


JANINA KALINOWSKA 

Moje pokolenie nauczycieli 

fragmenty pamiętnika 

W ostatnim roku w seminarium przeżywałam dni grozy przed 
maturą. A po egzaminie udało się wizytatorowi Rzędowskiemu namó-
wić dwie „patriotki" do podjęcia pracy aż w województwie nowo-
grodzkim. Jedną z tych „bohaterek" byłam właśnie ja, wówczas J. 
Karwowska. 

Praca nauczycielska w latach 1925 - 1934 

Ze świadectwem dojrzałości, romantyczną głową i paru złociszami 
w kieszeni dotarłam z koszykiem wiklinowym, kolejką wąskotorową 
do Lubczy nad Niemnem, odległej 30 km od Nowogródka. Było to 
niewielkie miasteczko zamieszkałe przez Białorusinów i Żydów. Jedy-
nym ośrodkiem kultury była tu cerkiew. Chodziłam do niej na 
nabożeństwa prawosławne z ciekawości, jak na występy estradowe. 
Bardzo mi się podobały śpiewy gregoriańskie. A pop widząc mnie 
w cerkwi kłaniał się w pas prawie od ołtarza. 

Języka rosyjskiego w ogóle nie znałam, a polski słyszałam tylko 
w szkole, w urzędzie gminnym i na posterunku poliqi. W swojej 
drugiej klasie miałam tylko dwoje polskich dzieci. Ale i białoruskie 
były miłe. 
Tak ślicznie mnie nazywały: „nasza uczycielanka". Kierownik szkoły 
miał nazwisko Woropajew, a inspektor Stiasny. Chyba żadnemu 
z nich nie zależało na sukcesach polonizacyjnych. Takie przynajmniej 
miałam wtedy odczucia. Ktoś nawet psuł nam robotę, uprawiał 
dywersję, przeszkadzał. Może sam Woropajew. Pamiętam, że w któreś 
ze starszych klas uczeń (Konstanty Ostapkiewicz) podał w wątpliwość 
fakt historyczny o dotarciu Batorego pod Psków w czasie wojny 
z Moskwą. Nawet kopia obrazu Matejki nie była dla niego argumen-
tem przekonywującym. 
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Życie osobiste układało mi się w tej Lubczy różnie. Nie było się 
w kim kochać, więc flirtowałam z lekka z popem i z komendantem 
poliq'i. A miało to miejsce przy piciu „czaju" u gościnnej „popadi", 
którą nazywaliśmy „księdzową". W drugim roku pobytu „na kre-
sach" miałam już stałego adoratora, osadnika i sekretarza gminy 
w jednej osobie. Starał się o moją rękę, ale nie zdobył serca. Zresztą 
nie uśmiechała mi się perspektywa zamieszkania na stałe w tamtych, 
obcych stronach, mimo ich uroku i egzotyki. Na decyzję złożenia 
przeze mnie podania o przeniesienie wpłynęły również syzyfowe zma-
gania „ku chwale ojczyzny" pod ścisłym nadzorem Woropajewa. 

W taki to sposób po dwóch latach „czynu patriotycznego" znalaz-
łam się znów w ojczystych stronach, czyli w Polsce centralnej. Otrzy-
małam nominaq'ę do jednoklasówki w Pecynie koło Długosiodła 
(pow. Ostrów Maz.). Cieszyłam się samodzielnością. I stopniowo 
stawałam się przysłowiowym „ambasadorem" wiejskim. Zabrałam 
matkę do siebie, więc miałam gotowanie z głowy, a za to więcej czasu 
na działalność społeczną. Przygotowanie z dziećmi szkolnymi .jase-
łek" i wystawienie ich na scenie w okresie świąt Bożego Narodzenia 
było moim pierwszym czynem społecznym. Zmobilizowałam do tej 
akcji młodzież dorosłą, pozaszkolną, która zbudowała mi scenę, 
zawiesiła kurtynę, urządziła widownię z ławkami. Potem ze starszymi 
wystawiałam różne sztuki, oczywiście pisarzy polskich. Tak jakoś 
przypadkowo w repertuarze naszym znalazła się komedyjka pt „Bol-
szewicy pod Warszawą". Społeczeństwo przyjęło ją entuzjastycznie, 
bo pamiętało rok 1920, który należał już do historii. Aliści ... przybył 
tę sztukę obejrzeć (podczas spektaklu) komunizujący nauczyciel z po-
bliskiego Długosiodła, Józef Kuchta) a może Antoni, imienia dokład-
nie nie pamiętam), o którym krążyły plotki, że był na żołdzie sowiec-
kim. Po przedstawieniu doszło między nami do ostrej wymiany zdań 
na tematy ideologiczne. Mój przeciwnik w dość uproszczony sposób 
chciał mnie pozyskać dla „wielkiej sprawy"... proletariatu. A tym-
czasem ja z klasą robotniczą w ogóle nie miałam nigdy nic wspólnego. 
Znałam chłopów, bo sama pochodziłam ze wsi i wśród nich dobrze się 
czułam. Ale ani mi do głowy nie przyszło, żeby pracę z młodzieżą 
prowadzić pod jakimś szyldem politycznym. Odezwała się we mnie 
pasja społecznikowska, więc po prostu szukałam dla niej ujścia. 
I mogłam się na tym polu wyżyć z pożytkiem dla młodzieży polskiej. 
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Sama się przy tym też wiele nauczyłam. Choć nie tego, co mi chciał 
zaaplikować pan K. Ale od owego starcia (z owym Kuchtą) po-
stanowiłam mu trochę pobrudzić, a więc przeszkodzić w mąceniu 
w głowach młodzieży, sama więc zgłosiłam akces do Akcji Katolickiej, 
która miała siedzibę w Płocku. Niebawem otrzymałam nominację na 
prezeskę Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej właśnie w Długosiod-
le. W czasie wakacji kuria wysłała mnie do Wejherowa na prze-
szkolenie w ramach PWK (Przysposobienia Wojskowego Kobiet)". 

Na marginesie wspomnę, że nasz obóz był wizytowany przez panią 
Kazimierę Iłłakowiczównę, a prezydent Mościcki wszystkim uczest-
nikom uścisnął dłonie. Po tym kursie brałam udział w diecezjalnym 
zlocie młodzieży w Płocku, gdzie objęłam główną komendę nad 
defiladą. Miałam wtedy już 22 lata. W międzyczasie organizowałam 
w Pecynie bibliotekę za pieniądze zebrane przez młodzież podczas 
występów scenicznych. Nawet szkoła nie miała wtedy księgozbioru. 
Dzięki wielkiej aktywności młodzieży pozaszkolnej nabyliśmy dużo 
dzieł prozaików polskich: Sienkiewicza, Kraszewskiego, Prusa, Ro-
dziewiczówny. W taki to sposób „księgi zbłądziły pod strzechy". Wieś 
czytała w długie zimowe wieczory, przy kopcących lampach naf-
towych. A jak szanowała te książki z trudem zdobyte!. „Quo vadis" 
cieszyło się największą poczytalnością. 

