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Jak twierdzi Olga Tokarczuk: „Coś co się wydarza, a nie zostanie opowiedziane, przestaje istnieć i umiera”. Historia, 

którą chcesz „ocalić od zapomnienia” i przekazać ją innym. 
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Moja świętej pamięci babcia, cudowna kobieta o sercu otwartym na potrzeby każdego człowieka, 

potrafiła dzielić się z innymi wszystkim, co sama uważała za ważne i potrzebne do przezwyciężania 

trudów życia. Szczególnie upodobała sobie zaszczepianie w młodym pokoleniu wartości, które miały 

pokierować ich właściwą drogą przez dopiero poznawane społeczeństwo. Propagowała wśród swoich 

wychowanków (zaznaczyć trzeba, że byli oni wśród elity najlepiej zachowujących się klas) postawy 

oparte na dobroci skierowanej do drugiego człowieka. Ceniona była jako organizatorka 

charytatywnych akcji, na które obowiązkowo zabierała swoje klasy, ale też i każdą inną skłonną do 

pomocy dłoń. Nie naciskała na zdobywanie jak najlepszych ocen, bo, jak zwykła zawsze powtarzać, 

„nie one świadczą o wartości człowieka”. Tak więc uczniowie wychodzący spod jej ręki przeważnie 

nie zbierali laurów za wygrane konkursy, jednak pomoc, jaką ofiarowywali mieszkańcom skromnej 

wsi oraz samej szkole, po trzykroć wynagradzała te braki.  

W domu rodzinnym zasłynęła przede wszystkim z opowiadania licznych historii, którymi 

urzekała swoją niemałą gromadkę wnuków, a nieraz nawet i dzieci, mimo że te zdążyły już je po 

kilkakroć usłyszeć. Po niedzielnym obiedzie siadała w ulubionym fotelu, biorąc na kolana wybranka  -

zawsze innego, aby każdy mógł w jakimś momencie poczuć się jak jej ulubieniec, choć wiadomym 

było, że wszystkich kocha tak samo. Również i mnie zdarzyło się kilka razy dostąpić tego zaszczytu, a 

historie, które w tym czasie opowiadała, zawsze najbardziej zapadały mi w pamięci. Dotyczyły one 

najczęściej czasu jej młodości. Powojennych realiów i szarej, komunistycznej rzeczywistości. Nie 

przebierała w słowach, aby przekazać nam wyłącznie te dobre chwile, wolała informować nas, że nie 

zawsze bywa kolorowo i cukierkowo, jak to zwykły przekazywać nam bajki w telewizorze. Jedną z jej 

historii zapamiętam na długo, bowiem ona pozwoliła mi zrozumieć, co sprawiło, że babcia wyrosła na 

tak dobrą, kochającą każdego człowieka osobę. 

Kiedy chodziła do szkoły podstawowej, powszechny był wśród dziewcząt podział na grupki, co 

miało też odzwierciedlenie w męskiej części klasy. Najprościej rzecz ujmując, podziały, które 

pojawiły się już na samym początku, zachowały się przez resztę lat i raczej nie ulegały zmianie. 

Każdy miał swoją grupę, której się trzymał. Bez wyjątków. Nauczyciele nie widzieli w tym problemu, 

bo kiedy było trzeba, klasa wykazywała należyte zintegrowanie.   

Jednym z najbardziej lubianych przez uczniów przedmiotów była matematyka, a to za sprawą 

nauczycielki, która posiadała niezwykły wręcz dar utrzymywania uwagi uczniów na omawianym 

temacie. Nauczanie było dla niej pasją, a sama praca bardziej przyjemnością niż przymusem. Znakiem 

rozpoznawczym Pani Żywińskiej był zawsze nienaganny ubiór uzupełniony gładko zaczesanymi 

włosami i wypolerowanymi do połysku pantoflami. Aura stanowczości i przejawiający się we 

wszystkim perfekcjonizm kontrastowały z wyrozumiałością okazywaną uczniom oraz ciepłem 
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naznaczonych latami oczu. Za priorytet zawsze uważała zrozumienie przez uczniów materiału, a nie 

zrealizowanie określonego na daną klasę programu. Do każdego miała indywidualne podejście, a 

powszechnie znane metody karania były jej całkowicie obce. 

