c utworzenie oddzialu przygotowawczego i zorganizowanie
dodatkowych zaj^c. Planu nie zrealizowano. Poczqtkowo spokojny byt placowki zaklocily dzialania rusyfikacyjne. W 1873 roku wizytujqcy szkoly
naczelnik Chelmskiej Dyrekcji Naukowej wyrazil
zyczenie, aby wprowadzono nauczanie wszystkich
przedmiotow w j^zyku rosyjskim13. W odpowiedzi Zgromadzenie Kupcow wystosowalo obszerne
pismo, w ktorym uzasadniano koniecznosc nauczania w j^zyku polskim. Prosb^ poparl prezydent Lublina. Trudno stwierdzic, jakie wrazenie
na urz^dnikach carskich zrobilo pismo, poniewaz
Zgromadzenie Kupcow nie otrzymalo na nie odpowiedzi, ale zaj^cia nadal odbywaly si^ w j^zyku
polskim. Odpowiednio wysoki poziom zagwarantowala szkole uchwala Rady Panstwa z 1883
roku, ktora dawala absolwentom ulgi w odbywaniu sluzby wojskowej14. Otrzymywali je uczniowie,
ktorzy zrealizowali pelny program nauczania.
Wkrotce Zgromadzenie Kupcow zacz^lo zajmowac si^ tworzeniem 7-klasowej Szkoly Handlowej. Powodem tego bylo rosnqce zapotrzebowanie na pracownikow dysponujqcych wyzszymi
kwalifikacjami. W konsekwencji spadlo zainteresowanie kondycjq Szkoly Niedzielno-Handlowej.
Mozna uznac, ze byl to poczqtek jej konca. Fakt,

15 Z. Bownik, Z dziejdw Szkdl im. A. i J. Vetterdw
w Lublinie, Lublin 1958, s. 15.
16 K. Poznanski, Szkoly im. A. i J. Vetterdw..., s. 66-67.
17 Tamze, s. 31
18 Trybunal S^dowy miescil si^ w budynku Starego
Ratusza (dawnej siedziby Trybunalu Koronnego). Zob.
A. Bereza, Lublin jako osrodek sqdownictwa, Lublin 2006,
s. 42, 48.
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no si<^ na wynaj^cie od Feliksy Zawadzkiej lokalu
przy ulicy Krolewskiej 20719. Budynek wymagal
adaptacji. Plan opracowany zostal w lutym przez
architekta Ksawerego Drozdowskiego. Zakupiono
potrzebne materialy i zatrudniono rzemieslnikow. Rownoczesnie czlonek Rady Opiekunczej
Franciszek Glowacki prowadzil intensywne poszukiwania kandydata na kierownika. W trakcie
spotkan z nauczycielami pojawila si^ wqtpliwosc,
czy 4-klasowa Szkola Handlowa b^dzie spelniala
oczekiwania rynku lubelskiego. Uznano, ze lepsze
b^dzie otwarcie szkoly, ktora nie tylko umozliwi
jej absolwentom drog^ awansu zawodowego, ale
rowniez da im mozliwosc kontynuowania nauki
na poziomie uniwersyteckim. 21 marca 1902 roku
Rada postanowila, ze zasadne b^dzie utworzenie
szkoly 7-klasowej20. Chcqc przyspieszyc procedury
prawne, z wnioskiem do wlasciwych wladz postanowiono wyslac Franciszka Glowackiego. Udal
si^ on do Petersburga i w pierwszych dniach lipca
1902 roku wrocil z informacjq, ze Ministerstwo
Skarbu wyrazilo zgod^ na utworzenie tego typu
szkoly i zaakceptowalo sposob jej finansowania.
Trudnosci pojawily si^ przy wyborze kierownika.
Zaproponowano to stanowisko Antoniemu Kurbasowi ze Szkoly Handlowej w Warszawie. Jego
kandydatura nie spelniala jednak wymogow. Po
sad^ oferowano wi^c Dymitrowi Struminskiemu.
Poczqtkowo przyjql warunki, ale po krotkim czasie zrezygnowal z przyjazdu do Lublina. Ostatecznie kierownikiem zostal etatowy nauczyciel Szko
ly Handlowej Edwarda Rontalera w Warszawie
- Aleksiej Konstantynowicz Dymitriu21.
Przedluzajqcy si^ remont i formalnosci spowodowaly, ze dopiero w polowie pazdziernika 1902
roku zakonczono wst^pnq adaptacji budynku
przy Krolewskiej 207. Wizytacja, przeprowadzona przez czlonkow Rady Opiekunczej i dyrektora,
wykazala, ze obiekt nie spelni wymogow szkoly.
Dla najstarszych rocznikow konieczny byl wybor
nowego miejsca do nauki. W zaistnialej sytuacji prezes Rady Opiekunczej Mieczyslaw Wolski
zaproponowal, aby rozpoczqc budow^ wlasnego
gmachu. Od tego momentu dzialania byly pro
wadzone na dwu plaszczyznach. Czyniono przygotowania do otwarcia 7-klasowej szkoly. Jednoczesnie starano si^ o przyznanie placu w centrum
miasta. Uznano, ze najbardziej odpowiedni pod
budow^ obiektu b^dzie plac nalezqcy dawniej
do klasztoru Bernardynek, a polozony przy ulicy
Bernardynskiej 14. Rozpocz^to gromadzenie nie19 K. Poznaftski, Szkoly im. A. i J. Vetterow..., s. 32.
20 Tamze, s. 33.
21 Tamze, s. 36.
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zbçdnych funduszy. W tym celu powolano Towarzystwo Pomocy dla Szkoly Handlowej zrzeszajqce
zamozniejszych obywateli Lublina22.
26 pazdziernika 1902 roku Aleksiej Dymitriu
zostal zatwierdzony jako dyrektor szkoly. Pelen
zapalu zajql siç jej organizacjq. W nowym statucie okreslono, ze szkola w ciqgu pierwszych piçciu lat nauki bçdzie dawala wyksztalcenie ogôlne,
a ostatnie dwa lata poswiçcone zostanq na naukç przedmiotôw handlowych. 3 listopada 1902
roku dyrektor na spotkaniu z reprezentantami
Rady przedstawil sklad grona nauczycielskiego.
Koniecznosc oszczçdzania spowodowala, ze nie
zorganizowano uroczystej inauguracji. Odprawiono jedynie nabozenstwa w swiqtyniach wszystkich wyznaft w Lublinie. Bylo dwustu chlopcôw
chcqcych pobierac naukç. Sposrôd nich przyjçto
stu czterdziestu. Podzial godzin opieral siç na rozwiqzaniach szkôl handlowych Warszawy, Lodzi
czy Radomia23. Grono nauczycielskie skladalo siç
z jedenastu nauczycieli i lekarza. Waznq kwestiq
bylo zgromadzenie niezbçdnych ksiqzek i innych
pomocy. Pozyskiwano je w rôzny sposôb. Pokazny zbiôr do biblioteki szkolnej przekazal minister
skarbu Sergiusz Witte. Nauczyciel Henryk Jaworski podarowal dwiescie wzorôw do nauki rysunku.