Do zdobyczy kulturalnych tamtych lat należało właśnie radio 
kryształkowe z dwiema parami słuchawek. Zainstalował mi je miejs-
cowy inteligent Szwaczyk, podówczas podchorążak. Ten mały apara-
cik przyciągał do nas gospodarzy, którzy ciekawi byli wydarzeń 
w świecie. A prasa na wieś jeszcze nie docierała. 

I tak dobiegł końca drugi rok mego pobytu w owej Pecynie. W tym 
czasie siostra kończyła seminarium nauczycielskie w Łomży. Chciałyś-
my odtąd razem pracować, aby nie dzielić się matką (u tej trochę 
i u tamtej trochę). O drugim etacie w Pecynie inspektor nie chciał 
nawet słyszeć. Pozostało tylko jedno wyjście: przeniesienie do wielo-
klasówki. 

Żal mi było opuszczać wieś, z którą się bardzo zżyłam. Podawałam 
ludziom dzieci do chrztu, druhnowałam na weselach, ale się nie 
spoufaliłam. Miałam poważanie i u młodych i u starszych. Gos-
podarze nawet rozglądali się za miejscowym mężem dla mnie, żeby 
mnie w ten sposób utrzymać w swoim środowisku. Z tej racji ktoś mi 
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zrobił niesmaczny kawał. Kiedy pewien konkurent z dalszych stron 
przyjechał do mnie końmi, jakiś złośliwiec powykręcał kapsle z kół. 
Gdy pojazd ruszył z miejsca do wyjazdu, wszystkie cztery kółka 
potoczyły się w różne strony podwórka. Nie szukałam sprawcy 
zajścia, który to, przyznać trzeba, miał poczucie humoru. 

A ów konkurent, podchorąży - lotnik został wkrótce moim na-
rzeczonym. Dwa bowiem, nowe wydarzenia zaszły w moim życiu. 
Pierwsze - to zasygnalizowane przed chwilą zaręczyny z kolegą z ła-
wy szkolnej w Wąsewie. A drugie to przeniesienie służbowe (ale na 
własną prośbę) również do tego Wąsewa, gdzie od dzieciństwa znali 
mnie wszyscy, gdzie z rodzicami moich uczniów mówiliśmy sobie po 
imieniu. 

Wróciły wędrowne ptaki do swoich gniazd... Miało to miejsce 
w roku 1929. W Wąsewie było dużo dobrych nauczycieli i ja nie 
miałam tu czym zabłysnąć. Moje społecznikostwo wekslowane tak 
gwałtownie w określony, skrajnie prawicowy nurt, przestało mnie 
pasjonować. Raczej do „Strzelca" czułam ciągoty, ale znów prze-
szkadzał on miejscowemu proboszczowi, nawiasem mówią złemu 
duszpasterzowi. Odżegnałam się więc od Akcji Katolickiej i wszyst-
kich spraw z tym związanych. (Ani wersja ideologiczna głoszona przez 
Kuchtę, ani celebrowana przez księdza Kłobukowskiego nie odpowia-
dała mi. Obie posiadały cechy skrajnego fanatyzmu - nie do przyjęcia 
dla „wolnego ducha"). 

Postanowiłam więc skoncentrować się raczej na pracy w szkole, 
aby dać rzetelną wiedzę dzieciom moim ziomków. Może i doceniali to, 
ale wiem, że nigdy nie mówili do nich o mnie w ten sposób: „wasza 
nauczycielka", „wasza pani". Zawsze byłam „Karwowianką". Podob-
nie zresztą było i z moją siostrą. Jak „Karwowianka" zadawała jakąś 
pracę domową, to dziecko mogło jej nie odrobić, bo rodzice obiecywa-
li „z nią" to załatwić. Niebawem siostra przeniosła się do Długosiodła, 
gdzie wyszła za mąż. A ja zostałam na miejscu jeszcze przez kilka lat. 

W któreś wakaqe wyjechałam na kurs geograficzno-krajoznawczy 
do Krakowa. Kierownikiem tego kursu nauczycielskiego był prof. 
Węgrzynowicz, a wykładowcą dr Maślankiewicz. Byłam pod urokiem 
pierwszego. Wspaniały człowiek. Bez reszty oddawał się ratowaniu 
folkloru góralskiemu. Limanowa była jego ulubioną miejscowością. 
Obiecywałam sobie kiedyś wstąpić w jego ślady, lecz niestety, moje 
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życie potoczyło się innym torem. Przypomniałam sobie, że prof. 
Węgrzynowicz miał imię Ludwik, a Maślankiewicz Kazimierz („bas-
ka" pracuje - nie?). Przeglądałam niedawno jakąś pracę prof. Maś-
lankiewicza. Bodajże o wulkanach. A ja sięgnęłam po tę książkę 
właśnie dlatego, że znałam jej autora. 

A prof. Węgrzynowicz miał do mnie jakiś opiekuńczy, ojcowski 
stosunek. W przystępie dobrego humoru nazywał mnie „urwisem". 
A ja wtedy poszczekiwałam z radości, że to niby jestem takim urwisem 
z budy. Bardzo przypadło profesorowi do gustu moje sprawozdanie 
z wycieczki do kopalni soli w Wieliczce. A tych wycieczek mieliśmy 
multum. Buszowaliśmy po całym Podgórzu zaopatrzeni w młoteczki 
i torby. Naszymi trofeami były różnorakie kruszce, skały - z ametys-
tami włącznie. Przywiozłam tego pokaźną ilość do Wąsewa i pokaza-
łam nauczycielowi geografii z naszej szkoły. I niech ktoś powie, że 
nauczyciele przedwojenni nie dokształcali się. A są tacy, którzy tak 
paplają. Ja na pewno odświeżałam i uzupełniałam swoją wiedzę. I to 
na własny koszt. Bo jeszcze ze szkoły średniej wyniosłam jakiś niedo-
syt, coś, co prof. Suchodolski tak trafnie nazwał „niepokojem intelek-
tualnym". 

Nie wyprzedzając jednak biografii, chcę przedstawić jeszcze inną 
„zdobycz" wyniesioną z Krakowa. Zawdzęczam ją memu zacnemu, 
drogiemu profesorowi Węgrzynowiczowi, który mnie skontaktował 
z eksperymentującą wówczas nauczycielką, panią Malanowską. 

Przypomnę, że w latach trzydziestych, podobnie jak dziś, mówiło 
się również o efektywności pracy w Polsce. W klasach szkolnych 
widniały nawet sentencje, których autorem był Józef Piłsudski. 
Brzmiały one następująco: 
„Idą czasy, których znamieniem będzie wyścig pracy, jak przedtem był 
wyścig żelaza, jak przedtem był wyścig krwi." 

