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I POŻEGNANIE (23 X 1903-10 V 2007)

Janina Englert
1\/T oja najdroższa Babcia żyła 103 lata,
I V 1 6 miesięcy i 18 dni. Jak zawrzeć tak
długie i piękne życie wkrótkim wspomnie
niu? Od czego zacząć? Może od tego, że by
ła dyrektorem sieci bibliotek na Pradze-Północ. Mówiono o niej, żejest legendę pra
skich bibliotek, wiele z nich zakładała, rzą
dziła żelazną ręką ponad 30 placówkami.
Przyznawała samokiytycznie: „Byłam su
rowa, ale starałam się być sprawiedliwa”.
Pradze poświęciła prawie cale swoje życie, zjawiała się w dziel
nicy w 1934 roku. Miała za zadanie utworzyć tu pierwszą czytelnię
naukową. Niedowiarkowie twierdzili, że na robotniczej Pradze
czytelnia będzie świeciła pustkami, a tętniła życiem. Książki i czytel
nicy byłi dla niej najważniejsi, narażając się na aresztowanie, wypo
życzała książki po tajemnie nawet wtedy, gdy hitlerowcy zamknę
li biblioteki, wypożyczałaje nawet pod ostrzałem artyleryjskim
jesienią1944roku. Po wojnie dbała o to, by wkażdym osiedlu pow
stawały biblioteki i wypożyczalnie. Wywalczyła - wbrew oporom
wielu kolegów bibliotekarzy - wolny dostęp do półek. Gdy odcho
dziła na emeryturę, zostawiła w kwitnącym stanie 30 placówek.
A ona sama do 80. roku życia pracowała, katalogując książki.
Praga odwdzięczyła sięjej całym sercem. W reaktywowanym
wiele lat po wojnie Towarzystwie Przyjaciół Pragi miała legityma
cję nr 1, na uroczystej sesji otrzymała medal z okazji350. lecia Pra
gi, przychodziły do niej z kwiatami delegacje władz dzielnicy.
Kochała książki, miała ich w domu kilka tysięcy i stale - do
póki wzrokjej pozwalał - czytała. Ukochała poetów romantycz
nych. Cytowała z pamięci setki wierszy. No i je sama pisała.
Odkąd w latach 20. złożyła Przyrzeczenia Harcerskie, uwa
żała się za harcerkę. Zawsze była wierna Bogu i Ojczyźnie. Głę
boko religijna, należała do M aranatha - Ruchu Odnowy w Du
chu Świętym. Umarła w miesiącu Matyi, którą czciła, o 15 - w go
dzinie miłosierdzia Bożego.
Kochała Polskę taką staroświecką, niezwykłą miłością - uro
dziła się przecież w niewoli. Jej Babcia, która była osobą dorosłą
już w Powstaniu Styczniowym, uczyłają modlić się słowami Mic
kiewicza; „O wojnę powszechną ludów prosimy Cię, Panie, o broń
i orły narodowe prosimy Cię, Panie... o niepodległość, całość i wol
ność Ojczyzny naszej, prosimy Cię, Panie”. Wspominała: „Mia
łam 15lat, rano poszłam do szkoły w zniewolonej Polsce, a gdy po
lekcjach wyszłam, na ulicach warty trzymalijuż chłopcy z POW
z karabinami na sznurkach, byliśmy wolni”. Do tego przyczyni
li się równieżjej dwaj bracia, którzy byli żołnierzami w legionach
Piłsudskiego: starszy Adam - w Pierwszej Kompanii Kadrowej,
m ło d s^ Wacław- w Pierwszej Brygadzie. Ona sama była żołnie
rzem AK (ps. „Klima”), podobnięjak dwaj bratankowie, starszy
ps. „Andrzejek” zginął w Powstaniu Warszawskim.
Babcia uwielbiała góry, chodziła po Tatrach, dopóki mogła.
Tęskniła do nich stale, tak jak napisała w wierszu: „I tylko moja
tęsknota, umiłowanie gorące, zostanie z wami na zawsze szarot
ką zakwitające”.
O wiele młodszym od siebie imponowała błyskotliwą inteli
gencją. Miała ogromne poczucie humoru, chętnie śpiewała. Lu
biła ludzi i zawsze starała się im pomagać, przepadała za dzieć
mi, a one za nią. Była niezwykle pogodna mimo wielu chorób.
Nie wychodziła od wielu lat z mieszkania, ale nigdy nie narze
kała - miała niezwykły hart ducha. Zawsze powtarzała: „To nie
prawda, że starość się Panu Bogu nie udała, to piękny czas na
wspomnienia i na podsumowanie życia”.
A mi powtarzała: „Kocham cię straszecznie, okropecznie”.
Ja Ciebie też kocham, mój Babciusiu. Do zobaczenia.
T w o ja H a n u s ia
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