Z pieniçdzy szkolnych zakupiono kilka niezbçdnych do nauki zawodu wag oraz dynamometr
i przyrzqdy gimnastyczne.
Od pierwszych dni istnienia szkola cieszyla siç
duzym zainteresowaniem mieszkancôw miasta.
Bardzo wazna dla jej przyszlych losôw byla deklaracja przemyslowca Mieczyslawa Wolskiego,
ktôry zaproponowal utworzenie fundacji budowy
gmachu i jako pierwszy ofiarowal na ten cel 500
rubli. Pod koniec listopada 1902 roku gubernatorowi lubelskiemu wyslano do zatwierdzenia
projekt ustawy okreslajqcej statut Towarzystwa
Pomocy dla Szkoly Handlowej. Wlasciciel majqtku Niemce —Ignacy Budny, oraz Kasa Lubelskich
Przemyslowcôw zasilili konto Towarzystwa kwotq
4 tysiçcy rubli24. Mimo hojnosci darczyncôw suma
ta nie wystarczala. Konieczne staly siç pertraktacje z biurami kredytowymi w sprawie pozyczek na
budowç szkoly.
Aktywnosc kierownictwa i wlascicieli szkoly
w roku szkolnym 1903/1904 skoncentrowala siç
na pozyskaniu dzialki pod budowç gmachu. Po
wczesniejszych rozmowach prowadzonych w tej
sprawie uzyskano informacje, ze warszawski gene
ral-gubernator jest sklonny do przyznania szkole
22 Tamze, s. 39.
23 Tamze, s. 37.
24 Tamze, s. 39.

25 Tamze, s. 42. Monaster sw. Antoniego Pieczerskiego w Radecznicy na Lubelszczyznie zalozony w miejscu
dawnego klasztoru bernardynow. Podlegal Prawoslawnej
Warszawsko-Chelmskiej Kurii. Istnial do 1915 roku. Zob.
U. A. Pawluczuk, Zycie monastyczne w II Rzeczypospolitej,
Bialystok 2007, s. 32-38; K. Grzesiak, Diecezja lubelska
wobec prawoslawia w latach 1918-1939, Lublin 2010,
s. 157-158.
26 Tamze, s. 43.
27 Tamze, s. 43.

prowadzili zbiork^ pieni^dzy28. Uzyskane w ten
sposob srodki staly si^ zaczqtkiem szkolnego funduszu stypendialnego.
Poczqtek nowego roku szkolnego zdominowaly dzialania zwiqzane z budowq gmachu szkoly.
W porozumieniu z Kolem Architektow przy Warszawskim Oddziale Towarzystwa Popierania Przemyslu i Handlu ogloszono konkurs na projekt29.
Zakwalifikowanych zostalo trzydziesci dziewi^c
prac. Ich poziom byl bardzo wysoki. 11 kwietnia
1905 roku wybrano projekt „Czerwony Pierscien”
autorstwa architekta Teofila Wisniowskiego i grafika Jozefa Holewinskiego (3. miejsce)30. Ustalono, ze za sum^ 2 tysi^cy rubli przygotujq oni plan
budowy i b^dq sprawowac nadzor techniczny nad
jej przebiegiem. Pod koniec kwietnia 1905 roku
rozpocz^to demontaz budynkow znajdujqcych
si^ na terenie zakupionym pod budowy szkoly.
Uzyskany z rozbiorki material sprzedano. Prace
ziemne zacz^to na przelomie czerwca i lipca 1905
roku.
Opisane dzialania rozgrywaly si$, kiedy w szkolach dochodzilo do strajkow. Sytuacja polityczna
byla niejasna. Trudno bylo okreslic, w jakim kierunku pojdzie polityka wladz carskich dotyczqca
szkolnictwa31. Rada Opiekuncza zdecydowala si^
na wczesniejsze zakonczenie roku szkolnego. Do
Petersburga ponownie wyjechal Franciszek Glowacki. Uzyskal wst^pnq zgod^ na uzywanie j^zyka
polskiego jako wykladowego, ale pod warunkiem
zmiany statutu szkoly. Z dokumentu mialy zostac
usuni^te fragmenty okreslajqce przywileje, ktore
posiadaly szkoly realizujqce ogolnopanstwowe
programy nauczania. Zmiany zostaly zaakceptowane przez Rad^ Opiekunczq jako „organ prowadzqcy” oraz Zgromadzenie Kupcow jako „or
gan finansujqcy”. Po rozwiqzaniu najpilniejszych
problemow natury prawno-finansowej rozpocz^to
budowy. Uroczyste wmurowanie kamienia w^gielnego mialo miejsce 16 sierpnia 1905 roku
o godzinie 9.00. Spisany na pergaminie dokument
erekcyjny zostal ulokowany w fundamentach pod
glownym wejsciem do szkoly32.

28 Tamze, s. 49.
29 „Architekt. Miesi^cznik poswi^cony Architekturze, Budownictwu i Przemyslowi Artystycznemu”, Kra
kow 1905, nr 5, s. 73-75.
30 K. Poznahski, Szkoly im. A. i J. Vetterow..., s. 54.
31 B. Kalinowska-Witek, Kartka z dziejow oswiaty
lubelskiej. Prywatne Zenskie Gimnazjum i Liceum Ogolnoksztalcqce Waclawy Arciszowej w Lublinie (1912—1949),
Lublin 2012, s. 24-25 (o szkolnictwie lubelskim na prze
lomie XIX i XX wieku).
32 K. Poznahski, Szkoly im. A. i J. Vetterow..., s. 58.
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wybranego terenu. Zgromadzenie Kupcow moglo
nabyc nieruchomosci przy ulicy Bernardynskiej
14 pod warunkiem zaplacenia 4 tysi^cy rubli zen
skiemu prawoslawnemu klasztorowi z Radecznicy25, ktory byl wlascicielem gruntu. Konieczna tez
byla zgoda cara Mikolaja II. Decyzja z Petersburga
przyszla dopiero 19 sierpnia 1904 roku i zawierala dodatkowe warunki. Szkola miala otrzymac
tylko cz^sc parceli. Druga cz^sc miala pozostac
wlasnosciq klasztoru. Rada Opiekuncza zaproponowala dwa warianty: nabycie calosci terenu za
kwot^ nie wyzszq. niz 10 tysi^cy rubli lub taki podzial posesji, aby szkola otrzymala cz^sc od ulicy
Bernardynskiej, doplacajqc klasztorowi 4 tysiqce
rubli26. W drugim wariancie ogrody od ulicy Zmigrod mialy pozostac wlasnosciq klasztoru. Dalsze
pertraktacje, z przeoryszq, poprowadzil dyrektor
Dymitriu. Przelozona zakonu zdecydowala si^ na
drugi wariant. Zazqdala jednak 5 tysi^cy rubli doplaty. Rada zaakceptowala takie rozwiqzanie. Do
sfinalizowania porozumienia konieczna byla decy
zja warszawskiego generala-gubernatora Michaila
Czertkowa. Ten podwyzszyl oplat^ do 10,5 tysiqca
rubli27. Dopiero po uiszczeniu tej kwoty Zgroma
dzenie stalo si^ wlascicielem gruntow przy ulicy
Bernardynskiej.