Krytykując więc orientaq'ę Piłsudskiego (prozachodnia), możnaby 
mu przynajmniej, nie odmawiać prekursorstwa (wyżej zacytowanego). 
Wracam jednak od tej dygresji do meritum sprawy. Ten apel o efek-
tywność pracy dotyczył oczywiście i szkolnictwa. Pamiętam ten okres 
poszukiwania nowych metod nauczania, nowych systemów oświato-
wych, choć bez specjalnego powoływania „Komisji Ekspertów"... 
Ukazywały się publikacje na ten temat. „Szkoła twórcza" Rowida 
omawiała szeroko eksperymenty zachodnie: szkołę pracy Deweya, 
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system daltoński, metodę Decrolego itp. Niektóre szkoły w Polsce 
podejmowyła próby, zaczynały eksperymentować. Była nią między 
innymi, klasa I szkoły podstawowej, prowadzona przez wyżej wspo-
mnianą panią Malanowską. Oparła się ona na belgijskim doświad-
czeniu Decrolego dostosowując go do podłoża polskiego. Byłam 
urzeczona i zaszokowana atmosferą pracy w tej klasie, jej urządzeniem 
(kilka akwariów), dużo wydała drukiem, jako dość duży objętościowo 
podręcznik, też sama pani Malanowska. Miałam go na własność 
i podejmując pracę w klasie I na początku roku szkolnego 1932/33 
trzymałam go nieomal kurczowo. 

Opierając się na założeniach psychologii, postulującej globalne 
spostrzeganie dzieci, pani Malanowska prowadziła naukę czytania 
metodą zdaniową. (I ja też). Już pierwsza lekcja miała taki zapis: 
Mama ma b, „mama ma d"...Dzieci nie miały elementarzy, tylko 
trzeba było pisać dla nich teksty treściowe bliskie, środowiskowe. 
I oczywiście powielać, I to z dnia na dzień. Tylko to przy tej metodzie 
było najbardziej uciążliwe. 

Nowością także było to, że dzieci poznawały najpierw druk i pisały 
drukiem. Myślę, że dzięki temu pod koniec roku miały świetnie 
opanowaną technikę czytania. Dawały sobie radę z każdym tekstem 
drukowanym. Tylko pismo dzieci nie było kształtne. Może za mało 
miały ćwiczeń manualnych (ulepianek, rysunków). Może nie mieś-
ciłam się w czasie i dlatego nie wyegzekwowałam i tej drugiej techniki. 
Uzupełniłam to jednak w drugiej klasie, którą prowadziłam w następ-
nym roku. Dzieci pisały już wypracowania na dwie stroniczki. Nie 
miały trudności z budową zdań. Do dziś pamiętam zdanie z wy-
pracowania o wiośnie jednego, takiego brzdąca, „Teraz grusza w mo-
im ogrodzie wygląda jak panna młoda". Te efekty składniowe i stylis-
tyczne dała mi, opisana w wielkim skrócie - zdaniowa (a nie wyrazo-
wa) metoda czytania i pisania. 

Teraz opiszę jeden zabawny epizod z mojego eksperymentu peda-
gogicznego w klasie I. Pani Malanowska radziła, aby przykład przy 
takim „ośrodku zainteresowania" czy temacie jak „Człowiek", po-
przedzić go opisem budowy ciała, a zakończyć zagadką lub rebusem. 
Można było i przestawić te czynności, lecz opisu nie pominąć. I ja tak 
zrobiłam. Dzieci zresztą wszystkie części ciała podawały same. Nie 
znały tylko pojęcia „tułów". Kiedy doszło do „nóg" ja skomasowałam 
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dla nich nazwę „kończyny", nie wbijając jej oczywiście w łepetyny 
dzieci. Uzasadniłam tylko nazwę : kończyny, końce ciała, zakoń-
czenia... Po jakimś czasie, może po tygodniu lub dwóch, zapytałam 
dzieci, czy pamiętają tę wspólną nazwę dla rąk i nóg. W całej klasie 
zapanowała cisza. Aż wreszcie jeden chłopak spod pieca wystrzelił 
w górę palcami i gwałtownie domagał się powołania go do od-
powiedzi. Na moją radosną zachętę : „no powiedz Ignasiu" otrzyma-
łam również radosną odpowiedź: „saradeja". Tak nieraz wieś nazywa 
saradelę. A mój rozkoszny Ignaś skojarzył pojęcie kończyn z „koni-
czyną" - paszą dla bydła. A gdy mu kończyna ulotniła się z głowy, 
zastąpił ją inną paszą - gwarową „saradeją". Ciekawe, że żadne 
z dzieci nie roześmiało się z odpowiedzi kolegi. Prawdopodobnie i one 
miały podobne skojarzenia. Nie same sukcesy miewało .się w pracy 
szkolnej. Tak zresztą jak i w innych rejonach życia. A o nich tu teraz 
będzie mowa, ponieważ rzutowały na pracę zawodową. 

Od czterech lat oficjalnie, a od sześciu fluidalnie (że tak powiem) 
byłam szczęśliwą narzeczoną podchorążego Głoska Szczepana, potem 
tegoż podporucznika i porucznika. Ociągaliśmy się trochę z zawar-
ciem małżeństwa bo dotąd oboje nie mieliśmy po prostu okazji, aby 
choć trochę użyć świata a więc bywać w teatrach stołecznych, na 
balach elitarnych, ba - nawet w kabaretach i „lokalach". A poza tym 
chcieliśmy się materialnie przygotować do tego małżeństwa. Narzeczo-
ny miał urządzić mieszkanie dla rodziny, z perspektywami na liczne 
potomstwo, bo oboje bardzo lubiliśmy dzieci. A ja zajęłam się przygo-
towaniem tzw. „wyprawy". Gdy wreszcie mieliśmy to już poza sobą, 
władze wojskowe wydały zarządzenie, że oficerowie mogą się żenić 
tylko z posażnymi pannami i z cenzusem naukowym. Pierwszemu 
warunkowi nie odpowiadałam jako kandydatka na żonę porucznika. 
Trzeba więc było znów odroczyć zamążpójście. Wreszcie, po uzys-
kaniu zezwolenia, wyznaczyliśmy termin ślubu na Boże Narodzenie 
1933 roku. 

Ale jeszcze przedtem mój lotnik miał wziąć udział w zawodach 
myśliwców na terenie Rumunii. Lecąc na nie 3 października zahaczył 
o Wąsewo, aby mnie z góry powitać i pożegnać. I jak zwykle w takich 
przelotach - pokręcić trochę akrobacji. Widocznie za bardzo zaufał 
wtedy maszynie (mówiło się wtedy o nich, że są „latającymi trum-
nami"), bo wpadł w korkociąg, z którego już nie poderwał się do 
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nami"), bo wpadł w korkociąg, z którego już nie poderwał się do 
dalszego lotu. Czaszka mu pękła przy zderzeniu z ziemią. Gdy 
holowana przez dzieci szkolne dowlokłam się do miejsca katastrofy, 
mój narzeczony już nie żył. Zginął śmiercią lotnika w miejscu rodzin-
nym. Na grobie ma krzyż ze śmigłami samolotu. 

Wraz ze zgonem ukochanego człowieka zamknął się wtedy ważny 
rozdział w moim życiu. Odtąd nie żyłam, lecz wegetowałam. Przez cały 
rok byłam na granicy życia i śmierci. To nie metafora, tak było ze mną 
rzeczywiście. 

