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JÄRGMISE PÕLVKONNA LOOTUS

Gümnaasiumihoone avamise puhul saatis õde Mary
Teatajale alljärgneva teksti, pannes meile südamele, et
me ei unustaks - selle vara on meie hoolde usaldanud
eelnevad põlvkonnad ja meie peame selle edasi andma
järgnevatele. Värskelt remonditud ruume imetledes ei
tohiks me liigselt keskenduda meid ümbritsevale välisele
ilule, vaid peaksime mõtlema ka nende seinte vahel
sündinud ja hoitud vaimsele pärandile, ning sellele, milline
on meie ülesanne selles põlvkondade ahelas.

“Pühakiri kutsub meid üles olema lootuse, eriti järgmise
põlvkonna lootuse lapsed. Selline suhtumine võib alguses näida
kummaline. Kui me astume esimesi samme uuel aastal, tundub
sobiv keskenduda tööle, mis on meile praegusel hetkel usaldatud,
selle asemel, et pühendada tähelepanu kaugele tulevikule. Siiski
soovitab Jumala vaim, mis läbistab pühakirja algusest lõpuni,
meil pürgida oma haardest kaugemale ja - tsiteerides iidset
vanasõna - mitte pettuda ega julgust kaotada, kui meie püüdluste
siht jääb siiski kättesaamatuks.

Arusaamine, et jär gmine sugupõlv ehitab meie loodud
vundamendile ja jõuab lähemale sellele ideaalile, mille poole me
energia ja lootusega püüame, tekitab helget rõõmu. Me kuulume
perekonda ja ühiskonda, projekti ja ettevõtmisse, mis on palju
suurem meie individuaalsetest võimetest ja eluajast. See vähene,
mida me suudame saavutada, puhkeb ühiskondlikuks
saavutuseks, mis on ühendatud armastuse ja usalduse läbi.
Selline tulevikku suunatud usaldus nõuab kangelaslikku
alandlikkust. Me laseme järgmisel sugupõlvel jätkata sealt, kus
meie pooleli jätsime, ja teostada palju rohkem, vahel viisil, mida
me oodatagi ei osanud. Sellest hoolimata ei kaota me midagi;
uus seotakse meiega läbi armastuse ja kiindumuse, usu ja
traditsiooni.”

Vanematekogu 23.01.08

nÜlevaade sissekolimisest

Mööblit on veel puudu, seetõttu pole saanud kõiki
ruume kasutusele võtta. Tuleb varuda kannatust, mitte
langeda meeleheitesse, kui kohe kõik ei laabu.

Probleem on vahetusjalatsitega: kõigilt nõuda ei ole
võimalik, kuna pole kohta, kus saapaid hoida. Samas
tuleks tagada, et teatrisaalis ei käidaks saabastega,
sest mustal põrandal ei saa teatriõpilased oma harjutusi
teha.

Kiitus Tanielile, kes on silma peal hoidnud uue maja
elektritöödel.

nVene 31 jäävad eesti keele tunnid, sinna kolib ka
pikapäevaeelkool ning seal toimub ka Aiakese, eelkooli
ja PMK toitlustamine.

nSA Noored Kooli soovib teha ümarlauda meie
gümnaasiumimajas (kus osaleb ka minister) 6.
veebruaril kell 8.30-11.30. Vanematekogu tuleb seega
viia mujale.

nTuhkapäeva teenistused 6. veebruaril:

• kell 10.00 1.-5. klass;

• kell 11.00 6.-8. klass ja PMK;

• kell 12.00 9.-12. klass.

nVABARIIGI AASTAPÄEVA AKTUS

22. veebruaril kell 11.30 Metodisti kirikus.

nOtsustati, et sel aastal võiks toimuda ka NELIPÜHI
TEENISTUS: 12. mail.

nMiikaeli Ühenduse kursused II poolaastal.

• voorustekasvatus põhikooli klassijuhatajatele;

• erivajadustega laps koolis põhikooli õpetajatele;

• keskaja kultuur ja filosoofia.