Dosyc szybko rosla liczba czlonkow Towarzystwa Pomocy dla Szkoly Handlowej, a wraz z niq
kwoty wplat. Starania o nowy budynek zwolnily
po smierci kierujqcego Radq Opiekunczq Mieczyslawa Wolskiego. W wyniku przeprowadzonych
wyborow urzqd prezesa Rady objql August Vetter,
ktory pokonal w wyborach Wladyslawa Grafa.
Zmiany te nie wplyn^ly na sposob kierowania
szkolq. Z myslq o zapewnieniu wlasciwych warunkow nauczania w nowym roku szkolnym podj^to
decyzja o wynaj^ciu parteru domu L. Tenenbauma przy ulicy Zmigrod 1.
W tle dzialan organizacyjnych toczylo si^ normalne zycie szkolne. Unikano stosowania przymusu i kar. Duzy nacisk kladziono na k o n d y j
fizycznq i opiek^ medycznq. Nie zapominano takze o najbiedniejszych uczniach. Starano si^ im
pomagac materialnie. Pracownicy fabryki Mieczyslawa Wolskiego po smierci wlasciciela prze-
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1 wrzesnia 1905 roku rozpocz^to nowy rok
szkolny. Nauk<^ w 7-klasowej Szkole Handlowej
mialo pobierac trzystu szescdziesi^ciu szesciu
uczniow. Nieuregulowane kwestie dotyczqce
wprowadzenia j^zyka polskiego oraz absencja
uczniow zwiqzana z niech^ciq do szkoly rosyjskiej
przyczynily si<^ do chwilowej zapasci w jej funkcjonowaniu. Planowane wydatki przewyzszaly
spodziewane dochody. Dodatkowo dochodzilo do
roznego rodzaju incydentow, ktore uniemozliwialy prac^. Kiedy uczniowie najstarszej klasy ostentacyjnie opuscili lekcje, Rada Opiekuncza podj^la
decyzj^ o wstrzymaniu zaj^c do czasu wprowadze
nia wykladowego j^zyka polskiego. Sprzeciwil si^
temu dyrektor Aleksiej Dymitriu. Cz^sc nauczycieli opowiedziala si^ za nim. Wobec tego Rada
okreslila nowe warunki dotyczqce materialnego
bytu szkoly i budowy gmachu. Wymowa rozwiqzan
byla oczywista —albo dyrektor akceptuje warunki
zaproponowane przez Rad^, albo ona wycofuje si^
ze wspolfinansowania szkoly. Czynnikiem decydujqcym o zlamaniu oporu dyrektora i cz^sci grona
byl takze fakt, ze Rada postanowila wziqc na siebie
wyplat^ wynagrodzenia nauczycieli. Wobec takiego stanu rzeczy dyrektor Dymitriu zgodzil si^ na
przerwanie zaj^c do czasu, gdy 23 wrzesnia 1905
roku drogq telegraficznq otrzymano zgod^ na nauk^ w j^zyku polskim. 7-klasowa Szkola Handlowa stala si^ pierwszq w Krolestwie Polskim szkolq z wykladowym j^zykiem narodowym33. Konflikt
Aleksieja Dymitriu z Radq Opiekunczq zakonczyl
si^ rezygnacjq dyrektora z pelnionej funkcji. Stanowisko po nim objql Edmund Bardzki. Z grona
pedagogicznego odeszli nauczyciele Rosjanie. Zatrudniono nowych pracownikow.
Najwazniejszym wydarzeniem roku szkolnego
1906/1907 bylo przeniesienie zaj^c do okazalego
gmachu przy Bernardynskiej 14. Budynek nie byl
wykonczony, trwaly w nim ostatnie prace34. W tym
czasie Szkola Niedzielno-Handlowa przestala funkcjonowac. Pozostaly po niej fundusze, ktore postanowiono wykorzystac do uruchomienia Nizszej Szkoly
Handlowej Wieczorowej. W sierpniu 1906 roku
Ministerstwo Przemyslu i Handlu, ktore przej^lo piecz^ nad szkolnictwem handlowym, wyrazilo zgod^ na utworzenie tego typu placowki. Jej
dyrektorem zostal Henryk Jaworski35. Kadr^ nauczajqcq stanowili przede wszystkim profesorowie
z 7-klasowej Szkoly Handlowej. Pomysl uruchomienia tego typu kursow okazal si^ bardzo trafny,
poniewaz od poczqtku istnienia cieszyl si^ znacz33 Z. Bownik, dz. cyt., s. 48.
34 K. Poznafiski, Szkoly im. A. i J. Vetterow..., s. 65.
35 Tamze, s. 67.
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nq popularnosciq wsrod mieszkancow Lublina.
W nowym gmachu od sierpnia 1906 roku dzialala
tez Polska Macierz Szkolna, zajmujqca si^ nauczaniem doroslych analfabetow. Otrzymala ona dwie
sale na parterze, w ktorych przygotowano bibliotek^ i czytelni^. Szkolny ksi^gozbior zostal czasowo zasilony otrzymanym do przechowania ksi^gozbiorem po zmarlym Hieronimie topacinskim36.
W pazdzierniku 1906 roku przeprowadzono
wybory do Rady Opiekunczej. Prezesem zostal
August Vetter. Rada wyznaczyla sobie glowne
obszary aktywnosci — zabezpieczenie finansowe
szkoly i wykonczenie gmachu przy ulicy Bernardynskiej. Waznym wydarzeniem zwiqzanym
z kondycjq finansowq placowki byla niespodziewana smierc 22 grudnia 1907 roku Augusta Vettera. Wakujqce stanowisko zaproponowano bratu
zmarlego —Juliuszowi Vetterowi. Przyjql propozycj^. Zarowno August, jak i Juliusz byli znani z organizowania stalej pomocy materialnej dla mniej
zamoznych uczniow. Rowniez mlodziez pomagala
ubogim kolegom, organizujqc koncerty, z ktorych
zyski byly przeznaczane na wsparcie potrzebujqcych. W 1908 roku powolano Towarzystwo Uczqcej si^ Mlodziezy zajmujqce si^ udzielaniem zapomog na oplacenie czesnego. Wplat na konto tej
instytucji dokonywaly zarowno osoby prywatne,
jak i przedsi^biorstwa z terenow Lubelszczyzny37.
