
JANINA SEMENIUK
ur. 1920; Wojsławice

Tytuł fragmentu relacji Szkoła w Wojsławicach

Zakres terytorialny i czasowy Wojsławice; dwudziestolecie międzywojenne

Słowa kluczowe Szkoła

Szkoła w Wojsławicach

[W szkole] były dzieci i ukraińskie i żydowskie, i nauczyciele – był Ukrainiec też nauczyciel, wiem,
że była taka pani też – Żydówka, że uczyła, pani Podorowska, Żydówka. Nie pamiętam czego
uczyła… Był też taki Ukrainiec też – też uczył i też nie pamiętam czego uczył. A ze mną – do
mojej, z naszą klasą, ze mną do jednej klasy chodziła Ukrainka i Żydówka nawet na lekcje religii
zostawali. Tak. Taka była przyjaźń – taka ogólna, że nikt nie miał do nikogo żadnej urazy ani
jakieś tam, prawda pretensje, że jakieś różnice – że ty jesteś Żydówką, czy tego, nie – ogólnie
taka dobra była atmosfera między uczniami. Wychowawczynią moją była pani Irena Szynkowa, a
wychowawcą – kierownikiem szkoły – był pan Kusz Józef. Tak. Zawsze chodziłam ze szkoły jako
uczennica, moja wychowawczyni wysyłała mnie po te kajzerki do Żydówki. Wysyłała mnie po
szynkę i po kajzerkę , żebym ja dla pani mojej wychowawczyni przyniosła na kanapkę – mówiła
– ty jesteś zdolną uczennicą, ty sobie dasz radę, masz troszkę czasu – dasz sobie radę, więc
proszę, żebyś mi przyniosła... przyniesiesz? Ja mówię: - chętnie! I ja zawsze przynosiłam te
kajzerki od Żydów i tą szyneczkę kupowałam dla niej. Szkoła była w pałacu pohrabiowskim.
Pałac był obszerny, tak że w tym pałacu mieściła się szkoła podstawowa, w czasie wojny Niemcy
stacjonowali też jednocześnie i szkoła siedmioklasowa się uczyła i zza Buga niektórzy tam
mieszkali – wiadomo – nie było ich gdzie pomieścić, to szkoła była duża, więc i myśmy też uczyli
się w tym pałacu.
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