Toetav distsipliin noortele õpetajatele jääb augustisse
ja selle jätkukursus septembrisse, Kersti ja Pireti
väärtuste pedagoogika toimub ilmselt juunis.

nAastavestlused. Põhikoolil ja gümnaasiumil aprillis,
huvikoolidel juunis. Kes soovivad kandideerida
järgmise aasta 5. klassi klassijuhatajaks, peavad tegema
avalduse põhikooli juhatajale.

nMeie vilistlane Edvin Aedma esikkogu esitlus
toimub 28. jaanuaril kell 8.30 Vene 22 teatrisaalis.

nKoolitustaotlused. Otsustati toetada Jana Perensi
taotlust osaleda koolimuusika alasel koolitusel ja osaliselt
toetada tema osalemist rahvusvahelisel koorijuhtidel
seminaril.

nVilistlaste päeva kava arutelu.



n Gümnaasium nPõhikool

III perioodi 2. nädal

nnnnnMuudatused tunniplaanides. TÄHELEPANU! III
perioodi tunniplaanides esineb muudatusi! Parandatud
tunniplaanid on kodulehel alates laupäevast.

nnnnnAkadeemiline riietus. Esimesed päevad renoveeritud
majas andsid meile täiendava tõuke ka end korda seada
ning rõõm oli näha, et peaaegu kõik said sellega hakkama.
Nüüd tundub, et argipäeval kipub see taas ununema.
Tuletame meelde, et akadeemilise riietuse reegliga on kõik
gümnaasiumisse astudes nõustunud ja kinnitanud seda oma
allkirjaga. Loomulikult tunnevad õpetajad end ebamugavalt,
kui peavad gümnasistide riietuse kohta märkusi tegema.
Olgem siis iseenda ja antud lubaduste suhtes nõudlikud.
Siinkohal meeldetuletuseks gümnaasiumi kodukord: http:/
/www.vhk.ee/gymnaasium/gymkodukord

nnnnn Kirjandushommik-vestlusring vilistlase Edvin
Aedmaga. Esmaspäeval, 28. jaanuaril kell 8.30 esitleb
teatriklassis abiturientidele oma esikteost kooli vilistlane
Edvin Aedma.

nnnnnTantsukursused abiturientidele. Alates 1. veebruarist
algavad tantsukursused abiturientidele, et balliks hästi
valmistuda. Tantsukursused toimuvad kehalise kasvatuse
tundide ajal. Ball toimub 29. märtsil.

nnnnn Vene 22 maja õnnistamine küünlapäeval, 2.
veebruaril. Maja õnnistamine 17.30, sellele järgnevad
vilistlaste päeva ettevõtmised. Täpsem info koduleheküljel.

nnnnnÕnnitlused! Ülelinnalisel õpilasetlejatel konkursil Tallinna
32. Keskkoolis 18. jaanuaril tuli gümnaasiumiastmel
laureaadiks X H klassi õpilane DORIS TÄÄKER. Zhüriisse
kuulusid luuletaja Heiki Vilep, näitleja Kaie Mihkelson,
näitleja Piret Simson. Õnnitleme Dorist ja juhendajat õp.
Priit Kruusi. Tallinna esindavad 8.-9. veebruaril Kuressaares
toimuval vabariiklikul etlemiskonkursil Markkus Pulk, Kirke
Algma ja Doris Tääker.

nnnnnTuhkapäeva teenistus. Tuhkapäeva teenistus toimub
kolmapäeval, 6. veebruaril kell 12.00 Peeter-Pauli kirikus.

nnnnnLisaõppe- ja projektinädal. Lisaõppe- ja projektinädal
gümnaasiumis toimub 11.-13. veebruarini. Selleks nädalaks
koostame eraldi plaani. 14.-15. veebruar on iseseisva
õppimise päevad (soovitame ka perereisid planeerida
nendele päevadele).

nnnnnTOITLUSTAMINE. Tähelepanu! 25. jaanuar on
viimane päev toiduraha maksmiseks! Veebruari
koolitoidu maksumus on 342 krooni. Alates veebruarist
saab koolilõunat meie imekaunis maalingutega söögisaalis.
Ühtlasi annab toitlustaja teada, et seoses kolimisega ei saa
kokad valmistada toitu, mida suurema raha eest sai juurde
osta. Seetõttu palume neil, kes soovivad alates
veebruarist päeval sooja toitu saada, maksta kindlasti
veebruari toiduraha.

nnnnnVHK-s alustas tööd NOORKOTKASTE RÜHM.
Oodatud on kõik 4.-6. klassi poisid. Järgmine kogunemine
5. veebruaril kell 15.30 Põhikooli majas. Tutvustavat mater-
jali ja liikmeks astumise avalduste blankette saab Alari käest.

nnnnnNB! kolmapäeval, 6. veebruaril TEENISTUSED.
Lastega kaasa aineõpetajad, kel sel ajal tund antud klassiga.