Grono nauczycielskie okazało mi wtedy serce. A moi drugoklasi-
ści, te „lgnące" Kaziki i Wacki - stanowili straż przyboczną, gdy 
kierowałam swe kroki na miejscowy cmentarz. I w ich asyscie prze-
kroczyłam bramę miejsca wiecznego spoczynku. 

Lata 1934 - 1939 
Przyjaciele radzili mi zmienić środowisko, w którym niemal każdy 

kąt przypominał przeżytą tragedię. Byłam już wtedy zaoczną słuchacz-
ką Wyższego Kursu Nauczycielskiego prowadzonego przez kolegę 
Stanisława Wiącka z ramienia ZNP. Lecz opisane wypadki wytrąciły 
mię z rytmu pracy. Przerwałam więc te studia, ale za namową 
przyjaciół wstąpiłam na państwowy, roczny kurs, tego samego typu 
i kierunku, do Warszawy. Dyrektorem WKN - u na Jezuickiej był 
wtedy pan St. Dobrowolski a profesorami: p.p. Saski, Szymańska, 
Zawadzki, Starościak, Włodarski. 

Otrzymałam na te studia urlop płatny za zwrotem kosztów zastęp-
stwa. Mieszkaliśmy i stołowaliśmy się wszyscy prywatnie. Ja na 
Daniłowiczowskiej. Przez pierwsze miesiące nauki miałam dosłownie 
pustkę w głowie, nic do niej nie wchodziło. Profesorowie i koledzy 
znali skądś przyczynę tego stanu i pewno dlatego odnosili się do mnie 
z wielką wyrozumiałością i serdecznością. Jak profesor Saski wzywał 
mnie do odpowiedzi przy tablicy, to koledzy robili wszystko, aby 
właściwa odpowiedź dotarła do mych uszu. Pewnego razu zniecierp-
liwiony (tenże profesor) powiedział do mnie, że nic nie robię tylko 
flirtuję, o czym miało świadczyć to gremialne podpowiadanie kole-
gów, gdy mozoliłam się nad jakimś tekstem fonetycznym. Ale raz po 
tej cierpkiej uwadze profesor uśmiechnął się do mnie dobrotliwie. 
Jeszcze przez jakiś czas korzystałam z tego kredytu. 
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Po półroczu postanowiłam wziąć się do pracy, bo czekał mnie 
końcowy egzamin. Jeszcze w karnawale dałam się wciągnąć w wir 
hucznych zabaw, a w poście zakasałam rękawy i zaczęłam kuć. Nawet 
trele słownicze w maju anno domini 1935 nie zdołały mnie oderwać od 
książki. Na egzamnie końcowym nie wypadłam za dobrze, ale zaległo-
ści nadrobiłam przestałam się wstydzić swojego nieuctwa, które było 
wynikiem apatii, trochę już fasadowej, będącej jakby wygodnym 
azylem. Uświadomienie sobie tego faktu oraz skoncentrowanie władz 
umysłowych na opanowaniu określonego zakresu wiedzy pomogły mi 
zapomnieć o tragicznych przeżyciach. 

Pod koniec wspomnianych studiów zdobyłam się jeszcze na zryw 
społecznikowski prezesując Kołu Sportowemu przy WKN-ie. Wspo-
mnieć też należy i o tym, że byłam również jedną z głównych podpór 
zespołu inscenizacyjnego prowadzonego przez pewną aktorkę, której 
nazwiska już nie pamiętam. Opracowała ona z nami pastorałki, 
dożynki, sobótki a także szereg wierszy Tuwima („Śląsk śpiewa", 
„Biały dom"). Nasze występy z wymienionym repertuarem miały 
charakter tylko kameralny. Niemniej samo poznanie warsztatu in-
scenizacyjnego od podstaw, a więc od pierwszej próby, przydały mi się 
bardzo w przyszłej pracy szkolnej. 

Do dobrych tradyqi naszego WKN-u należało organizowanie (dla 
słuchaczy) recitali muzyki poważnej (Sztompki, Dubiskiej, Umińskiej) 
oraz dłuższych wycieczek na rubież kraju - bezpośrednio przed eg-
zaminem końcowym. Miały one być jakimś antidotum na kucie, 
przewietrzeniem umysłu, czyli po prostu - higieną psychiczną. Auto-
rem tego zabiegu profilaktycznego był dyrektor studium, pan Dob-
rowolski. Podzielił on wówczas wszystkich słuchaczy na dwie grupy 
(według zainteresowań) i jedną skierował na Śląsk a drugą na kresy 
wschodnie. Ja się znalazłam w grupie „orientalnej". Trasa nasza 
wiodła przez Kielecczyznę (Zaleszczyki, Kosów, Żabie) a potem 
tranzytem przez Podole i Wołyń na Polesie. Ech, łza się w oku kręci, 
kiedy człowiek wspomina tamte krajobrazy. Reminiscencje tej eg-
zotycznej turystyki jeszcze tkwią w mej jaźni. A także i kilka nazwisk 
kolegów z grupy humanistycznej. Wacław Wojtyński to dziś „szysz-
ka" chyba w ministerstwie, Walery Gruza - były działacz związkowy, 
Staś Trębaczkiewicz - podobno profesor KUL-u. Wiedli oni prym 
w podpowiadaniu mi gramatyki. Opanowałam ją ekspedite dopiero 
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w późniejszych czasach, gdy prowadziłam język polski w starszych 
klasach. Bo wraz z ukończeniem Wyższego Kursu skończyło się moje 
bakałarzenie z maluchami. Z Warszawy wróciłam jeszcze na rok do 
Wąsewa, gdzie uwieczniłam pamięć o sobie organizacją występów 
scenicznych. Zawdzęczam to przeszkoleniu na Jezuickiej. A tak-
że - własnemu talentowi w nogach. Tańce stały się odtąd najatrakcyj-
niejszym numerem programu wszystkich uroczystości szkolnych. A ja 
nimi dyrygowałam. Ile się przedtem napracowałam, wiedzą ci, z który-
mi ćwiczyłam. Jeszcze teraz wspominam o tym przy spotkaniach, 
chociaż podobnie jak ja, mają już wnuczęta. 

W roku szkolnym 1936/37 przeniosłam się do dużej szkoły w Go-
worowie, odległym od Wąsewa tylko 7 km. Mama nie chciała iść ze 
mną, wolała zostać w rodzinnych stronach. Może chciała już od-
począć. A mnie urzekł w Goworowie ogród przyszkolny, prowadzony 
przez kierownika szkoły, pana Michała Krawczyka. Spędzaliśmy 
w nim wolne od zajęć chwile, bo pełnił on jaby rolę parku. Były w nim: 
ławeczki i huśtawka i trawka do poleżenia. A to, co na grządkach 
rosło, miało przecudną woń, smak i barwę. A więc truskawki, pozio-
mki, maliny, agrest, porzeczki i karłowate jabłonie i grusze. Z roślin 
kwiatowych tylko dalie o różnych odcieniach różu. Zdobiły one 
ogród, a jednocześnie stały na straży smacznych jagódek. 