W grudniu 1908 roku, w rocznic^ smierci Au
gusta Vettera, jego brat Juliusz poinformowal Rad^
Opiekunczq, ze przekazuje na rzecz szkoly zapisane jako hipoteka na dobrach Milejow 80 tysi^cy
rubli. Ta pokazna kwota pozwolila na splat^ zobowiqzan szkoly wobec bankow i kas zapomogowych
zaciqgni^tych na budowy gmachu. Zgromadzenie
Kupcow stalo si^ jedynym wlascicielem budynku
przy Bernardynskiej 1438. Uzyskanie stabilnosci
finansowej pozwolilo na skoncentrowanie si^ na
pracy pedagogicznej. W czerwcu przeprowadzono
pierwszy egzamin maturalny. Abiturientom Szko
ly Handlowej zagwarantowano wst^p na uczelnie
austriackie, niemieckie, belgijskie, holenderskie,
francuskie i szwajcarskie. Opracowano wieloj^zyczny blankiet swiadectwa.
W 1908 roku nastqpila zmiana na stanowisku
dyrektora 7-klasowej Szkoly Handlowej Zgromadzenia Kupcow39. Edmunda Bardzkiego zastqpil
36 Tamze, s. 69.
37 Tamze, s. 72.
38 Tamze, s. 79.
39 Tamze, s. 72. Edmund Bardzki, kierujqcy szkolq od
1906 roku, nie spelnial nowego kryterium. N a terenie Im
perium Rosyjskiego zawod nauczyciela mogli wykonywac
tylko pedagodzy wyksztalceni na uczelniach rosyjskich.
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nauka. W zwiqzku z tym spadla o blisko polowç
liczba uczçszczajqcych na zajçcia. Tym samym obnizyly siç dochody z czesnego. Bylo to takze spowodowane ubozeniem spoleczenstwa i niestabilnosciq ekonomicznq wywolanq wojnq.
Ofensywa austro-wçgierska z konca lipca 1915
roku zmienila sytuacjç obu szkôl. Nowe wladze
okupacyjne w pierwszym okresie nie ingerowaly
w ich funkcjonowanie. Budynek przy Bernardynskiej zostal przekazany Radzie Opiekunczej. Trzeba bylo ogromnego wysilku w doprowadzeniu go
do stanu uzywalnosci. Kwestiq priorytetowq byla
dezynfekcja pomieszczen zamienionych przez Rosjan w sale szpitalne. Nadzôr nad tymi pracami
powierzono Teofilowi Laskiewiczowi i dyrektoro
wi Ludwikowi Kowalczewskiemu. Mimo wsparcia,
ktôrego udzielila Cukrownia „Lublin”, srodki byly
skromne. Ograniczono siç do niezbçdnego mini
mum prac adaptacyjnych. Zajçcia w roku szkolnym 1915/1916 rozpoczçly siç z niewielkim opôznieniem. Zawieszono naukç jçzyka rosyjskiego.
W miejsce geografii i historii Rosji wprowadzono
geografiç i historiç Polski. Zmiany nastqpily rôwniez w skladzie Rady Opiekunczej. Ze wzglçdu na
stan zdrowia z kierowania niq zrezygnowal Juliusz
Vetter. Nowym prezesem zostal Tadeusz Szymon
Piotrowski44. Wraz ze zmianami w skladzie Rady
powrôcono do idei utworzenia w budynku szkoly
miejsca, gdzie bçdzie skupione lokalne zycie kulturalno-oswiatowe. W gmachu przy Bernardynskiej swojq siedzibç mialy: Kursy Pedagogiczne dla
Kobiet, Uniwersytet Ludowy oraz Towarzystwo
Samopomocy Uczniôw przy 8-klasowej Szkole Fi
lologicznej45. Na przestronnych korytarzach organizowano rozmaite wystawy.
Funkcjonowanie Nizszej Szkoly Handlowej
korzystnie zmienilo siç w wyniku fuzji z Wieczo
rowq Szkolq Rzemieslniczq. Zarzqd tej drugiej
w zwiqzku z tym, ze nie posiadal wlasnego lokum,
zwrôcil siç z prosbq o przyjçcie jej uczniôw do
handlôwki za odplatnosciq 1 tysiqca rubli rocznie.
Rada Opiekuncza wyrazila zgodç na takie polqczenie.
Poczqtek 1916 roku przyniôsl zmianç podejscia
wladz okupacyjnych. Niespodziewanie wizytujqcy
instytucjç trzej austriaccy oficerowie poinformowali Ludwika Kowalczewskiego, ze kierowana
przez niego szkola bçdzie mogla dzialac pod warunkiem uzyskania zgody generala-gubernatora.
Niezwlocznie zarzqd 7-klasowej Szkoly Handlo
wej przekazal niezbçdnq dokumentacjç wladzom
44 Tamze, s. 95.
45 Tamze. Chodzi o Szkolç Lubelskq (pôzniejsze Gimnazjum im. Stefana Batorego).
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Ludwik Kowalczewski — dotychczasowy dyrek
tor Szkoly Handlowej w Tomaszowie Rawskim.
Nowy kierownik skoncentrowal siç na podniesieniu jakosci pracy. Przywrôcono zlikwidowane
z powodôw oszczçdnosciowych stanowiska wychowawcôw klasowych. Wzrosla liczba uczniôw.
Elementem czçsciowo destabilizujqcym pomyslny
rozwôj szkoly by! fakt, iz Ministerstwo Przemyslu
i Handlu nie zaakceptowalo wyslanego jeszcze
w 1905 roku statutu.
Pod koniec 1912 roku zmarl kierujqcy Nizszq
Szkolq Handlowq Wieczorowq Henryk Jaworski.
Zastqpil go nauczyciel jçzyka niemieckiego Tomasz Sauter40. Uczniowie, chcqc uczcic pamiçc
zmarlego dyrektora, zebrali pewnq kwotç i utworzyli fundusz stypendialny jego imienia41.
Stabilny byt obu szkôl —dziennej i doksztalcajqcej — przerwal wybuch I wojny swiatowej.
Wladze carskie wydaly polecenie opuszczenia budynku i przeznaczyly go na szpital wojskowy. Rada
Opiekuncza podjçla starania o zgodç na prowadzenie zajçc w grupach odpowiadajqcych liczebnosciq klasom. Zobowiqzala dyrektora 7-klasowej
Szkoly Handlowej Ludwika Kowalczewskiego do
znalezienia lokum zastçpczego. Po rozmowach
z Helenq Czarnieckq, wlascicielkq Zenskiej Szko
ly Filologicznej przy ulicy Bernardynskiej 13,
uzgodniono, ze lekcje bçdq siç odbywaly w tym
budynku za odplatnosciq 60 rubli miesiçcznie42.
