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Miejsce i czas wydarzeń Szczebrzeszyn, dwudziestolecie

Słowa kluczowe Projekt Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy
przyszłość, Szczebrzeszyn, ulica Klasztorna 58, rodzina,
sąsiedzi

 
Rodzina i dom rodzinny na ulicy Klasztornej 58 w Szczebrzeszynie
Urodziłam  się  8  lutego  1928  roku  w  Szczebrzeszynie.  [Mieszkałam]  na  ulicy
Klasztornej, nie wiem jaki numer pięćdziesiąt z czymś [58]. To był dom z kamienia,
murowany i trochę drewniany. Stoi do dzisiaj, tylko że jest popsuty. Gan jest i pod tym
ganem ten dom stoi. Przyjechałam tutaj, chciałam żeby ten dom sobie odnowić i na
starsze lata tutaj posiedzieć, ale  mój kuzyn cioteczny od frontu mieszka i wziął mi
cały [dom] zniszczył, że nie ma [prawie] nic.
To był dom [zbudowany] przez dziadka, Wyrostek [nazywał się],  a babcia była z
Kalitów.  Moja  mama  nazywała  się  Bielecka  z  męża,  a  Wyrostkowa  z  rodziny.
Mieszkała Ociczka na tej ulicy [Klasztornej], Perety po drugiej stronie przed naszym
domem, Drożdżycy co mieli młyn. Później mieszkali Wyrostki. Moja mama wyszła za
mąż za Bieleckiego i ja jestem z Bieleckich. Bieleccy też tam mieszkali, ciocia Stasia
tam mieszkała, ale oni już wszyscy poumierali. Nie ma nikogo. Drugich miałam od
ojca Bieleckich, to znowu za tym dużym kościołem mieszkali, ale też już wszystko
zniszczone jest. Poszłam, to były tylko piachy z tego, tylko można było przejść.
[Teraz] nie mam gdzie mieszkać, a przyjechałam żeby tu sobie wspomnąć te moje
młode lata. Muszę szukać gdzieś, żebym miała pokój. Chce znaleźć tutaj, bo już do
Świnoujścia  nie  mam  po  co  jechać,  bo  tam  mi  dzieci  zabrały  mieszkanie.
Wychowałam ich pięcioro dzieci i teraz muszę się poniewierać na stare lata. Tu [w
Szczebrzeszynie] rodzice pochowani, wszyscy znajomi tu są. Wyjechałam stąd w
pięćdziesiątych latach, tylko tutaj wzięłam ślub i pojechałam do Świnoujścia. Mąż był
w AK, był zza Buga no i wyjechaliśmy. A teraz musiałam wszystko zostawić. I tam nie
mam i tu nie mam.

 



Data i miejsce nagrania 2014-07-29

Rozmawiał/a Piotr Lasota

Transkrypcja Małgorzata Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"


