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Adwent kiedyś był święty
Adwent to był kiedyś [...] święty a adwent kiedyś w adwencie to na wsiach przędło
się, to tam coś robili szydełkami dziewczyny, a to był też post tak samo jak teraz. […]
Jak w Wielki Post pościli. [...] Kiedyś nawet mleka nie dawali dzieciom w Wielkim
Poście dopiero w niedzielę dali mleka. A to olej wsze tłoczyli swój bo siało się i len i
rzepaki. Nawet ja raz z maku robiłam olej taki jasny, mniej jest tego... Olej suszyli
gruszki, suszyli wiśnie... […] suszyli jabłka bo to nie było kiedyś ani zamrażarek ani
czego, wszystko się suszyło. W butlach takie robili, ja jeszcze teraz tak robię, wiśnie.
Sypali  wiśnie  do butli,  jagody wszystko to.  […]  Były  roraty  w środę,  w sobotę  i
niedzielę.  I  nikt  nie jechał  tylko tak jak wojsko w nocy już do dnia idą ludzie do
kościoła na roraty. […] No i tego ji pościli ludzie, a na wsi nie siedzieli toż to by grzech
był żeby siedzić coś nie robić, panie. […] Mężczyźni pletli koszyki. Na wozy, kiedyś u
nas na wozach nie mieli  skrzyń, późni  zaczęli  takie skrzynie robić drewniane, a
kiedyś to takie nazywali półkoszyk. Na cały wóz tak, na pół woza jeden taki upleciony,
połówka tego koszyka, drabinki były to wkładali jak się gdzieś jedzie. Mężczyźni a to
robili te słumniki takie szyli, takie beczki słumiane. […] Na zboże takie do żarna. […] I
mniejsze a takie mniejsze to i jagody z tym szli zbierać i takie, jeszcze u nas jest taki
malutki taki ło to tam jakiś susz już. Pracowali ludzie, nie wolno było siedzieć tak jak
teraz.  
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