Nizsza Szkola Handlowa Wieczorowa zostala zas
umieszczona w gmachu Zenskiej Szkoly Handlowej Wladyslawa Kunickiego przy ulicy Namiestnikowskiej (obecnie Narutowicza 37)43.
7-klasowa Szkola Handlowa, nawet w czasie
wojny, cieszyla siç nieslabnqcq popularnosciq.
Mimo to Ministerstwo Przemyslu i Handlu z niezrozumialych powodôw zazqdalo skrôcenia zajçc
i prowadzenia ich do 28 kwietnia 1915 roku. Taka
regulacja nie spodobala siç zarôwno gronu nauczycielskiemu, jak i dyrektorowi Kowalczewskiemu. Postanowil interweniowac w Warszawie, co
poskutkowalo wizytacjq inspektora okrçgowego
Jezewskiego. Nie stwierdzil on zadnych uchybien,
dziçki czemu zezwolono na kontynuowanie zajçc.
W odrôznieniu od 7-klasowej Szkoly Handlo
wej, ktôra wbrew przeciwnosciom funkcjonowala sprawnie, kondycja finansowa Nizszej Szkoly
Handlowej Wieczorowej wyglqdala zle. Czçsc
uczniôw stanowili dorosli, ktôrzy w warunkach
wojennych ustalili sobie inne priorytety anizeli

O

austriackim. Wkrotce, aby okreslic, czy szkola
spelnia wymogi, odwiedzil jq cesarsko-krolewski
inspektor Marian Reiter46. Wyniki kontroli musialy byc bardzo dobre, gdyz wizytator zaproponowal
dyrektorowi Kowalczewskiemu utworzenie dodatkowej 2-klasowej szkoly handlowej, ktora bylaby
finansowana przez rzqd. Ostatecznie propozycja
nie zostala zrealizowana, gdyz wladze okupacyjne
nie dysponowaly odpowiedniq ilosciq funduszy.
W maju wojskowe wladze Komendy Obwodowej w Lublinie poinformowaly Rad^ Opiekunczq
o zgodzie na dalsze prowadzenie 7-klasowej Szkoly
Handlowej, ale zastrzegly, ze nie udzielq wsparcia
finansowego47. Zacz^to zastanawiac si^ nad wyborem profilu szkoly. Konsultowano si^ z warszawskimi kr^gami akademickimi, by zasi^gnqc opinii
specjalistow. Dylematy dotyczyly glownie kwestii
wydluzenia nauki do osmiu lat48.
Chwilowo niezagrozony byt ekonomiczny sprawil, ze myslano nad budowq natryskow w szkole. Uznano bowiem, ze cz^sci uczniow nie stac
na laznie miejskie, a urzqdzenia te podnioslyby
poziom higieny. Planow tych nie udalo si^ przeforsowac. 13 lipca 1916 roku wladze austriackie
wydaly polecenie opuszczenia budynku, przeznaczajqc go na zapasowy szpital polowy49. Dyrektor
Kowalczewski ponownie rozpoczql poszukiwanie
lokum dla szkoly. Dzi^ki wsparciu prezesa Rady
Opiekunczej Tadeusza Piotrowskiego udalo si^
uzyskac pomieszczenia w Muzeum Lubelskim przy
ulicy Namiestnikowskiej 4 i po drobnych adaptacjach rozpoczqc w pierwszych dniach wrzesnia rok
szkolny. Zapowiadal si^ niezbyt pomyslnie. Wierzyciele zacz^li si^ domagac splaty pozyczek zaciqgni^tych na budow^ szkoly. Wobec tego Rada
podj^la decyzj^ o przekazaniu im kwoty 80 tysi^cy
rubli zdeponowanych na dobrach Milejow. W ten
sposob oczyszczono hipotek^ i uregulowano pozostale kwestie finansowe, ale szkola zostala pozbawiona zabezpieczen finansowych. Sytuacja ulegla
zmianie po smierci Juliusza Vettera 2 marca 1917
roku. Zapisal on w testamencie znaczne kwoty na
rzecz szkoly50. Wykonaniem ostatniej woli zmarlego zaj^la si^ jego malzonka Bronislawa Vetterowa.
Po uregulowaniu spraw pieni^znych ponow
nie rozpocz^to dyskusj^ dotyczqcq profilu szkoly. Dyrektor Kowalczewski przygotowal projekty
zmian, ale decyzj^ odlozono na pewniejsze czasy.
W ostatnim roku wojny wladze austriackie wy46
47
48
49
50
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razily zgod^ na powolanie Ministerstwa Wyznan
Religijnych i Oswiecenia Publicznego przy Radzie Regencyjnej. Stojqcy na jego czele Antoni
Ponikowski wizytowal lubelskie szkoly handlowe
w poczqtkach 1918 roku. Poklosiem jego pobytu
bylo stypendium ufundowane dla ucznia najzdolniejszego matematycznie.
Pod koniec roku szkolnego 1917/1918 woj
skowe wladze austriackie poinformowaly, ze niebawem opuszczq gmach przy Bernardynskiej,
a za dokonane zniszczenia wyplacq odszkodowanie. Budynek zostal przekazany szkole dopiero
23 wrzesnia 1918 roku. Rok szkolny 1918/1919
rozpoczql si^ z kilkutygodniowym opoznieniem,
w atmosferze tworzqcej si^ wolnej Polski. Zgodnie z tradycjq jednym z wazniejszych dzialan pozaedukacyjnych bylo zorganizowanie pomocy dla
najbiedniejszych — darmowego dozywiania i zakupu ubran dla najgorzej sytuowanych uczniow.
Rownoczesnie z dzialaniami charytatywnymi podtrzymywano tradycje patriotyczne, za co odpowiadala powstala w 1913 roku druzyna skautowska.
Jednym z jej komendantow byl uczen Kazimierz
Baudouin de Courtenay, ktory zginql w obronie
Lwowa51. Zolnierska smierc uczynila go bohaterem dla kolejnych pokolen harcerzy52.
Zgodnie z kalendarzem dzialalnosci Rady Opiekunczej w marcu 1918 roku uplywala jej kadencja
i konieczne bylo dokonanie wyboru nowych czlonkow. Wraz ze zmianami w tym gremium nastqpila zmiana na stanowisku prezesa. F u n k j objql
Alojzy Kuczynski. Ponownie wrocono do kwestii
wyboru profilu szkoly. W wyniku prac komisji prowadzonych pod kierownictwem dyrektora Kowalczewskiego powstal ogolny projekt, ktory zakladal
polqczenie profilu zawodowego z ogolnoksztalcqcym. Prowadzono rowniez prace nad budzetem
na nast^pny rok szkolny. Zarowno nowo powstala
8-klasowa Szkola Handlowa, jak i Nizsza Szkola
Handlowa Wieczorowa mialy problemy z jego zbilansowaniem. S y t u a j poprawil fakt, ze 2 wrzesnia
1918 roku wdowa po Juliuszu Vetterze wplacila
na konto szkoly 40 tysi^cy rubli53. Potrzebne bylo
jednak wi^ksze wsparcie. Jak zwykle w takich przypadkach zwrocono si^ do spoleczenstwa Lublina
i Lubelszczyzny. Spolecznosc lokalna nie zawiodla,
dzi^ki czemu udalo si^ zlagodzic deficyt finansowy.