10.00 algkool ja 5. klass
11.00 6.-8. klass ja PMK
12.00 Gümnaasium ja 9. klass

nnnnn 7. veebruaril toimuvad VHK 9. klassidele
GÜMNAASIUMI SISSEASTUMISKATSED. Ainetunde
9. klassidel sel päeval ei ole.

VHK omaloomingukonkurss 2008

“Kui ma olin väiksekene…”

Selle teema alla mahuvad kõik teosed, mis on seotud
lapsepõlvega, laps olemisega praegu või minevikus.
Enda, oma vanemate, vanavanemate lapsepõlvelood
peaksid olema heaks inspiratsiooniallikaks, sõltumata
sellest, kas lapsepõlv veel kestab, on just hakanud läbi
saama või muutunud kaugeks mälestuseks. Sõltumata
ka sellest, kas lapsepõlv on (olnud) pilvitu õnneaeg või
on selles (olnud) ka muresid. Luua võib ka metatekste
juba olemas olevate lapsepõlvelugude teemal.

Kunsti- ja käsitööteoste konkursi teemad on lisaks ka
Eesti Vabariik 90, maastikud - linn ja küla, loodus ja
tehis, meri ja mägi, taevas ja maa.

Omaloomingukonkursi tööde esitamise tähtaeg on
tuhkapäev, 6. veebruar (kunstitööd 15. veebruar).
Peapreemiad antakse kätte Eesti Vabariigi aastapäeva
aktusel 22. veebruaril.

nnnnnUued raamatud põhikooli raamatukogus, tule tutvu!

1. Seero, Tõnu. Tubli lapse juturaamat.
2. Mänd, Heljo. Uhku-Siili seitse elu.
3. Laulud emast
4. Dahl, Roald. Vapustav härra Rebane.
5. Turovski, Aleksei. Loomad Sipelgast vaalani.
6. Loetud minutite lood
7. Soulanto, Marjo. Sampo seiklused ürgmeredes.
8. Ilon Wiklandi maailm
9. Tharlet, Eve. Siimoni jõulud.
10. Kui Arno isaga koolimajja jõudis.
11. Saar, Olivia. Vihmavarjude vikerkaar.
12. Eesti muinasjutte

nnnnnTänud! Raamatukogu tänab kõigest südamest 9. klassi
noormehi, kes aitasid kolimisele innukalt kaasa!

nRaamatukogu



nnnnnTallinna koolinoorte spordimängud

Kooli korvpallimeeskond alustas mänge 2. liiga turniiril.
Alagrupimängudes Lilleküla Gümnaasiumis alistati
võõrustajad 71:43, Westholmi Gümnaasium 61:50 ja 37.
keskkool 45:37. Alagrupis seega 1. koht ning pääseti turniiri
järgmisesse faasi. Mängisid HENDRIK JOHANNES
TERRAS, MARKUS PROMMIK, MATTIAS LILL,
AADU LAMBOT, RANDO-KAREL ARRO, MARTIN
REBANE ja ANDREI LIIMETS.

Kesklinna koolide teateujumisvõistlused toimusid 22.
jaanuaril 21. koolis. Tüdrukute 10x50m ujumises püstitasid
VHK piigad kooli rekordi 6.36,70, mis andis 9 kooli
konkurentsis 5. koha. Ujusid MICHELLE HANG,
KRISTINA MIRJAM VILLAND, PAULIINE MUREL,
KAROLIINA SAATPALU, JOHANNA NIRK, SOHVI
VIIK, LIINA LAUL, ELISE NASSAR, ANNA VIIK ja
AVE HABAKUK. Poisid saavutasid ajaga 5.40,57 7. koha
(10 kooli). Ujusid MARKUS KADASTU, LAUR NURKSE,
UKU LANGEBRAUN, ERIK KABRITS, SIIM OSA,
OLIVER LIIV, KAAREL SISASK, KAIT KARU, ERKI
RIIM ja MARTIN SAAR.

