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Dawniej na wsi żyło się inaczej
[…] ludzie krowami orali pole […] bykami [jak] ktoś miał byki, to tak krowa ciągała,
później tam dojili te krowy na polu, popili mleka, dali sierpami zboże żeli. […] jedna
babcia ona miała chyba sto lat albo dziewięćdziesiąt pare lat, to sierpem też zboże
żneła, a u sąsiada żniwiarka taka była, to skrzydło latało a ta babcia tak patrzy co
takie cholera skrzydła latają [śmiech], a ona sobie sierpem te zboże żeła. […] A to też
tradycja jak kosami kosili, tak na dobre kosami kosili to pierwsze, to pierwszy snopek
to trzeba było sierpem narząć, sierpem naciąć a później już kosą żeli [...]
Tam [gdzie] mieszkałem no to tam było [dużo] przydrożnych studni, bo kiedyś […]
przy drogach studnie były, to jak jakiś podróży szedł bo przeważnie piechotą chodzili
podróżni, to mógł sobie ze studni wody nabrać, napić sie. Jeszcze podróżny jak
wszedł do kogoś do mieszkania to sie nie tak jak dzisiaj co pan chciał, tylko podróżny
siadał,  trza było coś dać napić sie albo zjeść, zjadł to zjadł nie to nie, odpoczął,
poszedł  sobie  dalej.  A  studnie  były  przy  drogach,  bo  kilka,  cztery  zazwyczaj
gospodarzy sie spotykało, kopali studnie i każdy miał przy drodze do studni dostęp.
[Była] wspólna i wiaderka były, taki żuraw był na żurawiu wiaderko było w ten sposób
zadrutowane, u góry [...] żeby konie nie poić jeśli ktoś jechał końmi, to miał swoje
wiaderko nabierał to swoje wiaderko. [...]kiedyś liczyłem tak przypomina mi sie z
dzieciństwa, to było chyba z osiem studni w naszej wiosce, może kiedyś było więcej,
nie wiem. […] Nasza studnia,  gdzie my mieszkaliśmy w lesie,  to  była najdłużej,
najdłużej. Ale jak bo tam kiedyś gnali krowy, stado krów, tu kurz szedł do tej studni,
kiedyś owce szli to stado owiec, tam mieli sto owiec czy ile, to jeden baranek kiedyś
wpadł do studni bo baranek wskakiwał, wpadł do studni jakoś tam go wyciągnęli tego
baranka. Bo później, bo później to ludzie sobie na podwórkach swoje studnie robili a
te studnie były drewniane wszystkie.
[…] Na rowerach [jeździć] nie każdy lubował, stać tylko sołtysa [było]. […] kiedyś, no
to  ja  nie  pamiętam,  ale  kiedyś  powiedzieli  że  jak  ktoś  rowerem  jechał,  to



prawdopodobnie to diabeł, jak to tak na dwóch kołach jechał [śmiech]. […] kiedyś jak
na rowerze kawaler  przyjechał  na  wieś  a  jeszcze jak  którąś  panne na rowerze
przewiózł na rame posadził to reszte panny zadrościli. […] jak jeszcze były pierzaki,
to sie kobiety schodzili i pierze darli czy prządki ale zawsze było tam ktoś taka jedna
kobieta, która lubiała opowiadać różne tam anegdoty, kawały, śmieli się. […] bez niej
by sie nie obeszło, ją ludzie zawsze zapraszali […]. A jak młócenie zboża to też tak
samo  jeden  do  drugiego  chodził  […]  były  omłoty  jeden  do  drugiego  odrabiali,
pomagali.
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