Poczqtek roku szkolnego 1918/1919 przyniosl
istotne zmiany w zyciu mieszkancow Lublina,
a tym samym rowniez odbil si^ na funkcjonowaniu szkol handlowych. Lublin byl miastem, gdzie
51 Tamze, s. 176.
52 Tamze, s. 104.
53 Tamze, s. 100.
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instytucji. Powrocilo ciqgle nierozstrzygni^te pytanie o profil szkoly. W kwietniu 1922 roku Ministerstwo Wyznan i Oswiecenia Publicznego
poinformowalo, ze uczniowie klasy osmej wyjqtkowo zostajq dopuszczeni do matury. Doszlo do
konfliktu mi^dzy gronem nauczycielskim a Radq
Opiekunczq. Wewn^trznym sporem zainteresowalo si^ Kuratorium. Konsekwencjq tego byla
wizytacja szkoly. W protokole powizytacyjnym
zostaly umieszczone uwagi krytyczne. W zwiqzku
z tym dyrektor Kowalczewski dokonal koniecznych zmian w programie nauczania.
Tymczasem wladze oswiatowe, chcqc zabezpieczyc potrzeby odbudowujqcego si^ rynku ekonomicznego, wprowadzily w zycie zamysl tworzenia 3-klasowych szkol handlowych. Koncepcja ta
spotkala si^ z zainteresowaniem Rady Opiekunczej. Powolano 3-letniq Zawodowq Szkoly Handlowq. Umieszczenie jej w budynku przy ulicy
Bernardynskiej na najnizszej kondygnacji, przy
ciqgle niejasnej przyszlosci szkoly 8-klasowej,
przyczynilo si^ do wewn^trznego konfliktu mi^dzy
szkolami. Spor zaczynal si^ na poziomie dyrektorow Ludwika Kowalczewskiego i Leona Dqbkowskiego (kierownika szkoly 3-letniej), a konczyl
na poziomie uczniow. Szkoly 3-letniq uwazano za
gorszq, gdyz nie dawala szansy na zdawanie matu
ry i edukacja akademickq. Animozje w kolejnych
latach osiqgn^ly taki poziom, ze zarzqdzano, aby
uczniowie szkoly zawodowej nie nosili takich samych emblematow jak ich koledzy ze szkoly 8-letniej. Rozlam pogl^bil si^ na tyle, ze na Ogolnym
Zebraniu Zgromadzenia Kupcow 25 pazdziernika
1926 roku podj^to decyzj^ o powolaniu oddzielnej Rady Opiekunczej dla szkoly zawodowej.
Pierwszq ofiarq napi^c wewnqtrzszkolnych byly
jednoroczne Wieczorowe Kursy Handlowe dzialajqce pod egidq Kupcow od 1920 roku. Zostaly wygaszone jesieniq 1925 roku z powodu zbyt malej
liczby ch^tnych. Co ciekawe, funkcjonujqca przez
caly czas Nizsza Szkola Wieczorowa Handlowa nie
odczula prawie zupelnie konsekwencji konfliktu.
Stojqcy na jej czele dyrektor Sauter kierowal niq
na tyle skutecznie, ze do 1926 roku funkcjonowala
w zasadzie bez wi^kszych problemow. W kolejnych
latach sytuacja ulegla pogorszeniu. 17 stycznia
1933 roku na polecenie Kuratorium uczniowie
wszystkich szkol doksztalcajqcych rzemieslnikow
i handlowcow na terenie miasta zostali przeniesieni do gmachu przy ulicy Spokojnej 10, gdzie miescila si^ Miejska Szkola Doksztalcajqca55. W bardzo podobnej sytuacji znajdowala si^ pod koniec
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powolano Rzqd Tymczasowy odradzajqcego si^
panstwa. Znalezienie si^ w centrum wydarzen
politycznych powodowalo, ze nauczyciele toczyli dyskusje o przyszlosci Ojczyzny, a uczniowie
przy kazdej okazji domagali si^ przekazywania im
wiedzy o Polsce i jej historii. Odzyskanie niepodleglosci oznaczalo ponowne okreslenie profilu
szkoly. Wladze chcialy tak dobrac program, aby
edukacja dawala zarowno przygotowanie do pracy
w handlu, jak i szans^ na k o n ty n u a j nauki na
studiach. Ogromna inflacja powodowala, ze bilansowanie budzetu w roku szkolnym 1919/1920
stawalo si^ niemozliwe. Wi^kszosc szkol prywatnych zacz^la zabiegac o upanstwowienie, aby
otrzymywac subwencje Ministerstwa Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego.
Walki o granice Polski toczyly si^ z dala od Lublina i odbijaly si^ jedynie echem w powszechnej
swiadomosci. Przebieg dzialan zwiqzanych z wojnq
polsko-bolszewickq zmienil t^ sytuacj^. Zblizanie
si^ Armii Czerwonej do Warszawy spowodowalo
realne zagrozenie utraty niedawno odzyskanej suwerennosci. W polowie 1920 roku gmach szkoly
zostal zaj^ty przez wojsko polskie, stajqc si^ na
pewien czas siedzibq dowodztwa 3. Armii. Po wygranej bitwie warszawskiej 2 wrzesnia 1920 roku
Lublin odwiedzil Jozef Pilsudski. Owczesna prasa
informowala, ze przebywal na ulicy Bernardynskiej.
Mozliwe, ze przemawial do zgromadzonych z balkonu lub ze schodow gmachu szkol handlowych54.
Budynek zostal oddany szkole na poczqtku
pazdziernika 1920 roku. Sale nalezalo uprzqtnqc
i przygotowac do zaj^c. Pojawily si^ problemy wychowawcze zwiqzane z karnosciq mlodziezy. Doswiadczenia wojenne cz^sci uczniow uksztaltowaly charaktery, ale rozluznily tez dyscyplin^. Wladze
szkol zdecydowaly si^ na zaciesnienie wspolpracy
z rodzicami. Wyrazem tego bylo podniesienie poziomu swiadomosci patriotycznej przez wspolnq
a k j grona nauczycielskiego i uczniow polegajqcq na zbiorce pieni^dzy, ktore zostaly przeznaczone dla Gornoslqskiego Komitetu Plebiscytowego.