Lecz szkoła miała i mankament dużego kalibru, a polegający na 
tym, że w głównym budynku (tym z ogrodem) mieściło się tylko kilka 
klas. Reszta w lokalach wynajętych, rozrzuconych po całym miastecz-
ku. Nieraz nie wystarczało dziesięciu minut pauzy na przejście z jednej 
klasy do drugiej. Natomiast atmosfera w szkole była koleżeńska, 
serdeczna. Duża w tym zasługa kierownika, który łagodził konflikty, 
inspirował przyjaźnie kończące się małżeństwem. Właśnie w tej szkole 
poznałam swego przyszłego męża, za którego się przed wakacjami 
wydałam. Kierownik nie kazał mi się wahać zaopatrując męża etykiet-
ką „porządny chłop". 

A jak mi się praca układała? Prowadziłam język polski w starszych 
klasach „z wielkim pożytkiem i efektywnie" oraz gimnastykę z dziew-
czętami „dość składnie i efektywnie" - jak to określał lakonicznie 
kierownik. W miejscu otwartym, na obszernej łące, (a nie na boisku, 
bo było zbyt małe) organizowaliśmy z kolegą Kurlitem popisy gimnas-
tyczne na zakończenie roku szkolnego. Współzawodniczyliśmy nawet. 
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I tak w pierwszym roku mej pracy w Goworowie zespół dziewcząt 
wypadł lepiej. A w następnym efektowniejszy był zespół chłopców, 
więc laury zdobył kolega Kurlit. W trzecim i ostatnim roku mej pracy 
już żadnych popisów nie było, bo w powietrzu wisiała wojna z Nie-
mcami. Na początku wakacji mąż został powołany do wojska na 
przeszkolenie, a ja zostałam sama z dzieckiem. Uciekłam do matki 
dopiero wtedy, gdy Goworo zaczęło się palić od zrzucanych bomb 
niemieckich. A mąż walczył już z najeźdźcą. 

Lata 1939 - 1944 

Wrócił do domu po rozbiciu ich jednostki przez Niemców pod 
Andrzejewem. Nie wracaliśmy już do Goworowa. Przez całą okupację 
mieszkaliśmy w Wąsewie należącym do dystryktu Generalnej Gube-
rni. Niebawem władze okupacyjne uruchomiły szkolnictwo. Mąż 
został zatrudniony w szkole, a ja nie, bo takie przepisy obowiązywały 
w G.G. Mimo tego parałam się trochę nauczaniem. Nieraz zastępowa-
łam cichaczem męża, który chciał zahandlować cielęciną w Warszawie. 
Jakoś udawały mu się te transakcje. W ten sposób trochę dorabiał do 
pensji. A ja uczyłam prywatnie tych przedmiotów, których nie było 
w szkole. A więc historii polskiej, literatury, geografii. Za każdą 
odbytą lekcję otrzymywałam litr mleka. To moje nauczanie, aczkol-
wiek tajne, nie miało charakteru zorganizowanego. Rodzice mię znali 
i na pewno ufali. A przysyłając swe dzieci na te lekq'e do mnie, mieli 
przeświadczenie, że spełniają właściwie obywatelski obowiązek. Przez 
to moje szkolenie przeszło zaledwie sześcioro dzieci z tych przyczyn, 
które się za chwilę wyłonią. 

Już w roku 1940 mąż zaczął konspirować w Armii Krajowej. 
A w 1941 r urodziły się nam bliźnięta. O mało życiem nie przypłaciłam 
urodzenia tych „akowianek". Zaczęły się dla nas koszmarne dni. Mąż 
rzadko sypiał w domu, bo aresztowania miały miejsce przeważnie 
w nocy. Gdy „buda" zajeżdżała do Wąsewa, a sąsiedzi zdążyli nas 
o tym powiadomić, uciekaliśmy z domu oboje z mężem. Bo nieraz 
żony zabierano za „spalonych" mężów. Wspinaliśmy się najczęściej po 
płotach, aby chwycić się za poszycie, a potem przez zamaskowane 
drzwiczki skoczyć do sąsieka w czyjejś stodole. A z trójką naszych 
dzieci zostawała wtedy moja mama. 
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Mleko w naszej rodzinie piły tylko dzieci. My (dorośli) byliśmy na 
szarej kawie z sacharyną i chlebie z marmoladą. A gdy w porze 
obiadowej zjawiał się u nas ktoś z lasu, to na tego gościa przechodził 
obiad matki i mój. Przez całą niemal okupację żyło nam się głodno 
i chłodno. Niejednokrotnie szron był na poduszkach, gdy kładliśmy 
się spać w nieopalanym pokoiku. W jedną z tych mroźnych zim nasza 
najstarsza córka trzykrotnie zapadała na zapalenie oskrzeli. Myśleliś-
my, że już jej nie uratujemy. Bóg się jednak zlitował. I przyszło 
ozdrowienie. 

Ingerencji bożej dopatrywaliśmy się i w innym wydarzeniu, które 
zaraz streszczę. Miało to miejsce w lecie 41-go lub 42-go roku. 
Pewnego ranka, o świcie, kiedy wszyscy spaliśmy w domu, weszła do 
pokoju mama i zawołała nas do kuchni. Przez siatkę w oknie zobaczy-
liśmy na naszym podwórku masę uzbrojonych Niemców, którzy 
otoczyli naszego sąsiada, lekarza Fastyna, wyprowadzonego przed 
chwilą z mieszkania. Doktor był świeżo upieczonym akowcem, mąż go 
nawet zaprzysięgał. 

Ja w pierwszym porywie strachu powiedziałam do męża, żeby się 
szybko ubrał i uciekł przez szczytowe okno. I mąż chciał to zrobić. Był 
jednak na tyle przezorny, że najpierw uchylił okno, aby sprawdzić, czy 
nie ma pod nim szkopa. I wtedy usłyszeliśmy głośne ostrzeżenie 
przeznaczone dla pozostałych Niemców: „Achtung! Achtung! Czło-
wiek chce uciec przez okno szczytowe". Struchleliśmy oboje z mężem 
i czekaliśmy już na najgorsze. 

W tym czasie w mieszkaniu aresztowanego doktora przeprowadzo-
no rewizję. Potem kilku Niemców weszło na strych, najpierw na stronę 
doktora, a potem na naszą (mieszkaliśmy pod wspólnym dachem). 
Grzmotnął kamień zrzucony z kosza, w którym trzymaliśmy jakieś 
wiktuały. Potem słyszeliśmy schodzenie z góry, kierowanie się w nasze 
drzwi. Tylko jeden Niemiec wszedł do mieszkania. Popatrzył na trójkę 
śpiących dzieci, na matkę i mnie na nogach, posiniałe ze strachu. 
Zapytał męża o nazwisko. A wychodząc od nas tak powiedział do 
męża: „Jeżeli panu życie miłe, niech pan nigdy nie ucieka przed 
Niemcami". I ten właśnie był Bawarczykiem. 

