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W wieku 9 lat zapisano mnie do czwartej klasy szkoły z in-

ternatem Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu. Była tam już moja 
starsza siostra Ewa. Nie byłam dostosowana do życia w takich 
warunkach. Gdy upominała mnie siostra Rita, zwracając się do 
mnie po francusku, bym nie biegała po trawniku, a tylko po 
ścieżkach - po prostu sobie odeszłam, bo nic nie rozumiałam. 
Dla mnie to było logiczne, a dla siostry Rity?   
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Z siostrą Ritą miałam jeszcze taki incydent: wszystkie uczennice były po-
dzielone na dwie grupy: starsze, do których należała moja siostra i młodsze, 
gdzie byłam ja. W ciągu dnia mieliśmy tylko 1 godzinę "rekreacji", zaraz po 
obiedzie. Dodatkowo raz w tygodniu była potem jeszcze jedna godzina tzw. 
"gry i zabawy". "Małe" we wtorek, a "duże" w czwartek. "Małe" zaraz po re-
kreacji miały 1 godzinę francuskiego. W czwartek siostra Ewa grała w siat-
kówkę, a ja się przyglądałam. Wtem Ewa mówi: "Ty nie na francuskim?". Rze-
czywiście, zagapiłam się, więc pędem na lekcję, a siostra Rita mówi: "Możesz 
w ogóle nie przychodzić, skoro jesteś taka niezdyscyplinowana!". Co za wspa-
niała nowina !!! Szybko wracam, by dalej przyglądać się grze w siatkówkę. 

Gdy Ewa znów mnie zobaczyła i dowiedziała się, że siostra Rita mnie od-
prawiła, zaciągnęła mnie do niej i błagała, by mnie znów na lekcję przyjęła. 
Byłam bardzo niezadowolona.  
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Już w kwietniu 1945 roku udało mi się zdać maturę, uzupełniając przed-
mioty, których nie zdążyłam zdać na tajnych kompletach w czasie wojny. 
Chciałam koniecznie zapisać się na wyższe studia (farmacja, biologia, archi-
tektura), ale zawsze dostawałam odmowę. Wtedy kolega powiedział mi: «Nie 
możesz podawać, że ojciec twój był przed wojną właścicielem majątku o po-
wierzchni ponad 50 hektarów». Z pewnymi oporami zaczęłam pisać, że nale-
żał do inteligencji pracującej (inżynier chemik). Podanie złożyłam na AGH, 
bo tam ktoś miał mnie zaprotegować, choć był to ostatni rodzaj studiów, na 
które chciałam się dostać. Z protekcji nic nie wyszło i z duszą na ramieniu, 
razem z kolegą w podobnej sytuacji, mieliśmy się zgłosić do profesora Mię-
sowicza, żeby się dowiedzieć, czy jesteśmy przyjęci. Profesor zwracając się 
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do kolegi, powiedział: «Pan może się zapisać, ale wcześniej musi pan odpraco-
wać 5 dni przy porządkowaniu budynku Akademii» (w czasie wojny w bu-
dynku mieściły się biura Generalnego Gubernatorstwa). «A pani … - tu zamar-
łam spodziewając się najgorszego – pani może zapisać się od razu; my jesteśmy 
dżentelmeni, nie będziemy pani fatygować.» 
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