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Do zbierania rozsypanych w pamięci ziaren wspomnień zachęcił mnie obecny dyrektor szkoły muzycznej w Krakowie, pan Waldemar Król, któremu jestem za to wdzięczna. Niełatwo bowiem bez jakiejś mobilizacji z zewnątrz podjąć trud spisywania przyprószonych już mocno upływem czasu wydarzeń i przeżyć. 
Tamtego roku szkolnego (1958/59) pierwsza klasa w krakowskiej szkole dla dzieci niewidomych była wyjątkowo liczna – aż dwanaścioro dzieci: osiem dziewczynek 
i czterech chłopców. W innych klasach było znacznie mniej uczniów – sześcioro lub ośmioro, a pierwsi absolwenci szkoły muzycznej stanowili chyba najmniejszą 
grupę. Było ich czterech: Rysio Socha, Jurek Wojciechowski, Marian Kutyniak i Miecio Kosz. Pamiętam jak przez mgłę ich pożegnanie – coś w rodzaju balu. 
Jako mała, chuda dziewczynka wirowałam w tańcu z każdym z naszych „pierwszych absolwentów”, którzy wydawali mi się bardzo wysocy i dorośli. Żegnali nas, młodszych kolegów, i odchodzili w samodzielne życie, na dobre i złe. Gdzie są teraz? Tylko o znakomitym Mieczysławie Koszu wiem na pewno, że nie żyje. 
I wiem także, że był on jedną z najwspanialszych postaci muzycznych, jakie wyrosły właśnie na Józefińskiej. Dzisiejsza szkoła muzyczna powinna się nim 
chlubić. 
Wróćmy jednak do mojej pierwszej klasy. Przyjechały do niej dzieci wybrane do szkoły muzycznej przez tzw. komisję rekrutacyjną, która jeździła po wszystkich 
zakładach dla niewidomych i przesłuchiwała najmłodsze dzieci, proponując najzdolniejszym muzycznie naukę w Państwowej Szkole Muzycznej dla Dzieci Niewidomych. 
Ja zostałam złowiona w Owińskach wraz z Halinką Jasińską i Krzysiem Grycmacherem. Inni przyjechali z Bydgoszczy, Wrocławia, Lasek. Byliśmy więc jakby po dzisiejszej zerówce, bo umieliśmy już czytać i pisać. Mówiono o nas, że to zdolna klasa. Wkrótce stanowiła bardzo rozśpiewaną grupę, co o wiele później, 
bo w ostatnich klasach szkoły podstawowej, zaowocowało samoistnym powstaniem żeńskiego zespołu wokalnego śpiewającego repertuar popularnych wówczas Filipinek. 
W porównaniu ze skomplikowanym, rozległym otoczeniem szkoły w Owińskach budynek przy Józefińskiej był ciasny, ale dzięki temu bardzo przyjazny i łatwy do 
„opanowania przestrzennego”. Klasy szkolne, rozmieszczone wzdłuż korytarza na parterze, służyły nie tylko jako sale lekcyjne, ale również jako pomieszczenia, 
w których po południu odrabialiśmy lekcje. 
Pamiętam pierwszą inaugurację roku szkolnego. Pani dyrektor Maria Janik (trochę męski typ kobiety, ubrana zawsze w tzw. kostium, czyli garsonkę, z siwymi 
od młodości włosami, energiczna, ale w moim odczuciu bardzo miła i dobra) przedstawiała wszystkim zebranym pierwszoklasistów. Podczas tej pamiętnej dla mnie uroczystości rozpoczęcia roku w pewnym momencie padło pytanie, czy ktoś z pierwszaków chciałby się popisać jakąś piosenką. Mała, rezolutna Ewunia Drążkowska (z którą, notabene, siedziałam potem kilka lat w jednej ławce) zgłosiła się i ku uciesze starszej młodzieży i nauczycieli zaśpiewała: 
„Jak to dobrze tym żonom, co tych mężów mają. Zaprzęgną do wozu, pojadą do gaju”. Ewa zaśpiewała i dalsze zwrotki... A potem już chyba na żadnym rozpoczęciu roku szkolnego pani dyrektor nie prowokowała takich niezaaranżowanych występów najmłodszych dzieci. 
Od tamtego dnia zaczęła się moja edukacja w szkole muzycznej. 
Wszystkie szkolne uroczystości, akademie i przedstawienia odbywały się w udekorowanej przez panią Annę świetlicy. A dekorowała ją nierzadko nocą, kiedy 
sala była pusta. Wycinała z tektury litery, z których układała potrzebny napis. Prasowała olbrzymie połacie płótna, a potem jakimś cudem zawieszała je 
na ścianach. Całe grono pedagogiczne zachwycało się tą pracą, a i dzieci posiadające resztki wzroku podziwiały dekoracje, bo przemieniały one zwykłą codzienną salę w odświętną i uroczystą. 