nnnnnTV 10 olümpiastarti

Käesoleval hooajal osaleb ka Vanalinna Hariduskolleegium
sellel suurepärasel võistlusel. Tallinna 1. etapil osales 21 VHK
4.-7. klassi õpilast. Paremaid tulemusi. Tüdrukute
vanemas astmes (1994-95) võitis BIRGIT VALGEMÄE
60 m jooksu ajaga 8,43. Kaugushüppes saavutas JAANIKA
LÜÜS 16. koha (tulemus 3.98). Nooremas vanuserühmas
(1996 ja nooremad) olid 60 m jooksus parimad kohad ja
ajad järgmised: 7. HELIISE HARRIET HARUSOO 9,38,
9.-11. SANDRA SUITS 9,58, 12.-13. REBEKKA
MADLEEN LAMP ja KELLI MARIE JAAMA 9,59. Sama
vanuseklassi kõrgushüppes oli Heliise 7. (1.25), Sandra 10.
(1.20) ja Kelli Marie 12. (1.20). Vanemate poiste 60 m
jooksus saavutas MARKUS SILLA ajaga 8,78 8. koha ning
nooremate poiste 60 m jooksus ANDRE-MARTIN ILVES
6. koha ajaga 9,23 ja HERMAN KLAS RATAS ajaga 9,75
16. koha. Nooremate poiste kuulitõukes (3 kg kuul) oli
THEODOR TABOR tagajärjega 6.81 9., JOHANNES
MAGNUS AULE 12. ja JOHAN MARKUS OLL 13.
(mõlema tulemus 6.20). 27. jaanuaril toimub Tartus
vabariigi võistluse 1. etapp, kuhu läheb osalema ka VHK
11-liikmeline võistkond (Birgit Valgemäe, Jaanika Lüüs,
Maria Liive, Heliise Harriet Harusoo, Kelli Marie Jaama,
Theodor Tabor, Jan Durejko, Herman Klas Ratas, Andre-
Martin Ilves, Mattias Kuppart ja Tom Gregori Brazier).

nnnnn29. jaanuaril kell 18.00 Muusikamajas kontsert "Henno
Käo 66, Peeter Süda 125";

nnnnn30. jaanuaril kandleõpilased külas Süda tänava lasteaias;

nnnnn31. jaanuaril kell 17.00 Muusikakooli õpilaste kontsert
Muusikamajas.

MUUSIKAMAJAS
29. JAANUAR
KELL 18.00

Tuule Kann esitleb

SÜNNIPÄEVi
Anton Hansen 130 Peeter Süda 125 Henno Käo 66

TÄHISTAMA  ON  KUTSUTUD :

Piret Päär
Riina Roose
Tuule Kanneldujad
    … ja teie kõik

Pääsuks kaasa midagi põskepistmiseks...
kurgid igas olekus leib või juust vorst kilu...

LINNATEATRI  PÕRGULAVAL
31. JAANUAR
KELL 18.00

Vanalinna Muusikamaja Laulustuudio Elo Toodo

eestvõtmisel  K O N T S E R T

KAASA TEEVAD:

Saateansambel

HAIN HÕLPUS  klaver
TAAVO REMMEL  kontrabass
SVEN SCHMEIMAN  löökriistad
AKORDIONITRIO&SÕBRAD
(juhendaja HELI REIMANN)
EORP ehk EILE OLI RASKE PÄEV

(juhendaja KADRI HUNT)

Toetuskaardid Muusikamaja valvelauas.

nnnnnPEETER SÜDA 125. sünniaastapäeva tähistamine.

Laupäev, 26. jaanuar
Kell 11.00 Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis tutvumine
Peeter Süda arhiiviga (Tiia Järgi juhatusel).
Kell 12.00 Toomkiriku orelipooltunnis mängib Ene Salumäe.

Esmaspäev, 28. jaanuar
Kell 18.00 Pühavaimu kiriku muusikatunnis mängib organist
Toomas Trass.

Teisipäev, 29. jaanuar
Kell 18.00 Vanalinna Muusikamajas loevad ja laulavad Piret
Päär, Riina Roose, Tuule Kann oma õpilastega.

Kolmapäev, 30. jaanuar
Kell 10.15 kogunemine Siselinna kalmistu väravas (Herne
tn.), Peeter Süda kalmule minek.

Kõik on tasuta!

nMuusikakool

nKehakultuuri õppediivan



Esialgu olime veidi skeptilised kauaoodatud remondi suhtes. Võis isegi
tekkida omamoodi hirm ühe kurjakuulutava sõna ees. See sõna kõlab
halvasti ja meenutab plastmassi ning valgeid seinu, mille pealt tuleb värv
kergesti maha - euroremont.