Post^pujqca stabilizacja panstwa i zmiany
w szkolnictwie spowodowaly, ze wzorem innych
szkol lubelskich kadra zaproponowala powolanie
komitetu rodzicow. Celem istnienia tego gremium
miala byc wspolpraca z nauczycielami zmierzajqca
do podniesienia poziomu moralnego mlodziezy.
Rada Opiekuncza nie wyrazila jednak na to zgody. Uznala, ze istniejqce juz Towarzystwo Pomocy w wystarczajqcy sposob reprezentuje interesy
spoleczne i nie ma potrzeby tworzenia kolejnej

lat 20. XX wieku 3-klasowa Szkola Handlowa
Zawodowa. Subsydia z Kuratorium oraz dzialania
podejmowane przez dyrektora Dqbkowskiego pozwolily dotrwac jej do momentu wprowadzenia
reformy szkolnictwa w 1932 roku.
Bardzo waznym wydarzeniem w zyciu wszystkich szkol handlowych bylo zatwierdzenie zlozonego jeszcze w 1917 roku wniosku Rady Opiekunczej o nadanie imienia Augusta i Juliusza
Vetterow. 18 listopada 1927 roku Zgromadzenie
Kupcow uchwalilo zlozony przed dziesi^cioma
laty wniosek Rady. Nadanie patronatu szkole
bylo konsekwencjq uporu Bronislawy Vetterowej.
Dodatkowo dla upami^tnienia dzialalnosci m^za
postanowila ufundowac tablic^ pamiqtkowq, ktorq wmurowano na parterze budynku szkoly przy
ulicy Bernardynskiej 14.
11 lutego 1928 roku Ministerstwo Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego nadalo 8-klasowej Szkole Handlowej nowq nazw^ — Gimnazjum M^skie im. Vetterow Zgromadzenia Kupcow
w Lublinie. Wkrotce szkoly wizytowal przedstawiciel Ministerstwa Jan Firewicz, czego konsekwencjq bylo otrzymanie przez placowk^ takich samych praw, jakie mialy panstwowe szkoly tego
typu. Zmiany finansowe z tym zwiqzane pozwolily
przeznaczyc pewnq sum^ na remont szkoly. Modernizacja budynku przeprowadzona latem 1928
roku podniosla komfort pracy. W trakcie zorganizowanego przez lubelskie Kuratorium w grudniu
1929 roku zjazdu dyrektorow gimnazjow Ludwik
Kowalczewski przedstawil Regulamin dla miodziezy szkolnej56. W 1931 roku powolano samorzqd
uczniowski. Skladal si^ z uczniow najstarszych klas.
Uaktywnili si^ takze rodzice, ktorzy zorganizowali
w szkole dozywianie dla kilkudziesi^ciu uczniow.
Praca wychowawcza szkoly zdobyla uznanie Seminarium Pedagogicznego Uniwersytetu Poznanskie
go, ktory pod kierownictwem profesora Ludwika
Jaxa-Bykowskiego hospitowal szkoly57.
Mimo szerokich dzialan oszcz^dnosciowych
budzet szkoly zalamal si^ w 1932 roku. Powodem
byl zarowno kryzys gospodarczy, jak i wprowadzenie reformy oswiatowej Janusza J^drzejewicza.
Zmiany, jakie za sobq niosla, powodowaly koniecznosc nowych regulacji statutowych, lokalowych i finansowych. Od poczqtku roku szkolnego 1933/1934 mialy funkcjonowac: 6-klasowa
szkola powszechna, 4-klasowe gimnazjum i 2-let56 „Dziennik Urzçdowy Kuratorium Okrçgu Szkolnego Lubelskiego”, Lublin 1930, nr 1, s. 19-23.
57 Ksiçga Pamiÿkowa Szkoly Handlowej w Lublinie.
Zbiory Zespolu Szkol Ekonomicznych im. A. i J. Vetterow
w Lublinie.
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nie liceum. Przed kierownictwem szkoly stançlo
zadanie finansowania zreformowanej placowki. Dyrektor Kowalczewski przedstawil Radzie
propozycjç wyegzekwowania zapisow pozostalej
czçsci testamentu Juliusza Vettera. Okazalo siç
to w krotkiej perspektywie niemozliwe. Potrzeby
lokalowe przyczynily siç do konfliktu ze Sredniq
Zawodowq Szkolq Handlowq. Konsekwencjq tego
bylo zamkniçcie tej placowki w 1935 roku.
Dzialalnosc zreformowanej 8-klasowej Szkoly Handlowej zaczçla siç powoli normalizowac.
Z niezrozumialych wzglçdôw dyrektor Kowalczewski przestal cieszyc siç zaufaniem Kurato
rium. Pozbawiono go funkcji przewodniczqcego
komisji egzaminow dojrzalosci. Nastçpnie kurator
Stanislaw Lewicki wydal decyzjç o zwolnieniu Kowalczewskiego ze stanowiska dyrektora. Powodem
takiego traktowania mogl byc konflikt Kowalczewskiego z nauczycielem Zbigniewem Niemcem, ktory napotykajqc na zdecydowany sprzeciw
wobec angazowania mlodziezy szkolnej w sprawy
polityczne, zlozyl na swego przelozonego skargç
w Kuratorium. Nad nauczycielem podejrzewanym
0 dzialanie niehonorowe odbyl siç sqd kolezenski.
Ostatecznie dyrektor Kowalczewski pozegnal siç
z zajmowanym stanowiskiem. Jego odejscie przez
srodowisko lokalne zostalo przyjçte jako wyjqtkowa niesprawiedliwosc. Nowym dyrektorem zostal
Tomasz Sauter. W uznaniu zaslug poprzednika
podjql decyzjç o zorganizowaniu uroczystego pozegnania Ludwika Kowalczewskiego, ktore odbylo siç w pierwszych dniach wrzesnia 1935 roku.
W nowym roku szkolnym 1935/1936 dyrektor
Sauter rozpoczql modernizowanie procesu dydaktycznego. Swojq dzialalnosc zintensyfikowalo
Kolo Czerwonego Krzyza, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Liga Kolonialna i Morska.
Coraz wiçkszego znaczenia zaczql nabierac samorzqd szkolny. Utworzono sekcjç imprezowq pod
opiekq nauczyciela Karola Westfala, ktora miala
siç zajqc organizacjq uroczystosci poswiçconych
rocznicom odzyskania niepodleglosci, smierci
Marszalka Jozefa Pilsudskiego i uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pod koniec roku szkolnego z inicjatywy uczniow przystqpiono do ogolnopolskiej
akcji sypania kopca Jozefa Pilsudskiego. Ustalono, ze pod Krakow wyruszy sztafeta rowerowa.
Pobrano ziemiç z grobu Kazimierza Baudouina de
Courtenay, bylego komendanta szkolnej druzyny
harcerskiej, ktory zginql w walce o niepodleglosc.