W końcowych latach szkoły podstawowej do klasy mojej babci dołączyła pewna dziewczyna. Już 

przed jej przyjściem plotki mówiły, że wychowuje się w sierocińcu i kilka razy musiała zmieniać 

szkołę. W efekcie klasa była do niej na starcie negatywnie nastawiona, w tym też moja babcia, czego 

później żałowała. Żadna z grup nie chciała przyjąć do siebie Kornelii, zresztą ona sama też nie 

wykazywała chęci integrowania się z kimkolwiek. Zawsze siadała sama w ostatniej ławce, 

jakakolwiek interakcja z drugim człowiekiem ją peszyła, a na pytania nauczycieli odpowiadała 

cichym, drżącym głosem. Twarz zasłaniała bujnymi włosami, natomiast oczu nigdy na nikogo nie 

podnosiła. Kwestią czasu było pojawienie się niemiłych komentarzy i docinek. Babcia po latach 

stwierdziła, że Kornelia była osobą autystyczną.  

Nauczyciele nie dawali Kornelii taryfy ulgowej. Gdy dziewczyna nie odpowiadała na ich pytanie, 

albo nie potrafiła się wysłowić, dostawała karę w postaci bicia linijką po dłoni. Nieustannie wytykano 

jej słabe oceny oraz to, że nie nadąża za klasą na lekcjach. Ich reakcją na oddanie przez nią 

nierozwiązanego sprawdzianu było głośne szydzenie, które, niestety, udzielało się klasie. Tym 

sposobem szanse Kornelii na jakiekolwiek zaaklimatyzowanie się w nowej szkole coraz bardziej 

malały. 

Pierwszą osobą, która zaczęła traktować ją w sposób inny niż reszta, była Pani Żywińska. Po 

kilku nieudanych próbach rozwiązania zadania przy tablicy, postanowiła unikać takiej formy 

sprawdzania wiedzy Kornelii. Nie uszło to uwadze innych uczniów, którzy na każdej lekcji byli po 

kolei wzywani do tablicy. Babcia również była z tego powodu niezadowolona, jednak później 

przyznawała, że Kornelia nie była zdolna do pisania czegokolwiek na tablicy przed całą klasą. Na 

każdym sprawdzianie Pani Żywińska podchodziła do Kornelii i pytała, czy na pewno rozumie 

polecenia, a gdy dostawała odpowiedź negatywną (którą było pokręcenie głową), po cichu starała się 

je wytłumaczyć i uprościć, jak tylko się dało. Gdy słyszała złośliwe docinki, od razu ganiła 

dowcipnisiów (w przeciwieństwie do reszty nauczycieli). Zaproponowała również, aby przychodziła 

do niej po lekcji na zajęcia wyrównawcze. Specjalnie dla niej w formie indywidualnej. 

Reszta klasy, widząc to, czuła się coraz bardziej niesprawiedliwie traktowana, nie mogąc 

zrozumieć, dlaczego Pani Żywińska organizuje dla Kornelii indywidualne korepetycje, podczas gdy 

dla nich robi grupowe. Nie wspominając już o tym, jak irytowało ich specyficzne traktowanie na 

sprawdzianach, a czasem nawet pisanie ich w innym terminie. Pewnego dnia babcia (czego bardzo 

potem się wstydziła) zaczęła podjudzać innych przeciwko Kornelii i zachęcać do zgłoszenia ich 

niezadowolenia Pani Żywińskiej. Gdy w końcu klasa, z babcią na czele, odważyła się to zrobić i 

wszyscy, poza Kornelią, podeszli do niej po lekcjach, zobaczyli inną twarz Pani, jakiej jeszcze nie 

mieli szansy zobaczyć. Kobieta stanowczym głosem kazała wszystkim usiąść w ławkach, a gdy to 

zrobili, odetchnęła ciężko i wypowiedziała masę ciężkich dla nich słów, które zapamiętali do końca 

życia. Babcia najlepiej zapamiętała jeden fragment: „To, że ktoś jest od was inny, nie oznacza, że  jest 

od was gorszy. Wszyscy jesteśmy równymi sobie ludźmi, a wzajemny szacunek i tolerancja to 

podstawa społeczeństwa bez sporów i wojen”. Pod koniec Pani Żywińska miała łzy w oczach. Już nikt 

nigdy nie docinał Kornelii, ani nie narzekał na jej specjalne traktowanie. Wszyscy zrozumieli, że 

dziewczyna faktycznie tego potrzebuje, jeśli ma im dorównać. 

Kilka miesięcy później babcia zrozumiała sekret zainteresowania się Kornelią przez 

nauczycielkę. Na jednej z czerwcowych lekcji, gdy matematyczka zapomniała się i odsłoniła zawsze 

zakrywane ręce, dojrzała wytatuowany, ledwo widoczny numer 5375... 

     

     


