
Maria Rohozińska  

- nauczycielka bez przerwy 

oprac. Monika Markowska i Hanna Ciepiela 

Wojewódzki Ośrodek Metodyczny 



Maria Rohozińska, nestorka lubuskich 

nauczycieli,  urodziła się  

8 grudnia 1901 roku w Mostach  

koło Białegostoku,  

które obecnie leżą  

na Białorusi. 



W czasie pierwszej wojny światowej cała 

rodzina Marii Rohozińskiej została 

wywieziona do Moskwy.  



Najbliższa rodzina 

Helena Dorantowicz, 

matka 

Władysław Tadeusz 

Dorantowicz, ojciec 

Siostra Jadwiga z dziećmi: 

Haliną i Władysławem 



Lata szkoły: 

 W czasie I wojny światowej rozpoczęła naukę  

na pensji dla panien w Moskwie.  

 W 1920 roku ukończyła pensję i otrzymała 

świadectwo dojrzałości.  

 W 1925 roku w Polsce zdała egzamin 

potwierdzający kwalifikacje nauczycielskie. 

 
 



Kariera zawodowa:  

 
 

 W 1917 roku pracowała w szpitalu w Moskwie.  

 

 W1920 roku po powrocie do Polski pracowała jako 

nauczycielka języka francuskiego w zamożnych 

domach. 

 

 Pracowała w szkole gospodarczej w Puławach jako 

nauczycielka języka francuskiego i przygotowywała 

się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe.  

 
  
 
 
 
 



 

 

Od  września 1925 roku  do 1945 roku 

Maria Rohozińska pracowała  

w jednoklasowej  szkole w Dzbądzku  

na Kurpiach. W czasie wojny prowadziła 

tajne nauczanie. 

 

 

 



Jak napisał Antoni Kantecki w rękopisie  

do książki W służbie oświaty: „(…) dla 

mieszkańców nauczycielka była wszystkim. 

Udzielała pomocy lekarskiej, asystowała przy 

porodach, organizowała kursy rolnicze, 

wystawy płodów rolnych, pomagała zakładać 

sady…  



…a w długie zimowe wieczory czytała 

mieszkańcom książki Kraszewskiego, 

Orzeszkowej i Sienkiewicza”.  



 Po 1945 roku przyjechała z mężem na ziemie 

zachodnie i osiedliła się w powiecie gorzowskim. 

 W r. szk. 1945/46 pracowała w Publicznej Szkole 

Powszechnej w Łośnie. 

 W latach 1946-1949 pracowała w Publicznej Szkole 

Powszechnej w Kłodawie. 

 W latach 1950-1958 pracowała w Publicznej Szkole 

Powszechnej w Chwałowicach. 

 W latach 1958-1968 pracowała w Szkole Podstawowej  

w Świerkocinie. 

  



Uczniowie Publicznej Szkoły 

Powszechnej w Chwałowicach, 

ok. 1954 r. 

Uczniowie Publicznej Szkoły 

Powszechnej w Chwałowicach, 1954 r. 



Klasa IV i V przed szkołą  

w Chwałowicach, ok. 1956 r. 

Wycieczka szkolna do 

Poznania, ok. 1955 r.  



Kopanie ogródka przed 

szkołą w Chwałowicach  

Szkoła w Chwałowicach, 

ok. 1954 r. 



W Kłodawie, Chwałowicach  

i Świerkocinie założyła zespół teatralny, 

grali jednoaktówki Czechowa, później 

komedie Fredry. 



„Chcąc nie chcąc musiałam być wzorem 

wszelkich cnót. Dziewczynki czesały  

się tak jak ja, starały się ubierać podobnie (…)”  

Klasa Marii Rohozińskiej  

w Świerkocinie, 1965 r. 



Dawny budynek szkoły  

w Świerkocinie 

Obecny budynek szkoły,  
w którym mieszczą się 
mieszkania prywatne,  
VIII 2013 r. 



Za swoją pracę na rzecz oświaty i wychowania  

Maria Rohozińska otrzymała wyróżnienie. 



 Zawsze potrzebna i potrzebna… Pisała o niej m.in.  

Magdalena Tomczak, dziennikarka „Ziemi Gorzowskiej”  

i „Gazety Lubuskiej”  

 

Maria Rohozińska była bohaterką artykułów  

w prasie lokalnej i krajowej np.: 



W 1968 roku Maria Rohozińska przeszła 

na emeryturę i zamieszkała  

w służbowym mieszkaniu przy Szkole 

Podstawowej nr 15 w Gorzowie Wlkp.  



…nie ustała jednak w pracy i często jako 

nauczycielka awaryjna brała zastępstwa. 

Zwykle były to lekcje języka rosyjskiego. 



W swoim mieszkaniu rzadko bywała sama. 

Zawsze gościli tam uczniowie, którym pomagała 

w nauce i różni znajomi, przyjaciele.  

Grzybobranie, 

Krobielewko, IX1980 r. 



Aleksandra Fleszar wspomina:  

…ciągle siedziała nad robótkami ręcznymi.  

Pamiętam jak kupiła sobie drewniane  sztućce, 

malowała na nich kaszubskie wzory, a potem  

rozdawała znajomym. 



Moim nałogiem jest haftowanie…  

żartowała Maria Rohozińska. 



Całe życie szukała swojej rodziny… 

 

W 1967 roku przez Czerwony Krzyż 

odnalazła w Moskwie siostrzenicę  

z rodziną,  jednak siostrzenica do Polski 

przyjechała dopiero w 1974 roku. 

 

 

 

 

 

Maria Rohozińska  

zmarła 23 lipca 1990 roku 
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