Halina Marszałek
ur. 1940; Biała Podlaska

Tytuł fragmentu relacji

Rodzina

Zakres terytorialny i czasowy Porosiuki, Biała Podlaska, dwudziestolecie międzywojenne, I wojna
światowa, II wojna światowa, PRL
Słowa kluczowe

rodzina, I wojna światowa, II wojna światowa, PRL

Rodzina
Dziadka od strony mamy niestety nie pamiętam, wiem tylko że zmarł w 1929 roku w wieku
czterdziestu kilku lat. Babcie natomiast pamiętam, miała kilkoro dzieci, nie wiem dokładnie
ile, ale wiem że wychowały się trzy córki, w tym moja mama, która urodziła się w 1919
roku. Babcie wychowywał tylko ojciec, bo jej matka zmarła. Brat babci zaginął natomiast
podczas I wojny światowej, nigdy nie dowiedzieli się co się z nim stało. Babcia zajmowała
się gospodarstwem, bardzo dużo potrafiła sama zrobić, bo bez męża było jej ciężko i
musiała się nauczyć. Bardzo dobrze znała się na sadzie, potrafiła szczepić drzewka,
pielęgnować je. Dziadek był w carskim wojsku, ożenił się z babcią gdy miała 16 lat. Babcia
pochodziła z Mościckich, więc trochę arystokratycznej krwi w niej płynęło. Po powrocie z
wojska dziadek pracował jako fornal.
O dziadkach ze strony ojca wiem mało. Dziadek zmarł i mojego ojca wychowywał ojczym,
który też zmarł kiedy tata był młodym chłopcem. Zginął chyba jak drzewo z lasu wywozili i
gajowy do niego strzelił i zabił. Tak więc ojciec mojego taty zginął kiedy tata miał 7 lat, a
ojczym kiedy miał 14 lat. Prababcia już trzeci raz za mąż nie wychodziła.
Mój ojciec był z zawodu murarzem, później po wojnie jeszcze przez 10 lat był sołtysem
naszej wsi. W domu było nas sześcioro – pięć sióstr i brat, właściwie dwóch braci, ale
jeden umarł jak miał 9 miesięcy. Moja najstarsza siostra zmarła, a reszta naszego
rodzeństwa nadal żyje.
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