Dzieci bały się trochę pani Satory, bo była bardzo zasadnicza i krótko trzymała swoich wychowanków. Kiedy nadchodziła, wszyscy robili wokół siebie gwałtownie porządek i starali się czymś zająć. Miała bowiem niewzruszoną dewizę, że najgorsza dla niewidomych jest bezczynność. Nawet kiedy czytała nam książkę w wolnym czasie, którego przecież, realizując równolegle dwa programy – ogólny i muzyczny, prawie nie mieliśmy, lubiła, byśmy czymś zajmowali ręce. Wyplataliśmy więc paski z sutażu albo robiliśmy szaliki na drutach. 
Jako osoba głęboko religijna dbała o to, żeby chętnych przynajmniej raz w miesiącu zabrać w niedzielę do kościoła. Odbywało się to przed pobudką. Teraz 
wiem, że nasza wychowawczyni przez tę konspiracyjną jak na tamte czasy działalność ryzykowała zwolnieniem z pracy. Kiedy byłam już w klasie VI, zorganizowała potajemnie bierzmowanie dla najstarszych uczniów przy cichej aprobacie kierowniczki internatu, pani Haliny Strawińskiej. A mój ojciec przyjechał, żeby być świadkiem bierzmowania dla wszystkich chłopców. Przywiózł nam wielką torbę cukierków, które spałaszowaliśmy z zachwytem po powrocie z kościoła. Pamiętam, że wracaliśmy w strugach deszczu i przy grzmotach wiosennej burzy. Pani Julia Maraszewska była moją najukochańszą, 
najlepszą nauczycielką. To do jej mieszkania pokonałam pierwszą swoją samodzielną trasę z białą laską. Ale to już było po opuszczeniu szkoły podstawowej. 
Jak to się stało, że trafiłam pod opiekę muzyczną pani Maraszewskiej? Zanosiło się przecież na to, że będę grała na skrzypcach. Jednak na wieść, że mam 
uczyć się gry na skrzypcach, tupnęłam nogą i zaprotestowałam. Było to dość niezwykłe, bo byłam dzieckiem raczej nieśmiałym i dobrze ułożonym. Jednak w 
tym wypadku nie mogłam dać za wygraną. Na długo zanim trafiłam w ogóle do szkoły, marzyłam o tym, żeby grać na fortepianie, którego dźwięk znałam tylko 
z radia. O dziwo, mój protest potraktowano poważnie i pani Maraszewska 
stała się na siedem lat moją „panią od fortepianu”, moją drugą mamą. 
Lekcje trwały do obiadu (o wpół do drugiej) i potem były dwie godziny na spacer, jazdę na łyżwach oraz gimnastykę korekcyjną albo naukę maszynopisania. Od czwartej po południu zaczynały się lekcje muzyki i odrabianie prac domowych. O siódmej kolacja i potem trochę wolnego czasu, z którego część należało poświęcić na ćwiczenie na instrumencie. Jakim cudem pani Halina Strawińska, wówczas kierowniczka internatu, potrafiła skłonić niektóre dzieci, żeby przepisały swoje role (na tabliczce) i przychodziły na próby słuchowisk? Nagraliśmy bajkę o Mai, przygotowywaliśmy „Królową śniegu”, której nie zdążyliśmy dokończyć. Były to nie tylko role mówione, ale także piosenki. Szkoda, że nic się nie zachowało w archiwum. Wspomnę jeszcze przedstawienie „O krasnoludkach i sierotce Marysi” – mój aktorski debiut (i jedyny występ) na scenie w stroju wypożyczonym podobno z teatru... 
Przedstawienie było kilkakrotnie powtarzane dla gości z zewnątrz i zawsze się udawało. Raz tylko miała miejsce zupełnie anegdotyczna pomyłka. Otóż po odzyskaniu gąsek Marysia zawsze biegła za nimi z wyciągniętymi rękami i wołała: „gąski moje, gąski”. Ale któregoś razu pan Franek Śmietana montujący dekorację skierował gąski odwrotnie i pojechały na sznurku w przeciwnym kierunku. Wtedy wydało się, że Marysia to rzeczywiście sierota, w dodatku niewidoma, bo nie pobiegła za gąskami, ale od nich uciekła. 
Zdaję sobie sprawę, że nie opowiem o mojej szkole wszystkiego, co bym chciała. Nie mogę wymienić wszystkich, którzy na to zasługują ze wszech miar. Wiem 
jedno, że jak na tamte warunki zostaliśmy nadzwyczajnie obdarowani przez naszych pedagogów i wyposażeni na przyszłość. 
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