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przykładu kolegów, następuje szybkie przystosowanie, tak że młodzi ludzie przybywający ze szczerą chęcią zdobycia wiedzy, skoro już przejdą proces aklimatyzacji, niechętnie poddają się innym warunkom pracy, w których nie mieliby takich możliwości swobodnego rozwoju".
Kiedy moja matka wyjeżdżała, pisałam do niej dużo listów, w których szczegółowo opowiadałam, co siostra i ja robimy, jaką pracą jesteśmy zajęte; najczęściej chodziło o zagadnienia matematyczne, które napotykałam. Dawałam wyraz radości, jaką sprawiały mi pewne problemy; w jednym liście naszkicowałam nawet krzywą przedstawiającą rozwiązanie równania — krzywa ta specjalnie mi się podobała. Nie mogę się oprzeć chęci zacytowania listu, dającego pojęcie o miłej fantazji, z jaką pracowałam nad językami obcymi w 1912 r., kiedy brałam prywatne lekcje angielskiego, przygotowując się wówczas do matury, którą miałam zdawać w roku następnym.
,, . . . Wiesz, moja kochana, że czytanie jest dla mnie konieczną potrzebą. Kiedy mam książkę, to ją pożeram. Wyobrażasz sobie, co za udręczenie jest mieć książki, a nie znać ich treści. Zabrałam się więc dzielnie do czytania jednocześnie Minny von Barnhelm, dwóch czy trzech opowiadań według Shakespeare'a (w opracowaniu dla dzieci), zakończenia Undine, początku Davida Copperfielda (po angielsku — pożyczyła mi go Izabella), Starego Marynarza *, (przypominasz sobie, że miałam to sobie kupić do lekcji angielskiego), historyjek, które są w niemieckiej książce Ewy, i wreszcie historyjek, które są w Berlitzu pożyczonym od Andrzeja.
Mam więc siedem rodzajów lektury. Kiedy czytając Undine trafiam na ustęp zbyt trudny, przechodzę do opowiadań z Berlitza, a kiedy mam dosyć Berlitza, biorę Minnę von Barnhelm, po czym przechodzę do S h a k e s p e a r e' a, a następnie do D i c k e n s a. Cały czas mam słownik na stole. Życz mi, abym szczęśliwie wyszła z tego pomieszania książek angielskich i niemieckich. A jeszcze na początku roku nie zdarzało mi się nic czytać po angielsku czy po niemiecku poza zadaną lekcją. Na Wielkanoc po raz pierwszy przeczytałam z własnej woli coś po angielsku — była to jedna z bajeczek Kiplinga". Przypominam sobie, że była to bajka o kocie, co chodził własnymi drogami, polecona mi przez moją nauczycielkę angielskiego. Ten trafny wybór lektury bardzo przyczynił się do moich postępów w angielskim. Obawiam się natomiast, że głęboka nuda wydzielana przez Minnę von Barnhelm i Undine mocno zahamowały moją naukę niemieckiego. Później w dużo przyjemniejszy sposób lepiej poznałam ten język czytając poezje Heinego i... romanse kryminalne.
* Jest to moje niezbyt zręczne tłumaczenie tytułu znanego poematu Coleridge'a —
The Ancient Mariner.	

