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Miejsce i czas wydarzeń Mełgiew, II wojna światowa

Słowa kluczowe projekt Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w
czasie, II wojna światowa, szkoła pani Papieskiej

 
W 1940 roku przezimowaliśmy w Lublinie
Chopina  24  –tam  przezimowaliśmy.  Tam  pan  Mielnik,  który  był  nauczycielem
matematyki w szkole Urszulanek, jego żona i dwóch synów mieli bardzo przyzwoite
mieszkanie. Oni nam wynajęli dwa pokoje, że sami gnieździli się w jednym pokoju.
Niemcy byli  w mieście.  Pamiętam niemieckich żołnierzy maszerujących ulicą za
oknem, śpiewających „ Hajli, hajlo” były takie piosenki, zdaje się. Wszyscy dosłownie
bali  się  Niemców.  Chyba  w  lecie  szłam  z  mamą  ulicą  i  szło  3  czy  4  młodych
Niemców, to chyba byli jacyś Hitlerjugend i mamusia spodziewała się, że oni ustąpią,
mamusia była tu dobrze znana i już była starszą kobietą, a oni nie, myśmy musiały
zejść na jezdnię, żeby oni sobie mogli przejść.
Była prywatna szkoła [pani Papieskiej] i tam było też przedszkole. Moja mama nie
zdawała sobie sprawy, że ja już mam 7, prawie 8 lat i ktoś powiedział mamie, że ja
nie  powinnam  siedzieć  w  domu.  Więc  mama  najpierw  zapisała  mnie  do  tego
przedszkola.  Pamiętam w tym przedszkolu będąc najstarszą z  dzieci,  stałam w
środku pokoju, i te wszystkie dzieci bawiły się, a ja tak nie wiedziałam, co mam ze
sobą robić. Jakaś nauczycielka podeszła i zapytała „Ile ty masz lat?” I powiedziałam:
„To ty powiedz swojej mamie, żeby cię zapisała do szkoły.”i tak się moja edukacja
zaczęła.
Pamiętam  dramatyczne  wejście  –pani  Papieska  sama  wzięła  mnie  za  rękę  i
doprowadziła mnie do drzwi, takich wysokich drzwi. Otworzyła te drzwi i wepchnęła
mnie do klasy drugiej. Dziecko, które nigdy nie było w szkole, znalazło się nagle w
pokoju, gdzie siedzą dzieci w rzędach i nauczycielka. To było przeżycie dla mnie.
Mnie powiedziano, że już nie idę do szkoły. Mircia zawsze zabierała mnie, to nie
przypominam sobie, żebyśmy znalazły wtedy, że szkoły nie ma. Rozeszło się na
pewno po mieście. Lublin był bardzo małym miastem wtedy.
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