Konrad Józef Wilczyński1
Wójcin mego dzieciństwa 1934-1939. Skoła

Aby coś pisać ło nasej skłole, cownijma siy w casie do dziewiyntnastegło wieku, kiedy to taki wcale we Wójcinie jesce nie było, bo kto
mioł ło to zadbać? Przeciy bôł to łokres zabłoru rosyjskiygło, a im nie
zolezało na tym, zeby ludzi ucyć cytać i pisać po płolsku. Im wiyncy
krzizykôw było na papiyrze, tym dlô nich lepi.
Ale płod kłôniec dziewiyntnastegło wieku zjawiôł siy we Wójcinie,
nikômu nie znany, gruby, niskiygło wzrostu pan Włodzimierz Szewczuk, syn Polki i Rosjanina. Bôl to cłowiek bardzo môndry, inteligyntny i prawegło charakteru, ktôry łod samegło płocôntku zdobôł
sobie wielgiy uznaniy cołki wsi i właśnie łôn wywar duŜy wpływ na
zachłowaniy tutejsych ludzi. Łôn piyrsy widzioł płotrzeby naucynio
ludzi cytać i pisać w jynzyku łojcystym. Na piyrse naucanie cytanio
ipisanio zwoływoł chyntnych, ktôrzi siy nie wstydziyli przichłodzić
do starej sopy straŜacki na dugiy zimłowe wiecłory.
Za sprawôm pana Szewczuka płodjynto decyzjy wybudowanio
skoły ze skłodek ludności wsi. Wykupiôno plac pod budowy za kłościołym i tam wybudowano budynek skłolny, łoddany do uzytku wroku 1894, w ktôrym młozno było pomieścić trzi łoddziały. Z racji tegło,
ze budynek bôł pomalowany na bioło – môwiylo siy ło biołej skłole.
Tak płowstalo piyrse, prawdziwe naucaniy nasych łojcôw wło kresach zimłowych, bo latym nie było na to casu – cza było dzieciom
gynsi paś. [...]
Zimłowe naucaniy nie zadowolało naucyciyla i kierownika skoły
w jednej łosobie. Dônzôł do wprowadzynio normalnej, całorocnej
skoły, a to wiônzało siy ze zwiynksyniym ilości klas i wiynksegło napływu dzieci. Takiymu zadaniu bioło skoła ni môgła sprostać i cza
było myśleć ło dodatkłowym pomiescyniu.
Wieś płostanowiyła wykupić budynek stłojôncy na przeciw kłościoło łod śyda przezwiskiym „Dioboł”. W budynku tym prowadziôł
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kacmy. Łod casu tegło płostanowiynio budynek tyn przibroł nazwy
nowej skoły, a bioło została automatycnie starôm, ale swegło kłoloru
nigdy nie zmiyniyła. [...]
Jo zech zacôn chłodzić do piyrsegło łoddziału w starej, biołej skłole w roku 1935, po skłońcyniu siydmiu lot. W tym casie do roku 1936,
kierownikiym skoły bôł jesce pan Szewczuk, płodpiyrajôncy siy maćkiym, zakłôńcônym wyrzyźbiônym kłopytkiym. „Maćkiym tym całe
pokłolynia ucniów naucôł cytać i pisać”. I mnie tys jesce zdônzôł roz
poprowodzać w ulubiônym przez siy „kiyrocie” na ganku skoły. Płolygało to na tym, ze lewôm rynkôm trzimoł „łobuza’” za lewôm rynky, a prawôm „proł” wspłômnianym maćkiym pło rzici. [...]
Były to jesce casy w skłole, kiedy uwozano, ze do ucnia nojlepi
„przemôwi” posek, linijka, rzymiń wiônzany na pynki, klyncyniy płôd
ścianôm i kłoza. A jesce przeciy była gômka, ktôrôm naucyciyl ciôngnôł pło skrôni płôd włos. Ło jak to bolało... Chłopoki byli strzizôni
maszinkôm na tzw. kłolano, zaś jak trochy włosy łodrosły, tys było
niedobrze, bo wtyncos było ciôngniynciy za icki2. [...]
