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Odszedł zasłużony pedagog 

W dniu 20 listopada, na skutek wylewu krwi do mózgu zmarła wie-
loletnia nauczycielka matematyki w Liceum im. T.Kościuszki, mgr Da-
nuta Rempalska. 

Danuta Rempalska z domu 
Stachowiak, urodziła się 11 lipca 
1925 roku w Warszawie. W 1932 
г., w wypadku lotniczym, zginął jej 
ojciec, który był oblatywaczem 
samolotów. W tym samym roku 
rozpoczęła naukę w Prywatnej 
Szkole Powszechnej Żeńskiej im. 
Antoniny Walickiej w Warszawie. 

W roku 1936, wraz z matką i 
ojczymem, przeniosła się do 
Siemiatycz, gdzie kontynuowała 
naukę w szkole powszechnej. 

Do Gimnazjum uczęszczała 
w Bielsku Podlaskim. Tu zastała 
ją wojna. W 1941 roku, dzień 
przed wybuchem wojny polsko -
radzieckiej (21.06) została de-
portowana z matką i dwoma 
braćmi na Syberię, do wsi pod 
Bijskiem w Ałtajskim Kraju. 

Wywózka odbywała się w 
nieludzkich warunkach. W ciągu dwutygodniowej podróży tylko dwa razy 
otrzymali wodę (zimną) mimo, że matka Danuty miała przy sobie miesię-
czne niemowlę. 

Na Syberii pracowała początkowo w sowchozie przy zbieraniu zboża i 
warzyw, potem przy wyrębie lasu. 

Po podpisaniu układu polsko - radzieckiego (Sikorski - Majski) zawar-
tego 3 lipca 1941 roku, sytuacja Polaków uległa zmianie na lepsze. Danu-
ta wraz z rodziną została przeniesiona do miasta Bijsk. 

Rodzina Danuty wróciła do kraju, do Bielska Podlaskiego. Młoda 
dziewczyna od razu rozpoczęła naukę, zdała "małą maturę" (cztery klasy 
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Gimnazjum), a następnie, w 1948 roku otrzymała świadectwo dojrzałości 
w Państwowym Liceum Matematyczno - Fizycznym im. Tadeusza Kościu-
szki w Bielsku Podlaskim. 

W latach 1948 - 1952 studiowała na Wydziale Matematyki - Fizyki -
Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała pod kie-
runkiem profesora Wacława Sierpińskiego. Po otrzymaniu tytułu magistra 
filozofii w zakresie matematyki zaczęła pracę w szkole Ogólnokształcącej 
w Ełku. W klasach licealnych uczyła matematyki, a w klasach jedenastych 
- fizyki i astronomii. 

W 1955 roku zawarła związek małżeński z Henrykiem Rempalskim i za-
mieszkała w Pruszkowie. 

Podjęła tu pracę w Liceum im. Tadeusza Kościuszki. Dała się poznać 
jako wspaniały nauczyciel - lekcje prowadziła z zaangażowaniem. Mimo, 
że była wymagająca, uczniowie cenili ją - zawsze starała się wyjaśnić 
trudne kwestie, a ponieważ kochała młodzież, nigdy jej nie krzywdziła. 

Za swą pełną poświęcenia pracę, otrzymała wiele odznaczeń i na-
gród, m.in: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski. W 80 rocznicę nadania praw miejskich Pruszkowowi, 
Komitet Obchodów rocznicy przyznał jej medal "Za Zasługi dla Miasta". 

Pożegnaliśmy Danutę Rempalską na zawsze dnia 25 listopada 1997 r. 
Mszę św. w intencji zmarłej odprawił ks. dziekan Józef Podstawka w 

asyście prefekta Liceum im. T. Kościuszki ks. Dariusza Bartosiewicza i 
księży - byłych uczniów. 

Na cmentarzu Zmarłą pożegnał obecny dyrektor Liceum pan Leszek 
Skrzypczak. 

Grób Jej pokryły stosy kwiatów od przyjaciół, uczniów i rodziny. 
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