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Mieszkanie na LSM, szkoła i porządkowanie osiedla
W czasie,  kiedy pracowałam w szkole nr  17,  mieszkałam już na LSM-ie.  Ale tu
jeszcze nie było drzew, tylko były rozkopy i błoto jak padał deszcz. Tylko trzy budynki
stały przy Grażyny, jako pierwsze [je] wybudowano. Jak się przechodziło do miasta,
to  trzeba  było  myć  buty,  bo  wiadomo,  budowa.  Dojeżdżałam  autobusem,  ale
musiałam [jeszcze] dojść, pewnie już na Głębokiej były przystanki. Nawet już nie
pamiętam jak to było. W mojej klasie był taki mały chłopczyk, w czwartej klasie to
było. Tutaj miał rodziców, i jego mama bardzo prosiła, żebym z nim wracała, i zawsze
z nim wracałam. To był jeden z najlepszych moich uczniów. Już jest starszym panem
teraz. W Nałęczowie jest jednym z ważnych lekarzy.
Po jakimś czasie dowiedziałam się, że już skończona jest u nas szkoła nr 29. I w tej
szkole zaczęłam pracę. Miałam bardzo blisko, nie musiałam dojeżdżać, tylko mały
spacer  i  już  w  szkole.  I  wtedy  zaczęła  się  taka  akcja  porządkowania  terenów.
Porządkowanie i sadzenie drzew. Chyba dobra w tym byłam, ciągle pracowałam i
wiele drzew posadziłam z dziećmi. I mam tu takie jedno drzewo, które jest w oknie
dużego  pokoju,  nazywa  buk  różowy.  Przepiękne,  już  duże  drzewo.  Ja  już  się
zestarzałam, a ono jeszcze nie. I zawsze w taki brzask wiosny, to oglądam przez
okno moje drzewa. Ale i na nim był już zamach, bo jakiś pan, który zajmował się
obcinaniem drzew, gałęzi - patrzę, a on tą gałąź, która raduje moją duszę na wiosnę,
zbliża  się  do  mojego  okna  -  on  chce  ją  obciąć.  Więc  zdenerwowałam  się  i
powiedziałam:  "Proszę  pana,  to  jest  moje  drzewo  i  proszę  tego  drzewa  nie
demolować". Wzięłam aparat fotograficzny i zrobiłam mu zdjęcie. "Dlaczego pani robi
mi zdjęcie?" -"Żeby uwiecznić to, co pan napsocił". Z drugiej strony niszczył, ale nie
obciął  mi  tej  gałęzi.  Tak  że  drzewo  moje  jest  całe.  Więc  były  takie  akcje
porządkowania terenów, dzieci gromadziły się, całe klasy to robiły, jedna na jednym
terenie, druga na drugim. I nawet były takie tabliczki z napisami odnośnie szanowania
zieleni. Jak to się już uporządkowało, to w następnych latach trzeba było porządki



robić wiosną, jesienią. Wtedy wszyscy mieszkańcy chętnie zgłaszali się do pracy, i
porządkowaliśmy swój teren. Wtedy byliśmy wszyscy młodsi. Poza tym, jakaś taka
chęć, że to już nasze, że my tu jesteśmy. I tak radośnie wszystko było rozgrywane,
porządkowanie.  Tak  zwany  "czyn  społeczny".  Było  czysto  i  wszyscy  jakoś  tak
szanowali,  bo  sami  sprzątali.  W  tej  szkole  działałam  tak  bardzo  szeroko,  bo
prowadziłam  harcerstwo  i  do  dziś  jestem  jeszcze  harcerką.  Poza  tym  byłam
kuratorem  w  sądzie  dla  nieletnich,  jako  że  tu  bardzo  dużo  różnej  młodzieży
mieszkało. Niektórzy się bardzo źle zachowywali, bo wykradali z samochodów różne
rzeczy, opony przebijali, z balkonów prania ginęły. Były różne sytuacje. Taka jedna
rodzina, Jabłońscy się nazywała, było pięciu chłopców, co jeden, to lepszy. I ja się
musiałam  nimi  zajmować  -  ale  nie  tylko  nimi.  Niedawno  tak  się  złożyło,  że
zatrzymałam taksówkę, parę kroków od naszej ulicy, bo było tak ciemno, że bałam
się iść. Mówię: "Proszę na Grażyny 16". -"Wiem, wiem, gdzie pani mieszka". - "A pan
skąd wie?" -"No przecież się pani mną zajmowała".
Pracowałam dziesięć lat w tej szkole, miałam tutaj dużo godzin. Pracowałam na
półtora etatu i harcerstwo, i chodziłam po domach do tych problemowych chłopców, i
byłam jeszcze w zarządzie spółdzielni mieszkaniowej. Prowadziłam taki dział do
spraw dzieci i młodzieży. Była duża orka. Ale wszystko było dobrze, przemknęło,
więc wspominam to dobrze. Ale jeżeli chodzi o uczniów, to muszę się pochwalić, że
mnie bardzo dobrze wspominają, teraz to są starsi panowie. Kłaniają mi się i jeszcze
patrzą ze zdziwieniem, że ja żyję. 
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