
  

„STRASZNE PRZYGODY KROPELKI WODY” 

 

Do napisania tego artykułu zainspirował mnie projekt realizowany przez 
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opolu, które działa 
od 1964 r. Dokumentuje ono i bada losy jeńców wojennych w czasie II wojny 
światowej. Projekt  finansowany jest  ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Marszałka Województwa Opolskiego.  

Muzeum w ramach projektu przygotowywało wystawę „Dzieci listy piszą”. 
Uwagę pracowników zaangażowanych w prace z nią związane zwróciły piękne 
rysunki (inf. z Facebook’a Muzeum) dołączone do tekstu wierszyka „Straszne 
przygody kropelki wody”, a wysłane do dziecka z obozu jenieckiego – Oflagu II C 
Woldenberg. Ta, jakże ciekawie ilustrowana bajka dla dzieci została wydana 
podczas okupacji w Krakowie.  

W kwietniu 2017 r. z naszą szkołą skontaktował się pracownik Muzeum w 
celu zdobycia informacji na temat nauczycielki Żeńskiego Gimnazjum 
Kupieckiego mgr Stefanii Ireny Dietrich (później Izy Ostrowskiej). Jak udało się 
ustalić pracownikom  Muzeum, autorką tego wierszyka wydanego w formie 
książeczki jest właśnie Iza Ostrowska.  „Dołączone do książeczki słowa krótkiego 
listu wywołują poruszenie.  
 

 

https://www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole/?hc_ref=ARSYR2J2dpTYF62zmmrXotu3jtCAAxIgBtRhVBR0TXcrToNJSUtQEOJ_HLOUc9Kn4Fg&fref=nf
https://pl.wikipedia.org/wiki/1964
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jeniec_wojenny


  

 

W liście czytamy, że ojciec przygotował tę niby książeczkę dla swojej 

córeczki, kiedy jeszcze nie było jej na świecie. Rysunki - kolorowanki stanowiły 

ilustrację do wierszyka o przygodach kropelki wody. Wierszyk zwrócił uwagę 

pracownicy Muzeum, która pamiętała go jeszcze ze szkolnego podręcznika do 

przyrody”.  

W wyniku poszukiwań, udało mi się ustalić, że mgr Iza Dietrich-Ostrowska 

od 1937 r. była nauczycielką języka polskiego w Żeńskim Gimnazjum Kupieckim 

(nasza szkoła), ponadto okazała się również świetną organizatorką imprez 

szkolnych, wychowawczynią, protokolantką Rad Pedagogicznych. Pełniła też 

funkcję  zastępczyni dyrektorki, była kierowniczką Ośrodka Języka Polskiego. 

Dała się poznać jako autorka książeczek dla dzieci i podręczników języka 

polskiego dla szkół zawodowych.  W dniach 9 - 16 maja 1938 r. przygotowała 

kursy dla pracownic biurowych na temat „Roli i znaczenia kupca w 

społeczeństwie” oraz „Dlaczego kupcowi potrzebne jest poznanie i zrozumienie 

różnych typów ludzi?” 

W 1942 r. gdy Polska znajdowała się pod  okupacją niemiecką, zajęcia 

szkolne odbywały się w konspiracji, Żeńskie Gimnazjum Kupieckie nawiązało 

kontakt z Polakami wywiezionymi na przymusowe roboty do Niemiec.  Nasze 

uczennice wysyłały im potajemnie książki, paczki żywnościowe, dostarczały 

informacji z kraju, a całą akcją kierowała prof. Stefania Irena Dietrich. 

 Stefania Irena Dietrich urodziła się w Bychawie jako córka Michała i 

Balbiny Kornelii Ostrowskiej. Później zamieszkała w Krakowie. 31 maja 1946 roku 

na podstawie obowiązujących przepisów zmieniła imię oraz nazwisko rodowe na 

Iza Ostrowska. „W powojennych dokumentach figuruje już tylko jako Iza 

Ostrowska, a więc łatwo zidentyfikować ją jako autorkę tytułowej bajki, która – 

w środowisku geografów określana jest mianem meteorologicznej – trafiła 

ostatecznie na karty szkolnego podręcznika”.  

Iza Ostrowska jest również autorką paru innych książek, z których kilka 
prezentuję poniżej. Są one przechowywane przez „WorldCat . Jest to katalog 
centralny łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami 
serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony 
przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte. Zawiera ponad 150 milionów 
różnych rekordów odnoszących się do ponad 1,4 miliarda zasobów fizycznych i 
cyfrowych w ponad 470 językach. Jest to największa na świecie bibliograficzna 
baza danych. OCLC udostępnia WorldCat wszystkim bibliotekom za darmo. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalog_centralny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katalog_centralny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Biblioteka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bibliografia


  

A oto wyżej wspomniana książeczka i jej piękne rysunki:  

          „Straszne przygody kropelki wody.”  
          Wydanie z 1943 roku w języku polskim i będące w posiadaniu dwóch 
światowych  bibliotek, członków WorldCat. 

 

 

 

http://www.worldcat.org/oclc/316452531


  

 
 

 



  

 

 

 

            „Jak to dzieci pani Skały pożytecznie pracowały.”  

          Wydanie z 1945 roku w języku polskim i przechowywane przez jedną z 

bibliotek, członków WorldCat. 

 

  

http://www.worldcat.org/oclc/836743118


  

 

 

 

„Czarny kot”  
            Wydanie z 1944 roku w języku polskim będące w posiadaniu jednej z 
bibliotek, członków WorldCat. 

 
 

„O wiaterku Wicherku : baśń”  
            Wydanie z 1946 roku w języku polskim będące w posiadaniu jednej z 
bibliotek, członków WorldCat. 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldcat.org/oclc/909624843
http://www.worldcat.org/oclc/836731672


  

 „Odwieczny wróg : wyjątki z pism J. I. Kraszewskiego charakteryzujące 

Niemców i ich stosunek do Polaków.”  

              Autorami są Józef Ignacy Kraszewski i Iza Ostrowska. Książka została 

wydana w Mikołowie przez Książnicę Śląską w 1948 roku. 

            „Zespoły czytelnicze w szkołach zawodowych : (materiały dyskusyjne).”  

              Wydanie z  1957 roku.                           

                 „Wiek XX : wypisy z literatury polskiej dla kl. 3 zasadniczych szkół 
zawodowych”. 
 
             Zatwierdzone przez Ministerstwo Oświaty, 7 wydań opublikowanych w 
latach 1959-1968 w języku polskim i prowadzonych przez sześć bibliotek 
członków WorldCat.  
 
Bibliografia: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/WorldCat, zasoby Online Computer Library Center 
Informacje Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach  

Sprawozdania Dyrekcji Żeńskiego Gimnazjum Kupieckiego 

Urszula Siwek - Faszyńska 

 

  

  

  

  

http://www.worldcat.org/oclc/831320902
http://www.worldcat.org/oclc/831320902
https://pl.wikipedia.org/wiki/WorldCat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Online_Computer_Library_Center
https://www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole/?hc_ref=ARSYR2J2dpTYF62zmmrXotu3jtCAAxIgBtRhVBR0TXcrToNJSUtQEOJ_HLOUc9Kn4Fg&fref=nf
https://www.facebook.com/CMJWLambinowiceOpole/?hc_ref=ARSYR2J2dpTYF62zmmrXotu3jtCAAxIgBtRhVBR0TXcrToNJSUtQEOJ_HLOUc9Kn4Fg&fref=nf

