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Praca w sklepie spożywczym matki
[Gdzie] mama [pracowała]? Miałyśmy sklepik, sklepik spożywczy. Ojciec umarł i ja
jako mała dziewczynka już pomagałam matce w tym sklepiku. Ja pamiętam, ona
mnie posyłała na różne posyłki. Dzisiaj jak jest sklep, to przyjeżdża auto i przywozi
ten cukier i ten ryż, i te wszystkie artykuły. [Wtedy] trzeba było iść i kupić to z wielkich
tych  sklepów do  małego  sklepika.  Dwa kilo  ryżu  wystarczyło  na  miesiąc,  żeby
sprzedać. Ludzie byli tam biedni. Ile kupowali? Ćwierć kilo. I raz poszłam, [mama]
posłała mnie kupić dwa kilo ryżu, może miałam osiem lat. I ja kupiłam i mnie to dali w
takiej torbie z papieru, taki ten brązowy papier. I ja trzymam ten [worek], to co, [ja
byłam] mała dziewczynka i ja poszłam z tym, tak trzymam. To ja widzę, że ten ryż
tutaj ucieka, ten papier, pękniecie było w nim. I ja usiadłam na trotuarze, podniosłam
sukienkę, żeby ten ryż mi nie uciekł. Mała dziewczynka. Musiałam pomóc matce... i ja
siedziałam, i przyszła tam dziewczynka, poprosiłam ją, żeby pobiegła prędko, i żeby
moja matka przyszła, [żeby] powiedziała, że ja nie mogę iść, bo ten cały ryż [się
rozsypuje]. I ona poszła, matka przyszła i w worek i przebrała ten [ryż]. Raz poszłam
zapłacić  pieniądze  za  chleb,  sprzedawaliśmy  chleb  też.  I  przyszłam  z  ulicy
Nadstawnej, było przejście, tam był plac zajazdowy, teraz chyba tam już tego nie ma,
przecież  tam  zmienili.  Tam  był  zajazd,  że  furmanki  ze  wsi,  chłopi  przyjechali,
sprzedawali co oni przywieźli ze wsi i oni kupili tutaj dla [siebie] ubrania, buty, różne
rzeczy. A tam były te ich wozy zostawione z końmi, oni poszli [coś] załatwić. To tam
było przejście przez ten plac, tam było wyjście na ulicę Szeroką. Ale z Szerokiej to
trzeba  było  przejść  przez  szosę  i  na  Ruską.  I  ja  tu  trzymałam,  babka  mi  dała
pieniądze w papierze zawinięte i tam była piekarnia na Ruskiej z tej strony, dać te
pieniądze,  że  ona była  winna za chleb.  A  ja  wyszłam tam,  byłam na Szerokiej,
miałam przejść na drugą stronę,  wtedy to  jeszcze tam była rzeka.  Pod naszym
oknem, myśmy tam mieszkali na Nadstawnej i tam przeszłam. Tak. To ja trzymałam



te pieniądze i ja miałam przyjść, to z tamtej [strony] widziałam kiedy maszyna tam
przejechała w tamtych czasach, że maszyna się zbliża. To ja robię ten... ja jeszcze
zdążę przejść. I ja przebiegłam tę szosę i... i nie wiedziałam już co się ze mną dzieje,
upadłam. Ta maszyna jeszcze mnie [minęła]... noga była jeszcze na szosie. Ale nic
mi się nie stało, tylko upadłam, to te kolana były... I jak upadłam, to ręka się otworzyła
i  pieniądze  te  wypadły.  Ja  prędko  wstałam...  a  ten  szofer,  Polak,  był  bardzo
[pomocny] Polak: „Co ci [się stało]?” I on podnosił i mówił: „Czyje to jest?”Ja mówię:
„To jest moje”. I jak mnie nogi bolały, że tego był tutaj krew  na kolanach. Poszłam na
Ruską,  zapłaciłam,  dałam te  pieniądze,  poszłam do domu umyłam kolana.  Nie
opowiedziałam matce,  bałam się.  Nic.  Takie  życie  jako  dziecko.  I  w  sklepie  ja
sprzedawałam. Przyszłam ze szkoły, byłam w sklepie, sprzedawałam. Jak miałam
dziewięć lat i dziesięć lat sprzedawałam. I ja pamiętam raz zrobiłam ten rachunek dla
jednej sąsiadki i dałam jej [resztę], a później ona przyszła, mówi: „Wiesz, ty mi dałaś
trzy złote więcej. Ja nie opowiem mamusi – ona mówi – weź prędko pieniądze, połóż
do kasy”. Bo jednak byłam dziecko. Mamusia miała do mnie wielkie [zaufanie], ona
[we] mnie wierzyła, że ja umiem, że ja wiem, że ja zrobię. A [wtedy] się pomyliłam. To
było, ale... I wszystko zdążyłam [zrobić], pomagałam w sklepie i poszłam na zakupy, i
na posyłki, i to. I wszystkie koleżanki przyniosły mnie  ich kajety, żeby im zrobić te
lekcje do szkoły.
Myśmy mieszkali  na parterze [na Nadstawnej  20],  a  ze sklepu było wejście [do
mieszkania]. Poza tym był pokój trochę większy niż ten, ale jeden pokój – mieszkanie
i sklep. A do wejścia do sklepu był dzwonek i matka musiała być w domu, ona miała
sprzątać i ona potrzebowała gotować dla nas.
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