Ühel homikul sai alguse vastupanuliikumine. Kiiresti kattusid armsaks
muutunud seinad siltidega „Mulle meeldib see auk (ja nool, mis näitas seina
sees olevale hävingule)“, „Viltune trepp on hea,“, „Ei remondile!“. Harjumus-
pärased asjad on armsad. Armas oli vähe öelda meie koolimaja kohta.

Ent vastupanuliikumine leidis kiire lõpu. Urmo korjas kõik sildid kokku
ning enam polnud midagi teha. Tulevik tundus ähmane. Algas ootamine.
Meie koolimaja kadus ehituskiledest koosneva salajase loori alla. Oli
põnev spekuleerida, kuulda kõlakaid sellest, mis tuleb, ning loota, et ta
saab kiiremas korras valmis. Et saaks kähku tagasi. Ja valmis ta sai.
Üllataval kombel õigeks ajaks. Ja hästi.

Kummaline on selles uues hoones ringi käia, ekselda madalate lagedega
katakombides, leida tee mingi toani, millega sul on ühine minevik -
pidepunkt - ning seejärel taas kuhugi seigelda. See, mida selles majas
pakutakse, on ootustest suurem, ning seda pole ka raske uskuda, sest
ringkäigu ajal jäid kõrvu sõnad: „Peavalu oli kõvasti, sest kogu aeg oli
olemas lihtsam lahendus, mis ahvatles ennast kasutama.“ Hea, et seda pole
tehtud.

Teed pole veel täiesti selged ning esimesel eksursioonil tundus maja piisavalt
suur, et selles veel korduvalt ära eksida. Aga peamine - ta sai valmis
ning me oleme tagasi selle endiselt hubaste seinte vahel.

Selles majas on soov olla.
GÜMNASISTID

* * *

18. jaanuaril avati pidulikult Vene 22 ajalooline koolihoone, mille
renoveerimistööd lõppesid detsembris, olles seega kestnud täpselt aasta.

Kella kolmeks oli koolihoovi kogunenud kenake rahvahulk: külalised
Tallinna linnavalitsusest ja haridusametist, kultuuriväärtuste ameti ja
UNESCO esindajad, kooli hoolekogu liikmed, õpetajad ja õpilased jpt;
silm tabas huviliste hulgas ka vilistlasi. Avasõnad lausus piiskop Philippe
Jourdan, seejärel laulsid sepikojaesisele lavale rivistunud koorid kooli hümni
– Veni Creator Spiritus. Kuna ka mikrofon asus laval, siis seisid
sõnavõtjad laste keskel. See oli ilus vaatepilt (et mitte öelda sümboolne).
Järgmisena kõnelenud kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitseosakonna
juhataja Boris Dubovik ütles, et avatav koolihoone on ajalooliselt ja
arhitektuuriliselt täiesti ainulaadne ja üks põnevamaid kogu Eestis.
Seejärel sai sõna avamiseks Tallinna linnapea Edgar Savisaar, kes
rõhutas oma kõnes, et VHK näol pole tegemist tavalise kooliga, vaid
omanäolise haridus- ja kultuurikeskusega.

Lint lõigati läbi ja rahvas valgus majja. Teatrisaalis vaadati 11. klassi
teatriharu filmi-etendust, järgnesid tänu- ja tervituskõned. Seejärel mindi
ringkäigule, majaga tutvuma. Raamatukogu rõdult tervitas külalisi
lauluga Miikaeli poistekoor. Kunagises “vahesaalis”, nüüd helesiniste seinte
ja suurepärase akustikaga Miikaeli saalis kajas Muusikamaja
tütarlastekoori “Mu süda ärka üles”. Auditooriumitagusest klassist
kostis kandlemängu, pööningutreppidele oli end üles rivistanud
gümnaasiumi kammerkoor. Ühesõnaga, lapsed panid juba avamispäeval
uskuma, et see maja on neile loodud ja nad väärivad seda.

