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- Czym, oprócz malowania, lubi się Pani zajmować na co dzień?
- Zbieram i kolekcjonuję pocztówki. Część z nich odziedziczyłam jesz-
cze po tacie, który też tym się zajmował. Mam też album z pocztówkami, 
które zawierają reprodukcje obrazów malarskich. Dużo czytam, sporo 
podróżuję.

- Serdecznie dziekuję za rozmowę i życzę kolejnych wystaw.
- Dziękuję bardzo.

Janina Jankowska – emerytowana nauczycielka języka polskiego.
Nauczała w Technikum Elektrycznym i II LO im. Św. Królowej Ja-
dwigi w Siedlcach. Od 8 lat maluje, realizując swoje dawne marze-
nia o malarstwie. Doskonali swoje umiejętności po kierunkiem dr. 
Tomasza Nowaka i Izy Staręgi – znanych siedleckich malarzy. Jest 
przewodniczącą Rady Słuchaczy Siedleckiego Uniwersytetu  Trze-
ciego Wieku. Brała udział w corocznych wystawach zbiorowych 
Grupy Twórczej UTW. Miała też kilka wystaw indywidualnych:  
w Małej Galerii Sztuki w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach,  
w Technikum Elektrycznym w Siedlcach, w Bibliotece Pedagogicz-
nej im. Heleny Radlińskiej w Siedlcach oraz w Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Wodyniach. Uczestniczyła w plenerach malarskich   

w Solcu nad Wisłą, organizowanych przez Koło Architektów  
z Warszawy i kilkakrotnie w Mielniku nad Bugiem i Stoku Wiś-
niewskim. Dwukrotnie była wolontariuszką w polskiej szkole  
w Baranowiczach na Białorusi jako nauczyciel języka polskiego, 
głównie przygotowujący uczniów do polskiej matury.   

Janina Jankowska  (fot. M-GOK Mordy)

Książki

Pokłon
 Jakie rany zostawiają w dziecku błędy wycho-
wawcze rodziców? W jaki sposób młody człowiek żyją-
cy po wojnie postrzega świat i panujące w nim zasady? 
Co zmienia w ludziach zło wojny? To tylko niektóre py-
tania, na które możemy znaleźć odpowiedzi w Pokłonie 
Haliny Grochowskiej.

 Książka Grochowskiej nie jest jednolita gatunkowo. Przede 
wszystkim jest to powieść obyczajowa z elementami biograficznymi. 
Zawiera też fragmenty reportażu i kroniki. Można powiedzieć, że to 
literatura piękna pomieszana z literaturą faktu. Życie ludzi przesiedlo-
nych z Kresów Wschodnich na tzw. Ziemie Odzyskane kreślone są na 
przykładzie Marii ze Snopkiewiczów Dąbrowskiej – sieroty wychowanej 
przez jej krewnych Zbuczyńskich. Powieść ukazuje codzienność lud-
ności cywilnej, jej sposób bycia przed 17 września 1939 r., w trakcie II 
wojny światowej i, co stanowi większą część fabuły, od 1945 r. do końca 
lat 50. XX w. W zasadzie główna akcja utworu dzieje się w tym ostatnim 
przedziale czasowym, a wydarzenia wcześniejsze są opisywanie poprzez 
stosowanie retrospekcji i skojarzeń. Autorka niczego nie upiększa. Po-
kazuje sposoby wychowywania dzieci, strach ludzi przed „wielkim bra-
tem Polaków” – Związkiem Radzieckim. 

 Dorośli popełnili wiele błędów, ale jak mieli ich nie popełniać, 
skoro nikt ich nie nauczył życia, wychowania dzieci, równouprawnie-
nia, szanowania ludzi bez względu na rasę i pochodzenie czy dbałości 
o wykształcenie, głównie dziewczynek. Wojna odcisnęła bolesne piętno 
przede wszystkim na dzieciach i kobietach. Choć bohaterowie żyją już 
w wolnej Polsce, nadal towarzyszą im strach, bieda, niechęć do innych 
czy przemoc. Czytając książkę, możemy odnieść mylne wrażenie, że za-
chowania rodziców, małżonków czy rodzeństwa są nieetyczne i brutal-
ne. Ci ludzie działali jak umieli. Kierowali się głosami serca i rozumu 
lub podpatrywali innych i w ten sposób uczyli się życia i wychowania. 
Normalnej egzystencji. Mieszkańcy jednego z miast na Ziemiach Od-
zyskanych próbują zapomnieć przeszłość, lecz nie zawsze się to udaje. 

Ta prawdziwa opowieść o społeczeństwie, które przeżyło wojnę, rysuje 
czytelnikowi ówczesną mentalność Polaków. 

 Wiele rzeczy zrozumiemy dopiero po latach. Wtedy dojdzie-
my do wniosku, że niepotrzebnie byliśmy krąbrni, zbuntowani i samo-
lubni. Pojmiemy zachowanie i decyzje osób, które kochaliśmy, a które 
już nie żyją. Przyjdzie czas, że będziemy chcieli oddać pokłon rodzicom, 
minionemu pokoleniu. To stanowi o uniwersalności Pokłonu. 

 Książkę polecamy tym, którym są bliskie czasy opisywane  
w powieści, ale także osobom którzy nie doświadczyli tamtych czasów.

Germon
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 Wywiad z autorką do przeczytania w numerze 4. Kultu-
ralnika.

Żródło: http://postmeridiem1.blogspot.com


