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Józefa Żukowska założycielka pierwszej freblówki w Kielcach
Józefa Żukowska była córką Marii Antoniny Karoliny Zadarnowskiej herbu Sulima i Stanisława Żukowskiego herbu Jastrzębiec.1 Rodzice brali udział w Powstaniu Styczniowym. Matka
była łączniczką w oddziale Barancewicza, a ojciec walczył w bitwie pod Wirem 23-08-1863 r.,
gdzie został ciężko ranny.2
Józefa urodziła się na Podlasiu. Została wychowana w duchu patriotyzmu, wiary rzymskokatolickiej i przywiązania do tradycji rodzinnych. Rodzice zwracali uwagę na solidne wykształcenie
i dobór guwernantek. Po śmierci ojca, matka Józefy wychodzi drugi raz za mąż za Józefa Wójcickiego herbu Dąbrowa, byłego powstańca styczniowego walczącego w oddziale FrankowskiegoZdanowicza, a następnie u Langiewicza.3 Maria i Józef Wójciccy przenoszą się z Podlasia do majątku Sitkówka pod Kielcami. Tu wychowują dwójkę dzieci z pierwszego małżeństwa żony.
Józefa Żukowska widzi działalność społecznikowską matki i ojczyma. Postanawia założyć
freblówkę [przedszkole] w Kielcach i pomysł swój realizuje. Poświęca całą swoją energię na wychowanie dzieci. Współcześnie żyjący Kielczanie słyszeli jej słowa: „Duszę swą trzeba oddać dla
swych wychowanek, gdy się chce sprawie dobrze służyć”.4
Freblówka znajdowała się w kamienicy Gierowskich, róg ul. Sienkiewicza i Wesołej. Przedszkole miało bardzo dobrą opinię. Jerzy Jerzmanowski tak pisał: „Właścicielka i kierowniczka
w jednej osobie, rozmiłowana w swoim zawodzie, posiadała odpowiednie kwalifikacje, długoletnie
doświadczenie i zatrudniała doskonale dobrany, fachowy personel”.5
Do freblówki Józefy Żukowskiej uczęszczało w 1912 r. 50-ro dzieci w trzech grupach wiekowych. Uczono tam pisania i czytania poprzez zabawę. Jerzmanowski, który tam uczęszczał tak
wspominał: „Wykluczone było sylabizowanie, obowiązywało składanie wyrazów”.6
Freblówka miała ogródek przy ul. Czerwonego Krzyża, gdzie dzieci uprawiały warzywa.
Józefa Żukowska przywiązywała dużą wagę obok wiedzy merytorycznej do kształtowania umiejętności manualnych, sprawności fizycznej i wycieczek. Przedszkolaki zwiedzały zakłady rzemieślnicze w Kielcach, fabryki np. Marmury Kieleckie. Metody dydaktyczne i wychowawcze były bardzo nowoczesne. Dzieci doskonale przygotowywano do szkoły.
Moja rodzina zapamiętała Józefę jako skromną, wątłą osobę, o delikatnej twarzy. Chodziła
ubrana na szaro jak zakonnica. Poświęciła swoje życie dla wychowanków freblówki i dzieci chłopskich, którym niosła oświatę. Mogła przecież rozwijać swoje zdolności. Była dobrze zapowiadającą
się rzeźbiarką. W zbiorach rodzinnych zachowała się tylko jedna jej praca: popiersie przedstawiające matkę Marię Zadarnowską I-voto Żukowską 2-voto Wójcicką. Józefa mogła wyjść za mąż za
francuskiego artystę-malarza, przyjaciela brata. Nie chciała wyrzec się pracy w freblówce i wyjechać do Paryża. Plany życiowe przekreśliła szybko postępująca gruźlica. Zmarła w 1917 roku, została pochowana na Cmentarzu Starym w Kielcach w grobowcu rodzinnym Wójcickich.7
Przedszkole nazwano imieniem Józefy Żukowskiej. Tam w 1929 r. roczną praktykę odbywała
moja babcia Alina Zadarnowska, a świadectwo wydawała przełożona szkoły freblowskiej nasza
kuzynka Maria Zdanowicz.
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Na tym nie kończy się historia rodzinna.8 W latach powojennych moja mama bywała
w kamienicy Gierowskich, bo tam mieszkała jej przyjaciółka. Pani Gierowska była nobliwą damą,
o nienagannych manierach, ubraną na czarno. Moja mama lubiła spotkania w salonie Gierowskich.
Story, kanapki, fotele i ściany były w kolorze zielonym. Poczesne miejsce zajmował czarny fortepian, na którym grała właścicielka. Mieszkanie wypełnione było stylowymi meblami, bibelotami,
a na ścianach wisiały piękne obrazy. To ślady minionej przeszłości.9
Kamienica Gierowskich to dom z duszą, w którym uczyło się i bywało wielu znanych i ciekawych Kielczan. Wśród nich na pewno poczesne miejsce zajmuje Józefa Żukowska.
Gazeta Ziemia Kielecka z 17-III-1917 r. tak napisała o założycielce pierwszej freblówki
w Kielcach: „Wielkie a ciche to było serce – jak wielka i cicha jej praca, szlachetna i bogata dusza,
jak szlachetne ziarno, które siała w umysły maluczkich i ciemnych... Odeszła, lecz duch Jej pozostał i promienieje nadal.10

J. Żukowska druga z lewej strony w dolnym rzędzie
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