
Niezwykłość można spotkać na ścieżkach zwykłych ludzi 

 

 

 Podążając w poszukiwaniu domu mojej bohaterki, zastanawiałam 

się, kim będzie kobieta, o której tak wiele słyszałam z opowieści, jaką 

historię życia ma do przekazania ciekawej świata i ludzi uczennicy. Idąc 

wzdłuż ulicy Konopnickiej, mym oczom ukazała się zielona brama  

z numerem 40. Właśnie tego numeru szukałam. Na podwórku stał 

niewielki dom. Niepewnym krokiem przestąpiłam próg zadbanej posesji. 

Podeszłam do drzwi. Zadzwoniłam. Otworzyła mi dość niska, starsza pani. 

Miała srebrzyste włosy, starannie upięte w kok. Z iskierką w oku i ciepłym 

uśmiechem zaprosiła mnie do środka. Kategorycznie zakazała 

zdejmowania butów. Wchodząc do kuchni poczułam intensywny, 

drażniący zapach dymu tytoniowego. Zauważyłam mnóstwo książek  

i gazet. Usiadłam w fotelu oko w oko z budzącą respekt nie tylko ze 

względu na wiek kobietą, ale także na bystry wzrok, jakim mnie mierzyła. 

Moja rozmówczyni poprawiła narzutkę, którą miała na plecach siadła 

wygodnie w obrotowym fotelu i zaczęła opowiadać. 

 Wtedy zdałam sobie sprawę, że właśnie siadając wieczorami  

w fotelu, często myślimy nad wieloma sprawami. Zadajemy sobie pytanie: 

„co w życiu nas inspiruje?”, „co nadaje życiu sens”? Żyją wśród nas 

zwykli, ale zarazem niezwykli ludzie na pierwszy rzut oka nie 

wyróżniający się z tłumu. Są skromni, ale ich bogate życiowe historie 

poruszają i inspirują. 



  Taką osobą jest Małgorzata Iwaniec, wielki człowiek ziemi 

dęblińskiej. Nauczycielka, harcerka, wolontariuszka, pisarka, twórczyni 

projektu: „Poznajmy się przez sztukę, ruch i zabawę”. Urodziła się  

w Irenie nad rzeczką Irenką 27 października 1942 roku w czasie II wojny 

światowej i co znamienne podczas  likwidacji getta, które mieściło się 

niedaleko jej rodzinnego domu. To wydarzenie odcisnęło piętno na jej 

późniejszym życiu. Jak mówi sama Pani Małgorzata: „moje urodziny 

nakłaniały rodziców do wspomnień. Rodzice zawsze wspominali płonące 

getto. Siedziało to we mnie, a potem zaowocowało zainteresowaniem 

Holokaustem, Żydami, ich kulturą, tradycją itd.” Skończyła Liceum 

Ogólnokształcące w Dęblinie. Chciała studiować dziennikarstwo. Niestety 

jej plany się nie ziściły, ponieważ wymarzony wydział został zamknięty. 

Ostatecznie Pani Iwaniec zdecydowała się studiować pedagogikę. Kiedy 

była na trzecim roku, znalazła ogłoszenie, że Więzienie w Fordonie 

proponuje stypendium dla absolwentów. Wysoka kwota, którą 

proponowano w ofercie stypendium zaniepokoiło kobietę, ale jak sama 

mówi: „skusiła mnie ta forsa”. Jak się okazało praca nie była  spełnieniem 

jej marzeń. Była dającą satysfakcję szkołą życia. Kiedy skończyła pracę w 

Bydgoszczy, wyjechała z mężem Bułgarem do jego ojczyzny. Tam urodziła 

córkę. Po pewnym czasie rozwiodła się i wróciła do Polski.  

  Rozpoczęła pracę w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Dęblinie 

jako nauczycielka. Pracowała tam prawie 30 lat z przerwami. Uczyła 

historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, geografii, muzyki, 

ponieważ pięknie grała na pianinie.   

  W 1981 roku została mianowana Komendantką Hufca ZHP  

w Dęblinie. W czasie pełnienia tej funkcji założyła Komisję Historyczną 

Hufca. Wzięła udział w projekcie, pt. „Harcerstwo na Lubelszczyźnie”. 



Polegał on na przedstawieniu dziejów harcerstwa w Dęblinie. Jak 

wspomina nasz bohaterka: „Pracowałam jak w amoku. Całe dnie 

spędzałam w archiwach. Praca pochłonęła mnie do tego stopnia, że nawet 

nie wychodziłam na papierosa. Co jest u mnie dziwne, bo palę jak smok”. 

Wynikiem prowadzonych prac jest książka, której niestety do tej pory nie 

udało się wydać. 

  Na początku lat 90. zapisała się na Kurs Nauczycielski języka 

polskiego jako obcego, by mieć uprawnienia do nauczania w środowisku 

polonijnym na Wschodzie. Została zaangażowana do pracy na Łotwie. 

