
   Ku pamięci !!! 

Leon Stankowski – kierownikiem szkoły – był mianowany 
Niewielkiej, sielskiej, ale dla nas anielskiej 
W niej nasz nauczyciel – mądry, przy tym sprawiedliwy 
Wpajał wszelkie zasady, uczył piękna i kultury 
Zaś grą na swych skrzypcach, unosił nasze serca do góry. 
 
Wymagał, ale wychowywał, nie twardą ręką lecz przykładem 
Własnej pracowitości i prawdomówności 
Zawsze na swym posterunku, zawsze dla nas uczniów 
Pracę zaczynał modlitwą z nami. 
 
Słowa jego nauki głęboko w moją pamięć zapadły 
Poprawnością języka polskiego mogę się chlubić  
Matematykę też polubiłam, choć wówczas na liczydle jej się uczyłam 
Do dziś pamiętam wpajane reguły i to 
Że w życiu najważniejsza jest prawda, ta „święta.” 
 
To nic, że nauczenie – ktoś powiedział   - proste 
Ale jakże skuteczne i nader owocne 
A strofy poezji razem rozważane, to szkatuły skarbów - niezapomniane 
Wracają raz po raz do mojej pamięci, choć świat dzisiaj się tak dziwnie kręci. 
 
Swego czasu moda na wpisy do pamiętników panowała 
Od Pana Leona – taki oto wpis otrzymałam: 
Życie to nieustanna walka, a gdzie walka tam siły potrzeba 
Siła tkwi w prawdzie, a prawdą jest Bóg. 
 
Gdy Maria,  jego przyszła żona tu przybyła, taki  wpis dodała: 
Gdy po ogromnym oceanie świata żeglować będziesz  pośród nocnej ciszy 
Bóg niech wspiera twoje młode lata, a życie Chrystusa niech ci za wzór służy. 
Te wpisy  - to prawdziwe wiano na dalsze życie, jakie otrzymałam. 
 
Z pamiętnika  słowa są dziś jak busola, która prawdy kierunek wskazuje od nowa 
One normują moje życie, z ludźmi przebywanie 
Gdy chłód i obłuda mnie dotykają, do czynienia dobra zawsze siły dodają 
Bo prawda siłę daje, dobrem czyni cuda. 
 
Za to dziękuję Tobie profesorze – pisząc to wyznanie 
Niech tam w niebie cały czas, jest dla Ciebie atłasowe posłanie  
Za Twe na ziemi niegdyś godne przebywanie i nas 
wspomaganie. 
 
Wspomnij proszę choć  czasem o swoich  urwisach 
Często też niegrzecznych, lecz kochających Cię do dzisiaj 
Choć modlitw naszych zbyt głośno nie słychać 
Dziękujemy cały czas Bogu za swojego szkolnego 
przewodnika. 
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