FILOMENA WODZIŃSKA
ur. 1925; Brzeziny

Miejsce i czas wydarzeń

Kolonia Brzeziny, dwudziestolecie międzywojenne

Słowa kluczowe

Kolonia Brzeziny, dwudziestolecie międzywojenne, rodzina i
dom rodzinny, babcia, Anastazja Kępa, ojciec, obowiązki
domowe

Rodzina i dom rodzinny
Myśmy mieszkali na kolonii. To był folwark sparcelowany już i ojciec kupił ziemię, tak
wszyscy kupowali. Wieś była, a nasza droga na południe szła. Tam było z dziesięć
budynków i to się Kolonia Brzeziny [nazywało]. We wsi była gmina, bo gmina była
Brzeziny zawsze.
Nasze dzieciństwo było smutno, bo mama umarła wcześnie. [Miałam] dwa i pół roku,
jedna [siostra] dziewięć, druga osiem [lat]. Nas wychowywała babcia, Anastazja
Kępa, z ojcem.
Na początku, jak mama umarła, była służąca, bo babcia nie dałaby rady. A później
powiedziała [do ojca] – ty sobie trzymaj chłopców [do pomocy], a już dziewczynki
większe są, to będzie każda swoje robiła. I tak było. Później babcia już przecież
starsza była, nic nie robiła, no to myśmy wszystko [robiły]. Jak miałam czternaście lat,
to ja musiałam wszystko robić. Pamiętam, szesnaście lat miałam, to musiałam na
Wielkanoc ciasto upiec, bo siostra wyszła za mąż [i przeniosła się] do Piask,
zachorowała po porodzie, to była tam babcia i moja siostra druga pojechała, też była
potrzebna. A ja zostałam z ojcem i z tymi dwoma, co byli najęci, trzeba było wszystko
ugotować, wszystko zrobić w domu. Pewnie, że mi ojciec pomagał, jak trzeba było w
piecu napalić, no to ojciec przyszedł, sprawdził. Trzeba było robić to i koniec.
Wiedziałam jak, bo na wszystko się patrzyłam. Musiałam się starać, żeby na Wigilię,
jak były pączki smażone, [dobrze je zrobić]. To była woda i mąka, bo w Wigilię nie
wolno było przecież jajka wziąć. To ja, żeby wyrobić to ciasto, to się musiałam dobrze
starać.
Wieczorem spacerowały dziewczyny, chłopaki przychodzili. A u nas czas obrządku.
Chłopcy przyszli, [mówiło się] – ty zostań, a ja idę swoje zrobić. To przyszedł, tam w
oborze postał chwilę, myśmy musiały swoje zrobić.
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