Z podobnych wspomnień żony akowca „Balladyńskiego", bo taki 
miał pseudonim mój mąż, mógłby powstać tomik opowiadań. A więc 
i o tym, jak pewien niemiecki szuja ze Śląska namawiał mię do zdrady 
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małżeńskiej za cenę zwolnienia męża z robót przyfrontowych. Naj-
pierw dopytywał się o męża, więc go zbyłam tą wersją o robotach, 
oczywiście fałszywą. Niemczura uwierzył w nią i zaproponował: „Jak 
się ze mną prześpisz, to ci go za trzy dni przyprowadzę." Zaczynał 
z miejsca forsować drzwi, aby „uderzyć w kimono". W biały dzień. 
Wydzierałam się na całe gardło i wypłoszyłam go. Ale podobno 
wyglądałam jak upiór, gdy na mój krzyk zbiegli się ludzie. 

Nasze córki też odegrały pewną rolę w konspiracji. Przenosiły 
tajne pisma w kieszonkach od fartuchów, gdy „sztab" nie miał pod 
ręką łączniczki. Ja wtedy wyruszałam niby na spacer, trzymając dzieci 
za rączki. Tylko ja zdawałam sobie sprawę z tego, na co je narażam. 
One nie. 

Pewnego razu mieszkaniec Wąsewa, o nazwisku Baranowski, we 
własnej obronie zamordował Niemca. Gdy szli obaj przez pole obok 
siebie, Polak podstawił mu nogę i już leżącego na ziemi udusił gołymi 
rękami. Niemcy wtedy urządzili łapankę, zgarnęli i męża. Warowałam 
wtedy z wódką jako okupem calutki dzień przy drzwiach, za którymi 
byli zakładnicy. Potem kosz wódki przekazalm pośrednikowi. Gdy już 
zmierzch zapadł, wyruszyłam samotnie w powrotną podróż ze wsi 
oddalonej od Wąsewa chyba z 5 km. Bo w domu czekały na mnie 
dzieci, które zostawiłam pod opieką sąsiadki. Matka w tym czasie była 
u siostry w Długosiodle. W czasie swej samotnej wędrówki błagałam 
niebo o pomoc powtarzając bez końca pokorną modlitwę. „Kto się 
w opiekę odda Panu swemu"... Po umyciu dzieci i nakarmieniu 
usłyszałam szybkie kroki na schodach. Za chwilę drzwi się otworzyły 
i dziewczynki ujrzały w nich ojca. Realnego, żywego. 

Tymczasem Niemcom zaczynał się usuwać grunt spod nóg, bo 
okoliczne lasy pęczniały od partyzantów. Zaciągali się w ich szeregi 
kryształowi ludzie. Ale przeciekały również i szumowiny. Coraz częst-
sze były „wpadki" i aresztowania. I tortury podczas badań w gestapo. 
Wreszcie Niemcy skierowali Ukraińców do likwidaqi podziemia sku-
pionego najliczniej w gajówkach i nadleśnictwach. W ten sposób 
w takich np. Pecynkach koło Długosiodła wyginął kwiat młodzieży 
polskiej, rówieśnicy moich „Ignaców". Bądź oni sami. 

W tym czasie ze wschodu zbliżał się już front, który niósł Polakom 
wielką niewiadomą. Niektórzy pamiętali barbarię roku 1920, a więc 
próbowano się asekurować. Młodsze niewiasty pogrubiały się „sztucz-
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nie .jaśkami", aby pozorować brzemienność. A mężczyźni kryli się 
niemalże w mysie nory, aby stamtąd obserwować bieg wypadków. Tej 
powszechnej panice uległ i mój mąż zaszywający się u siostry w Długo-
siodle. Na kategoryczne żądanie Sowietów, aby się zjawił w Wąsewie, 
bo w przeciwnym razie będzie uważany za „szpiona", którego „nada 
unisztożyć" mąż wyszedł z ukrycia. I zaraz został wcielony do wojska 
polskiego. Zanim jednak stawił się w swojej jednostce, przewiózł mnie 
z dziećmi i gratami do Długosiodła, gdzie siostra miała własny dom. 
Tam też miałam wznowić po przerwie okupacyjnej pracę nauczyciels-
ką już od września 1944 roku. 

Lata 1944 - 1948 

A w domu bieda aż piszczała. Nie miałam dla dzieci ani obuwia na 
zimę, ani ciepłej odzieży. I ani odrobiny cukru dla tych choćby 
młodszych dzieci. Dlatego mąż zaraz po otrzymaniu pierwszej gaży 
oficerskiej i sprzedaniu cywilnej jesionki przyjechał z Majdanka (bo 
tam stacjonowała) z tą forsą do domu. Następnego dnia wybraliśmy 
się do Ostrowi Mazowieckiej, gdzie można było kupić to słodkie życie. 
Zabezpieczywszy mnie dziesięcioma kilogramami cukru, mąż zbierał 
manatki do powrotu. I zły los zrządził, że dwóch drabów zastało go 
jeszcze w domu. Żegnał się ze śpiącymi dziećmi. A przybysze kazali 
mężowi siadać „w maszynu". Zapytałam, dokąd i na jak długo 
zabierają go. Odpowiedzieli, że do Wąsewa na „trzy-cztery czasa". 
Dwa dni czekałam na powrót. A potem podrałowałam piechotą (14 
km) do Wąsewa, ażeby w tamtych placówkach NKWD upominać się 
o męża. Lecz w tym czasie transportowano już męża do Białegostoku, 
a stamtąd do Riazania. Pisałam już o tym we wstępie. 

Trzeba więc było samej dźwigać ciężar obowiązków. To właśnie 
wtedy dawałam korepetyq'e tej dziewczynce z otwartą gruźlicą, córce 
sekretarza gminy w Długosiodle. W szkole także pracowałam ponad 
siły. Miałam już doświadczenie z poprzednich etapów życia, więc 
wiedziałam, że praca może dać zapomnienie. Podobnie więc jak 
poprzednio w Wąsewie i w Goworowie - zaczęłam prowadzić kółko 
teatralne z młodzieżą szkolną i pozaszkolną. A w tym czasie strudzone 
oddziały wojsk radzieckich odpoczywały przed nową ofensywą właś-
nie w Długosiodle. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że Konstanty 
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Rokossowski miał tu swój postój. Wystawione pastorałki na Boże 
Narodzenie oglądała nie tylko ludność cywilna, ale i grupa żołnierzy 
radzieckich. Zaktualizowałam treść jasełek wprowadzając do nich 
Hitlera zamiast Heroda. Udała się impreza. Taki przynamniej sąd 
wypowiadali mieszkańcy osiedla. A ludzie radzieccy odnieśli się z reze-
rwą. Tematyka jasełek była im obca. Tylko tańce oklaskiwali. 