Choroba nie pozwoliła jej na wyjazd. Rok później otrzymała ofertę pracy 

w Rumunii. „Bardzo mnie prosili, abym się zgodziła, bo nikt do tej 

Rumunii nie chciał jechać. Zgodziłam się. Wszyscy się dziwili. Mówili, że 

mam „kuku na muniu”, ale ja lubię wyzwania, więc podjęłam tę pracę”. Na 

miejscu moja bohaterka przeżyła szok. Nikt tam nie znał języka polskiego, 

którego pani Małgorzacie tak bardzo brakowało na obczyźnie. Jedynym 

sposobem na rozładowanie frustracji stało się pisanie dziennika. Pani 

Iwaniec wzięła udział w konkursie na „Pamiętnik nauczyciela  

w środowisku polonijnym”. Zajęła II miejsce. Ponadto współpracowała  

z gazetą „Polonus”. W Rumunii poznała chłopca o imieniu Bolek Majerik. 

Przełożyła jego wiersze, udoskonalając polszczyznę młodego autora. Po 5 

latach wróciła do Polski. 

  Powodem  powrotu do ojczyzny był zły stan zdrowia matki Pani 

Małgorzaty, która miała udar. Musiała jej pomóc i być „pod ręką”. 

Powróciła do pracy w Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Dęblinie, tym 

razem pracowała jako pedagog szkolny. Zorganizowała tam koło 



wolontariuszy, którzy pomagali dzieciom w lekcjach oraz uczestniczyli  

w zajęciach artystycznych, rozwijając swoje zainteresowania. 

  W 2001 roku wzięła udział w szkoleniu zorganizowanym przez 

Niebieską Linię. Przygotowała się do kampanii „Dzieciństwo bez 

przemocy” i została mianowana ambasadorem akcji. W szkołach 

dęblińskich przeprowadziła badania dotyczące przemocy. Przyniosło jej to 

wiele satysfakcji, choć rezultaty tej kampanii nie były spektakularne. „Były 

to początki „wbijania” ludziom do głowy, że niewinny klaps to 

przestępstwo wobec dziecka”.   

  We wrześniu 2002 roku Pani Małgorzata odeszła na emeryturę, 

ponieważ jej matka czuła się coraz gorzej.  Po jej śmierci 1 listopada 2002 

roku poczuła ogromną pustkę. Nie pracowała. Czuła, że nie jest nikomu 

potrzebna. Uaktywniła się dopiero w Stowarzyszeniu Społeczno-

Kulturalnym „Leżak”. Razem z członkami stowarzyszenia postanowili 

wziąć udział w konkursie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego. 

Wygrali konkurs. Przez 5 lat Pani Małgorzata prowadziła tę placówkę. 

Uczęszczały do niej dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Tu brały udział m.in. 

w zajęciach artystycznych i tanecznych. 

  W 2008 roku minęło 66 lat od zagłady Żydów w Dęblinie. Z tej 

okazji w tutejszym Miejskim Domu Kultury została zorganizowana 

wystawa dokumentująca „Rozwój i zagładę społeczności żydowskiej  

w Dęblinie w latach 1837-1947”. Wystawę zaprojektowała i opracowała 

sama Pani Małgorzata. Odwołując się do wszystkich posiadanych 

materiałów o Żydach, napisała książkę „Dęblińscy sprawiedliwi”, która 

została wydana dzięki wsparciu Urzędu Miasta Dęblin. Chciała napisać 

kontynuację. Nie dostała na to jednak dotacji. Jak sama mówi: „okazało się 



że Żydzi są bardzo „be”. Byłam zdziwiona taką postawą, bo zawsze mi się 

wydawało, że każdy sądzi według siebie. Że jeżeli ja mam takie poglądy  

i kocham wszystkich ludzi, czy on żółty, czarny, czy biały, czy ma krzywy 

nos czy inny- to ludzie również. Niestety myliłam się”. 

   Dziś moja bohaterka ma 74 lata. Cieszy się życiem na emeryturze. 

Czerpie radość  z dnia codziennego, ale nie myślmy, że to już koniec jej 

działalności. Przed Panią Iwaniec rozpościerają się nowe horyzonty. 

Pracuje nad projektem, którego póki co, nie chce zdradzić nikomu.   

 Zbierając informacje o Pani Małgorzacie, doznałam olśnienia. Ta 

kobieta uczyniła tak wiele dobra dla innych, prostą zdawać by się mogło 

działalnością. Małgorzata Iwaniec to postać niezwykła. Godna uwagi. Tak 

rzadko spotykamy takich ludzi, jak ona. Stała się dla mnie inspiracją. Choć 

nie miała łatwego życia, zawsze szła dalej, nigdy się nie poddając. Nie 

zastanawiajmy się w życiu, co robić, aby być lepszym, bo to nie czyni nas 

lepszymi. Zacznijmy działać tak, by kiedyś móc spojrzeć w lustro, 

popatrzeć i powiedzieć „jestem spełniona”. 

 

         Wiktoria Kozuń II b 