Niecodzienny pomysl, mimo fatalnej pogody
1rozmoklych drog, udalo siç zrealizowac. 8 czerwca 1936 roku reprezentacja szkoly ziemiç z mogily

58 K. Poznaftski, Szkoly im. A. i J. Vetterow..., s. 176.
59 Z. Bownik, dz. cyt., s. 111.
60 T Kqcki, dz. cyt., s. 39.

swiatowej przekreslil wszystkie nadzieje. W zwiqzku z bombardowaniem Lublina 2 wrzesnia 1939
roku wladze szkoly podjçly decyzjç o przelozeniu
rozpoczçcia roku szkolnego. Powtarzajqce siç naloty i wkroczenie do miasta 17 wrzesnia wojsk
niemieckich spowodowaly, ze lekcje odwolano.
N a poczqtku pazdziernika 1939 roku na podstawie niemieckiego komunikatu przeslanego za
posrednictwem Ministerstwa Wyznan Religijnych
i Oswiecenia Publicznego naukç w szkolach lubelskich wznowiono. Wladze okupacyjne polecily
uruchomienie wszystkich szkôl z wyjqtkiem akademickich. W zwiqzku z tym, ze gmach przy ulicy
Bernardynskiej zajçlo wojsko niemieckie, zajçcia
szkôl handlowych przeniesiono do budynku Gimnazjum Zenskiego Heleny Czarnieckiej. Masowe
aresztowania nauczycieli i uczniôw spowodowaly,
ze 16 listopada w obawie przed rosnqcym terrorem podjçto decyzjç o przerwaniu nauki.
II wojna swiatowa stala siç cezurq zamykajqcq
kolejny z okresôw w dziejach Szkôl Handlowych
im. Vetterôw. Rzeczywistosc powojenna zmienila
dotychczasowq pozycjç placôwek, ktôre tak mocno wpisaly siç w zycie spoleczno-ekonomiczne
Lublina. Wysilki wladz komunistycznych zmierzajqce do stworzenia na bazie szkôl handlowych
„kombinatôw” wzorowanych na rozwiqzaniach
radzieckich zakonczyly siç na szczçscie niepowodzeniem. W 1974 roku przywrôcono patronat
Augusta i Juliusza Vetterôw.
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ucznia-zolnierza wysypala na kopiec poswiçcony
Marszalkowi58.
Przykry dla szkoly byl fakt, ze w roku szkolnym
1936/1937 obnizono jej kategoriç. Oznaczalo to
zmniejszenie wysokosci subwencji. Konieczne
stalo siç opracowanie nowych zasad procesu dydaktyczno-wychowawczego. Kazdy uczen zostal
zobowiqzany do noszenia legitymacji i znaczka
z numerem szkoly. N a nauczycieli nalozono obowiqzek odwiedzania stancji i mieszkan uczniowskich. Scisle monitorowano frekwencjç uczniôw.
Zmieniajqca siç w Europie sytuacja polityczna, rosnqce napiçcie w relacjach z III Rzeszq
i Zwiqzkiem Radzieckim spowodowaly, ze w roku
szkolnym 1938/1939 skupiono siç w wiçkszym niz
dotychczas wymiarze na ksztaltowaniu poczucia
odpowiedzialnosci spolecznej za kraj. Wzmozono
dzialania przygotowujqce uczniôw do sluzby w armii, jezeli taka potrzeba okazalaby siç koniecznosciq. Specjalne znaczenie w takich warunkach
mialo nadanie szkole nowego sztandaru. Projekt
opracowal nieodplatnie nauczyciel Karol Westfal,
a uroczystosc wrçczenia sztandaru odbyla siç w listopadzie 1938 roku. Uczestniczyli w niej przedstawiciele wladz lokalnych (miçdzy innymi wojewoda lubelski Jerzy de Tramecourt, wychowanek
szkoly).
Przeprowadzono remont budynku —odnowiono czçsc pomieszczen, wzbogacono wyposazenie
sali gimnastycznej i zelektryfikowano sale. We
wrzesniu 1938 roku zajçcia w gmachu przy Bernardynskiej 14 rozpoczçly: Gimnazjum Kupieckie
(4-letnie) i Liceum Handlowe (2-letnie)59. Dyrektorem tych placôwek zostal Edward Janicki60.
Dziçki dotacji z Kuratorium i wsparciu Izby Przemyslowo-Handlowej udalo siç wyposazyc szkoly.
Przedmioty zgrupowano w trzy bloki: wiodqcy
z przedmiotami zawodowymi, jçzykôw obcych
i ogôlnoksztalcqcy z wychowaniem fizycznym oraz
przysposobieniem wojskowym. Historii w programie nauczania nie uwzglçdniono. Mlodziez miala
siç douczac sama.
Od poczqtku 1939 roku coraz silniejszy wplyw
na prace szkôl miala sytuacja polityczna. Zarôwno nauczyciele, jak i uczniowie zobowiqzali siç do
regularnych wplat na Fundusz Obrony Narodowej. Koniec roku szkolnego przebiegal w dobrej
atmosferze, poniewaz wladze oswiatowe przyznaly
Gimnazjum i Liceum uprawnienia szkôl panstwowych. Taki rozwôj sytuacji pozwalal spokojnej
patrzec w przyszlosc finansowq. Wybuch II wojny
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STRESZCZENIE
Praca poswiçcona jest historii szkôl handlowych
w Lublinie. Ramy czasowe obejmuj^ lata 1860-1939.
W tresci zostaly ujçte starania Zgromadzenia Kupcôw
miasta Lublina o powolanie placôwki edukacyjnej,
ksztalc^cej adeptôw sztuki kupieckiej, a nastçpnie o jej
wlasciwe funkcjonowanie. Przedstawiona zostala rola
i znaczenie dzialafi, jakie dla szkôl handlowych podejmowali najwiçksi ich darczyficy: August i Juliusz Vet-

terowie. Praca zawiera rôwniez informacje dotycz^ce
roli, jak^ placôwki odegraly w procesie ksztaltowania
srodowiska lokalnego.
Slowa klucze: ulica Bernardyfiska, edukacja, szkoly

handlowe, oswiata lubelska, Zgromadzenie Kupcôw
miasta Lublina, Vetterowie

SUMMARY
History of the Vetters Schools, 1866-1939

The article focuses on the history of Lublin’s schools
of economics. The time-period discussed lies between
1860 and 1939. The author discusses the trials of As
sembly of Lublin Traders to, firstly, create a school that
would train adepts of trade and, secondly, to ensure
its proper functioning. The role and importance of ac
tions of the biggest grantors, August and Juliusz Vetter,
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were outlined. The article also includes information
about the role of the schools in the process of shaping
local community.
Key words: Bernardyfiska Street, education, schools

of economics, Lublin education, Assembly of Lublin
Traders, Vetter Family