Przed Nowym Rokiem (1945) wyprawiłam się do Lublina, aby 
poszukać męża. Ale dowódca z Majdanka (rotmistrz) nie wiedział nic 
0 urlopowanym na cztery dni podporuczniku Kalinowskim. Podał mi 
tylko kilka miejscowości, gdzie byli więzieni oficerowie polscy. Obieg-
łam więc najpierw kilka „odosobnień" w Lublinie. Bez rezultatu. 
Dopiero na końcu udałam się do najliczniejszego obozu w Skorbowie, 
koło Lubartowa. Już nie piszę o tym jakimi środkami komunikacyjnymi 
podróżowałam, gdzie i jakie miałam noclegi, bo to osobny rozdział. 

Nie mogę sobie jednak odmówić opisu tego Skarbowa. Przed 
bramą obozu stał żołnierz radziecki z pepeszą. Trzeba było go okrążyć 
1 dopiero przez pobliski lasek dotrzeć na tyły, żeby przez druty 
nawiązać kontakt z oficerami. Wzorując się na innych wywołałam 
nazwisko męża. Żołnierze kazali mi przechadzać się. Po pewnym 
czasie oznajmili, że więźnia o podanym nazwisku nie ma w tym 
obozie. Kilkakrotnie sprawdzali i wciąż to samo powtarzali. 

A ja zaraz po przybyciu pod bramę podałam jakiemuś żołnierzowi, 
w polskim mundurze, zawiniątko dla męża z bielizną, żywnością 
i pieniędzmi. Ów żołnierz bowiem, pełniący jakby rolę łącznika, 
twierdził, że mąż jest w tym obozie. Po relacji jednak oficerów zza 
drutów, wiedziałam już, że to bujda. Wypadało mi tylko czekać na 
zwrot depozytu. Ale pośrednik się nie zjawiał. A mnie ten z pepeszą 
nie chciał puścić do środka. Zaczynało się ściemniać. A ja tak 
samiutka stoję przed bramą. W pewnym momencie stanął za mną 
jakiś oficer rosyjski, wysoki jak dąb. Wyrósł jak spod ziemi. Chyba 
siedział w jakimś bunkrze i obserwował sytuację. Nie tylko tę moją. 
Zapytał jednak dlaczego nie odchodzę. A usłyszawszy przyczynę kazał 
zaczekać. Po kilkunastu minutach wrócił zza bramy z moim pakun-
kiem. Nic z niego nie zginęło. Zetknęłam się później jeszcze z wielu 
Rosjanami - jako solidnymi, bardzo porządnymi ludźmi. I z hienami 
narodowości polskiej. 
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Powrót do domu w tamtych czasach to znów cała epopeja, 
przechodzę więc nad nią do porządku dziennego. 

A teraz pytanie: czy poza imprezami miałam w szkole jakieś 
sukcesy? Wówczas, w pierwszych latach powojennych? W dziedzinie 
metod nauczania na pewno nie. W czasie okupacji wyszłam z wprawy, 
musiałam więc przypominać sobie sposoby podawania wiedzy. I zasa-
dy. I toki nauczania. I całą tę teorię odtwarzać z własnej pamięci, bo 
Wincenty Okoń nie wydał jeszcze swojej dydaktyki. Może w zakresie 
wyników nauczania miałam większe osiągnięcia. Umiałam egzekwo-
wać wiadomości. Lecz nie w sposób rutyniarski - przez odpytywanie. 
Raczej przez testy, konkursy, pytania uczniów przez uczniów. Trochę 
więc odeszłam od stereotypów, w gestii, jakby ktoś dziś powiedział, 
tego wbijania wiedzy do głów. 

Wielu z nas, starych nauczycieli, stwierdzało, że ma poważne luki 
w wiedzy. Wchodził w życie nowy program nauczania, a tymczasem 
człowiek przed wojną nawet nie słyszał o Waryńskim czy Marchlews-
kim. Ja pomijałam aktualnie te tematy, do których nie miałam się 
z czego przygotować. Ale nie czułam się dobrze z tą niewiedzą. To tak 
było z nami, nauczycielami kwalifikowanymi. 

Znacznie gorzej przedstawiała się kadra niewykwalifikowana, po 
siedmiu oddziałach skończonych przed wojną lub w trybie przyśpie-
szonym zaraz po froncie Ci to umieli dzielić wyraz „koń" na sylaby 
(dwie), odmieniać rzeczowniki przez osoby a czasowniki przez przypa-
dki. A w wyrazie „wtorek" podkreślali pierwszą literę, którą należało 
skreślić i nad nią napisać „ f ' Po ukończeniu Instytutu Pedagogicznego 
dokształcałam takich nauczycieli w Komisjach Rejonowych. Wielu 
z nich jest dziś świetnymi pedagogami. Dzięki własnej wytężonej 
pracy. 

Wyprzedzam jednakże bieg wydarzeń i za wcześnie robię skok do 
ostatniej mej placówki, do Ostrołęki. Będzie to najdłuższy odcinek 
życia, które tu kiedyś zakończę. Chciałabym, aby tarczą ochronną 
w tych moich ostatnich zmaganiach była wypowiedź Tadeusza Gaj-
cego. A oto jej credo: „Dla mnie śmierć to wymiar sprawiedliwości. To 
cena. Za to, żeś patrzał, słuchał, dotykał - płacisz. Nie zginie tylko 
dobry czyn ludzki. 

Zamykając swój dwuletni pobyt w Długosiodle, wspomnę jeszcze 
o modlitwie, jakiej moje dzieci nauczyły się w przedszkolu. Fas-
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cynowała mnie ona przez szereg następnych lat, gdyż odpowiadała 
i nastrojom wojennym, i temu „nowemu", które niosło życie. Niektóre 
wersety tej modlitwy jeszcze dziś są aktualne. A jej treść była na-
stępująca: „Królowo nasza, Pani Częstochowska! Okryj swym płasz-
czem ziemię naszą polską. Naucz nas pracy, miłości i zgody. Daj Polsce 
siły i szczęście. Daj żeby w Polsce wszyscy mieli pracę. I żeby nikt nie 
byl głodny". A moje dzieci jeszcze głodowały, bo sama nie byłam 
w stanie zapewnić im dostatniego bytu. Trzeba było coś przedsięwziąć. 
Tymbardziej, że zbliżała się już druga rocznica aresztowania męża, 
a ja o nim nadal nic nie wiedziałam. Mogłam nawet przypuszczać, że 
nie żyje. Musiałam także myśleć i o przyszłości dzieci. O tym, żeby 
skończyły przynajmniej szkołę średnią. Gwarancję taką dawało raczej 
miasto powiatowe. Zrobiłam więc wypad do Ostrołęki, którą z lat 
przedwojennych znałam tylko z zakupów i hucznych zabaw kar-
nawałowych. Inspektor szkolny Władysław Nowicki przyjął mnie 
z otwartymi rękami, gdyż brakowało w mieście polonistów. W roku 
szkolnym 1946/47 obłowiłam się godzinami języka polskiego w trzech 
dziennych szkołach 7 podstawowej, mechanicznej i krawieckiej. A od 
października także w wieczorowej. Mieszkałyśmy za miastem (na 
strychu nadleśnictwa), więc już o godzinie 7-ej musiałam wychodzić 
z domu i po dwunastu godzinach) dzięki „okienkom" w planie 
dopiero wracać. Ale zarabiałm już tyle, że dzieci nie głodowały. W tym 
czasie zaopatrzyła mnie w odzież Polonia Amerykańska a w większy 
zasiłek pieniężny - sam Osóbka-Morawski, którego bombardowałam 
pismami w sprawie męża. W tym celu niepokoiłam Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych. Odpowiadało mi stereotypowo , jest na liście 
do powrotu". Jednakże wytrzymałość ludzka ma swoje granice. Za-
nim upłynął rok moich nadludzkich zmagań, chorowałam ciężko na 
gościec. Znalazłam się najpierw w szpitalu, a zaraz potem w Busku. 
Kąpiele siarczane postawiły mnie na nogi. I zaraz stanęłam do pracy. 
Zbliżał się koniec roku szkolnego, więc dwoiłam się i troiłam (bo 
w trzech szkołach) przy imprezach szkolnych. Do mnie należało 
koordynowanie i montowanie całości oraz przygotowanie tańców 
z uczniami klas starszych. Miałam predyspozycje „dyrygenckie" że tak 
górnolotnie powiem), które się ujawniły na Wyższym Kursie. Zresztą 
dokształcałam się przed wojną, biorąc udział w kursach wakacyjnych 
wychowania fizycznego w Augustowie, a potem w Pińsku i w Wiśle. 
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Na eliminacjach powiatowych w Ostrołęce zajęłam raz drugie miejsce 
ze swoim zespołem. Ale to znów dygresja. Wracam zatem do roku 
46/47. 