Lõpetuseks ei saa mainimata jätta ka rikkalikku buffet’-lauda. Oli
kuulda arvamust, et kui ka midagi muud ei saa sellest koolisöökla
menüüsse üle kanda, siis vähemalt shokolaadifontään võiks küll kusagil
nurgas pidevalt mulksuda…

ANONÜÜMNE KROONIK

Meie koolimaja on saanud uue näo, kuid nii, et selles peegeldub
rikkus, mis temasse ligi 800 aasta jooksul on kogunenud. Meile,
kes me siin igapäevaselt õpime ja töötame, loob see uskumatult
rikka ja unikaalse õppekeskkonna. Oluline aga pole see taastatud
arhitektuuripärand üksnes kooliperele, vaid rahvusliku rikkusena
on see identiteedi aluseks kõikidele meile, kes me pärineme
sellest kultuurist, mille raames see pärand loodud on.

Üsna tihti aktualiseerub meie jaoks hoolivus omavahelistes
suhetes kui väärika ja väärtusliku elu eeldus. Elu mõtestub aga
pikemas perspektiivis vaid siis, kui suudame hoolida ka
eelnenust ja sellest, mis tulemas on. Kuid materiaalse
ajalookehandi säilitamisest vast veelgi olulisem on hoolida ja
meeles pidada neid inimesi ja seda loovat mõtet, mille raames
see pärand kord loodi. Nii tekib meie jaoks jätkamist vääriv ja
mõtestatud tulevikuperspektiiv.

Kunagi, enne kui Vene tänavale ehitati püha Nikolai kirik, kutsuti
seda tänavat Munkade tänavaks, sest just siia oli koondunud
vaimuelu: siin asusid nelja kloostri valdused. Meie praegune
põhikooli hoone asub Kärkna tsistertslaste kloostri kinnistul,
gümnaasiumihoone hoovipoolne osa asub kunagise
Dünamünde (hiljem kolis klooster Padisele) tsistertslaste
kloostri valdustes ja aiapoolne osa Ojamaa Gutwalla e Ruma
kloostri kinnistul. Siit edasi olid juba dominiiklaste kloostri
valdused. Ja neidki valdusi kasutab VHK erineval moel,
Katariina kirikut aktusteks, kloostri aita teatritundideks ja tänast
Peeter-Pauli kirikut (asub endise kloostri refektooriumi kohal)
kooli teenistusteks kirikukalendri tähtpäevadel.

Paar sõna kooli ajaloost.

Dominiiklased kolisid all-linna 1246. aastal. Linna ainus ametlik
kool oli Toomkapiitli kureeritud ning asus Toompeal. Kuid
kerjusmungad dominiiklased soovisid viia vaimuvalgust ka all-
linna kodanikulastele. See oli vastuolus Toomkapiitli taotlustega
ja nii algas dominiiklaste „sõda“ toomkapiitliga. 1421. aastal
astus tsistertslaste kloostri abt Tideman dominiiklaste
kodanikulaste kooli pärast Toomkapiitli vastu välja, vaidlus
jõudis koguni Rooma paavstini välja.

Lõpuks, 1428. aastal sai Johann Lange, dominiiklaste kooli
lektor, Roomast igaveseks õiguse kooli pidada. Kuid kool
otsustati avada Oleviste kiriku juures. Pärast reformatsiooni
dominiiklaste klooster suleti (1525. aastal) ja 1535. aastal põles
see maha. Järele jäi vaid refektoorium, kuhu 1544. aastal toodi
seni Oleviste juures tegutsenud kool.

XVIII sajandi lõpus loodi Tallinna jällegi katoliku kogudus, kellele
linn andis kiriku ehitamiseks endise dominiiklaste refektooriumi,
seega vajas kool uut kohta. 1800. aastal avati kool meie praeguse
gümnaasiumi majas triviaalkoolina, mis 1805. aastal muudeti
kreiskooliks. Siit edasi on meie maja olnud pidevalt koolimajaks.
1887-1917 oli see Tallinna Linnakool; 1920-1941 Tallinna
Õpetajate Seminari Pedagoogium; 1945-1951 ENSV Riikliku
Merelaevanduse, 1951-1988 NSVL Raudteevalitsuse, hiljem
Tallinna 11. Mittetäielik Keskkool.

1991. aastast on siin, endistel kloostri maadel, Vanalinna
Hariduskolleegium. Loodan, et hoidmas ja jätkamas elu sama
vaimu juhtimise all, kes omal ajal haridusalase mõtte siin tekitas
ja ringi liikuma lükkas.

KERSTI

nUuest vanast majast


