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SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PUSTKOWIE OSIEDLU – wspomnienia absolwentki 

Anety Domaradzkiej (Wojtaszek) 

Historia zdjęć, które przesłałam wczoraj: Akademia z okazji Dnia Nauczyciela, za którą 

odpowiedzialna miała być klasa Pani Prof.  Nowak. Relacje między mną a Prof. nie były 

najlepsze. Ciężko było mi uzyskać z wykładanego przedmiotu dobrą ocenę. Zawsze coś było 

nie tak, zawsze moja wiedza była niewystarczająca. Święta też nie byłam. Nie pamiętam 

dobrze, ale chyba była to nasza trzecia klasa. Prof. Nowak poprosiła mnie o pomoc w 

przygotowaniu Apelu. Ja z kolei poprosiłam kilka koleżanek z klasy i wspólnie z jej klasą 

przygotowaliśmy przedstawienie. Oparte ono było na satyrze, w której wykorzystaliśmy 

skecze kabaretu TEY, były  teksty śpiewane i chyba na samym końcu ja wcieliłam się w osobę 

Marcina Dańca recytując jego wiersz: 4 pory roku. Coś z tego pamiętam: Przyszła wiosna, 

przyszła wiosna, cóż za piękne chwile, wyleciała pszczółka z ula ugryzła mnie w tyłek". 

Patrząc z perspektywy czasu: kobieta 185 cm wzrostu, sepleniąca i udająca zdarte gardło 

małego chłopczyka. Akademia bardzo się podobała. Miło było patrzeć szczególnie na zachwyt 

Prof. Michny. Jedno trzeba powiedzieć problemów z ekonomiką już nie miałam. Stanęłyśmy 

na wysokości zadania. Myślę jednak, że do końca Pani Prof. Nowak bała się tego występu. 

Niestety można było się po nas spodziewać wszystkiego, ale zawsze można było na nas liczyć. 

 Anegdota związana z Prof. Janczyckim: moje dwie starsze siostry również uczęszczały 

do ZS w Pustkowie. Obydwie miały przyjemność mieć matematykę z Prof. Janczyckim. Nie za 

bardzo z matematyką było im po drodze. Chyba w drugiej klasie trafiłam na matematykę i ja 

z Prof. Janczyckim. Z racji wzrostu zawsze siedziałam w ostatniej ławce. Napisałam kilka 

kartkówek na ocenę bardzo dobrą. Pan Prof. przy okazji następnej kartkówki poprosił, żebym 

usiadła w pierwszej ławce przed nim. Dla mnie to była jakaś masakra. No ale i z tej kartkówki 

otrzymałam 5. Pan Prof. wstał i powiedział: "Proszę Państwa stało się coś niesamowitego 

(coś w tym stylu nie pamiętam dobrze) w mojej historii. Jedna z Wojtaszkównych umie 

matematykę. Coś niesłychanego." Od tamtej pory miałam spokój. Prawdę mówiąc nie udało 

mi się zdobyć piątki na koniec roku szkolnego, ale czwórkę miałam zasłużoną.  

Wiem jedno dobrze, że trafiłam na taką szkołę i takich pedagogów, bo pewnie ciężko 

byłoby mi w innej placówce. Człowiek nie był napiętnowany (wspomnienia kierują mnie do 

Ks. Paciorka, i Prof. Czuchry, ale delikatnie był szlifowany. Mogłam się rozwijać. Dzięki temu 

jestem teraz tu gdzie jestem. Dziękuję  



 



 