Przed jego zakończeniem zorganizowałam wycieczkę nad morze 
z uczniami starszych klas szkoły nr 2.1 to tygodniową. Finansowała ją 
wspomniana wyżej Polonia, której przedstawiciel na Polskę, pan Sisko 
był poznany przeze mnie wtedy, gdy obdarował mnie odzieżą dla 
dzieci. Młodzież płaciła tylko za przejazd koleją z Ostrołęki do 
Gdańska i z powrotem, a za wszystko inne, włącznie z luksusowymi 
noclegami w Sopocie buliła Polonia. Pojechało na ten wojaż dużo 
dzieci (około 70), głównie tych najbiedniejszych. Pojechała i moja 
najstarsza córka. W Oliwie, podczas koncertu organowego zapytała 
mnie: „Mamusiu, czy to cud?" W aniołkach trąbiących i dzwoniących 
dopatrywała się ingerenqi sił nadprzyrodzonach. A pan Sisko nie 
odstępował nas na krok. Nawet na drogę powrotną zaopatrzył w jadło 
i napoje chłodzące. Wtedy soków pomarańczowych nie było jeszcze 
w sprzedaży, więc dzieciska używały sobie na nich. W prowadzeniu 
wycieczki pomagali mi koledzy z grona nauczycielskiego mojej macie-
rzystej szkoły (nr 2): Ogonowski, Wereszczyński i siostra Maria - ka-
techetka. Tę imprezę mogę zaliczyć do swoich sukcesów. Jej uczestnicy 
do dziś ją pamiętają. 

Zaraz po powrocie z wycieczki musiałam się wziąć do wertowania 
książek, gdyż zapisałam się na zaoczne studium Instytutu Pedagogicz-
nego. Zbliżał się termin kursu wakacyjnego z siedzibą w Oliwie. 
Wzięłam w nim udział. Pamiętam jak śmieszył nas wtedy świeżo 
kreowany marksista, prof. Franciszek Pacuła. Wodząc niemal palcem 
po tekście skryptu i zerkając w niego co chwila - obwieszczał wszem 
wobec : „my plejada uczonych marksistów ...." itp, itp. 

Natomiast wykłady z filologii polskiej bardzo mnie interesowały. 
Jeszcze od czasów seminaryjnych lubiłam także psychologię. Ceniłam 
dorobek naukowy w tej dziedzinie profesora Baleya. Wolałam jednak 
jego książki niż wykłady. Swoim usposobieniem oddziaływał na mnie 
nawet deprymująco. Dlatego bałam się zabierać głos w dyskusji. 
A gdy się raz jeden odważyłam, to serce biło mi jak dzwon. 

Z nieco rozjaśnionym umysłem wróciłam z kursu do domu, aby 
znów stanąć do „orki na ugorze" w nowym roku szkolnym 1947/48. 
Oprócz etatu w szkole objęłam również funkgę instruktorki spółdzie-
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lni uczniowskich przy Inspektoracie Oświaty. Miałam już poza sobą 
przeszkolenie na kursie w Jasieńcu (w powiecie grójeckim). Idee 
spółdzielcze, głoszone jeszcze kiedyś przez Thuguta, odpowiadały mi. 
Dlatego dałam się namówić na pracę w terenie. Zaczęłam najpierw na 
konferencjach propagować spółdzielczość. Potem dojeżdżałam do 
szkół, instruować, kontrolować. W ciągu roku powstało kilka spół-
dzielni uczniowskich w powiecie. Opiekunami tych placówek byli 
nauczyciele. 

W listopadzie 47 roku wrócił mąż z obozu. Podobno wraz z innymi 
więźniami musiał jeszcze pisemnie dziękować Stalinowi za gościnę 
w jego kraju. Pamiętam z tego okresu taką zabawną sytuację. W kilka 
miesięcy po powrocie męża wybieraliśmy się oboje na przyjęcie do 
sąsiadów. Odnalazł mię tu listonosz i doręczył ekspres polecony 
z MSZ z lakoniczną informagą „mąż obywatelki jest na Uście do 
powrotu". Odpowiedziałam ministerstwu, że nawet już wrócił. Znalazł 
się etat dla repatrianta w tej samej szkole, w której ja uczyłam. Ale 
jako były akowiec musiał się mąż meldować co jakiś czas na posterun-
ku milicji. Przeżyliśmy jakoś i to. Żeby mieć jakieś zaplecze polityczne 
zapisaliśmy się oboje do Stronnictwa Ludowego. Ja nawet byłam 
przez jakiś czas prezeską Koła Gromadzkiego. Do partii nie ciążyłam, 
bo nigdy komunistką nie byłam. Zrobili to za mnie inni nauczyciele. 
I to tacy, którzy po śmierci Piłsudskiego stawiali mu „ołtarzyki" 
w mieszkaniach. A ja tylko płakałam po zgonie „Dziadka" i nigdy się 
tego nie wypierałam. A jak jestem w Krakowie, to kładę mu kwiatu-
szek na trumnie. 

Znów odbiegłam od tematu. Doprowadziłam go do momentu 
radosnego powrotu męża do rodziny. Był tak wystraszony tym, co 
widział na wschodzie, że chciał mię jak najprędzej ekspediować do 
Ameryki, gdzie się urodziłam. Nie usłuchałam tej rady, bo uważałam, 
że moje miejsce jest w Polsce, wśród swoich. I choćby na najgorsze to 
zostałam. Postanowiłam tylko kontynuować rozpoczęte studia. W fe-
rie zimowe wzięłam więc udział w drugim kursie Instytutu, zor-
ganizowanym w Spale. 
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