Pan Włodzimierz Szewczuk w roku 1936 zachłorowoł i w ktôrymś
miesiôncu ustômpiôł z kierownictwa skoły na rzec pana Zamorskiego, bardzo dobrego i zdłolnegło naucyciyla. Pan Zamorski kierownikiym bôł krôtko, bo wyjechoł z Wójcina. Pan Szewczuk ze swłoji
chłoroby jus siy nie wypigloł3 i umar w 1937 roku. Wieś pogrônzyła
siy w wielgi Ŝałobie i zgłotowała mu piykny płogrzyb z udziałym cołki wsi i wielu Ŝałobników z łokłolicnych parafii, ze swłojymi proboscami na cele. Ło tym cłowieku wspômino siy we wsi do dzisiej,
anojlepsym tegło przikładym jes zachłowano pamiynć dziatwy skłolnej, dbajôncej ło jygło grôb.
Po panu Zamorskim kierownictwo skoły łobjôn dobrodusny pan
Józef Ziemski i z tom fônkcjôm rozstoł siy w Wójcinie, idônc na włojny. Znaloz siy biydny w grônie łoficerôw Katynia i stamtônd jus nie
wrôciôł4. Jygło Ŝôna Janina Ziemska ucyła mnie miyndzy innymi
Icki – pejsy. Przyp. K. J. W.
Wypigloł – wyzdrowiał. Przyp. K. J. W.
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„We wspomnieniach sprzed pięćdziesięciu lat widzę kol. Józka Ziemskiego –
zdrowego, wysokiego, młodego człowieka, zawsze uśmiechniętego, kochającego
męŜa mojej seminaryjnej koleŜanki Janiny, Ŝyczliwego kolegę, sumiennego nauczyciela, gorącego patriotę. Od 1943 roku, gdy odkryte zostały groby w Katyniu,
widzę w wyobraźni zmaltretowanego Ŝołnierza, ma spętane z tyłu ręce, moŜe
knebel w ustach, prowadzi go przemocą dwóch zbrodniarzy do mogilnego dołu,
trzeci strzela mu z rewolweru w potylicę. Jakie były wówczas jego myśli? Cześć
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śpiywu i bardzo lubiała, jak zech śpiywoł cieniuśkim głosikiym. Ni
mogła łodŜałować, ze ni młoze mi płostawić szóstki – ino piynć. Bardzo zech siy tegło chwolynio wstydziôł.
Pamiyntejma tys, ze w tych latach bôł w Wójcinie dugoletni, bardzo sanowany naucyciyl, pan Glądała. Wymiyniy jesce pana Kosa,
ciynkiygło, bardzo wysokiygło i prostegło cłowieka, jak świyca który
miyskoł – jeśli mnie pamiynć nie zawłodzi – u Kmiecicki.
W świadłômości i pamiynci dziecka naucyciyl utrwaloł siy pło przez
swłôj stosônek do ucnia, wymłogôw naucanio i wyglôndym łosobistym. Pamiyntôm, jak piyrsy roz przisła nos ucyć młodziuchno naucyciylka, pani Chmielewska5. Ubrano była w niebiesko-błynkitnôm
sukiynky, a tak nôm siy podobała – pewno nojbarzi mnie – była tako
delikatno dô nos, ze my na ji lekcjach zawse byli grzecni. To bôł
przikłod, ze wcale nie cza było wrzesceć i dzieci loć, zeby w klasie
było cicho. [...]

ci, kolego! oby pamięć twoja i twoich współbohaterów Ŝyła wiecznie. Maria Rojek (z domu Chmielewska), do 1939 roku nauczycielka w Wójcinie i w Jeziorku”.
Wpis w kronice szkoły w Wójcinie z 1989 roku.
5
„Młodziucha nauczycielka, pani Chmielewska” to oczywiście Maria Rojek,
współautorka niniejszej ksiąŜki.
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