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Pogawędka przy herbacie

      Drobna, chudziutka staruszka, o długich, subtelnych palcach i miękkiej w dotyku 
dłoni, o szczerym uśmiechu, który najbardziej zatroskane twarze jest w stanie 
odmienić. Niedawno wylądowała w szpitalu. Wspinała się po zardzewiałych 
szczeblach losu. Udało jej się przezwyciężyć ciężką chorobę, która wycisnęła z niej 
niemal wszystko, pochłaniając nawet tę dziecięcą radość  życia. Omal nie 
wylądowała u stóp Najwyższego. Cudem wróciła do zdrowia i choroba nie odniosła 
zwycięstwa. Może to noworoczny śnieg białymi płatkami złożył ten prezent na jej 
wyschłe dłonie… Teraz często wpada w wielką zadumę, tonie w swych ulotnych, 
zwiewnych myślach. Czasami wydaje się, że deliberuje z samym Bogiem, poruszając
te najciekawsze tematy, o których istnieniu inni ludzie nie wiedzą. Ciekawe, czy się 
kiedyś nimi podzieli? Jest to moja Babcia. 
-Witaj, Babciu. Przyniosłam Ci bułeczki z malinowym nadzieniem z najlepszej 
piekarni.
- Kochana,dziękuję. Nastawię czajnik, napijemy się herbaty.
- Pomogę Ci.
- Rzeczywiście są pyszne, mięciutkie i pulchne, jak te, co piekła moja mama.  
- A właśnie, babciu, co pamiętasz ze swego dzieciństwa?
- Chętnie zanurzę się w smak przeszłości. Co chcesz usłyszeć?
- W jakie gry graliście? Mieliście jakieś zajęcia w wolnym czasie, czy woleliście 
leniuchować?
- Moje dzieciństwo toczyło się wśród gęstych krzewów, przyjaznych domowych 
zwierząt, pięknej przyrody- na wsi. Mieliśmy sporo pracy i każdy z niecierpliwością 
czekał na upragnione pół godziny przerwy. Jedną z najulubieńszych gier była gra 
obecnie znana jako ,,chowanego“. My ją nazywaliśmy ,,żmurki”. Polegała na 
szukaniu przez jedną osobę pozostałych, schowanych. Inną, również lubianą grą była 
gra w klasy. Na trzecim miejscu umieściłabym ,,rekina“. Do tej gry szykowaliśmy 
patyczki, ten, który wyciągał najkrutszy, był rekinem i musiał złapać pozostałych. Ta 
gra wydaje się łatwa, gdyby nie jeden aspekt, który pominęłam. Rekin stąpać mógł 
wyłącznie po ziemi, pozostali zaś musieli się wspiąć na drzewo, czy zwykle zarzucić 
nogi na ławkę, tak, aby być w powietrzu. W taki oto sposób gracz nie zostanie 
zdobyczą grasującego rekina.  
-W co się ubieraliście, będąc dziećmi?
-Nie mieliśmy takiego obszernego wyboru jak teraz masz ty. Nosiliśmy 
sandały, spódniczki, bluzeczki, które były szyte przez mamę. Tkaniny kupowano lub 
tkano w domu. Czasami, aby urozmaicić kolorystykę naszej skromnej garderoby, 
farbowalismy ubrania fioletową łuską cebuli. Co prawda ta praca nie zawsze była 
warta naszych starań, bo efekt często był niezadawalający.



- Jakie potrawy najszczęściej królowały na Waszym rodzinnym stole? Czym 
częstowano gości? Jakich sztućców używano do jedzenia? Pewnie nie było 
specjalnych do ryb czy deserów.
-Stół nasz nie był aż tak bogato zastawiony różnorodnymi smakołykami, gdyż nie 
mogliśmy sobie na to pozwolić. Ale zawsze na wielkie przyjęcia szła w ruch szynka 
trzymana specjalnie dla gości. Dorośli smakowali wódkę własnego wyrobu. Wielkim 
delikatesem był też miód. Pewnego razu, niechcąco rozbiłam ogromny słoik z 
miodem, wiesz, ledwo ominęłam kary i dziwię się, że nie dostałam lani. Lubiliśmy 
pomagać mamie w pieczeniu blinów. Wielkim rarytasem była słonina, polędwica. 
Kisiliśmy kapustę, ogórki. Mama była mistrzynią w robieniu białych serów. 
Mieliśmy parę prosiaków, z którymi lubiłam się bawić. Co pół roku zapoznawano 
mnie z nowymi przyjaciółmi, gdyż rodzice zażynali jednego przed Bożym 
Narodzeniem, a drugiego przed Wielkanocą. Zawsze bardzo się przejmowałam utratą
wiernych towarzyszy, dlatego nie mogłam przełknąć ani kęska przy wielkanocnym 
stole, co wściekało ojca. 
- Po tak trudnym okresie dojrzewania następuje słodka młodość. Na pewno 
wybierałaś się na tańce, co nie?
- Jeszcze będąc dzieckiem, wyobrażałam sobie tę pierwszą zabawę taneczną. No i 
wreszcie rodzice się zgodzili mnie puścić, co prawda, pod opieką starszego brata. 
Miałam wtedy 16 lat. Później często udawałam się na takie zabawy. Odbywały się w 
domu jednego z rówieśników, był zapraszany muzykant, który grał na akordeonie. 
Chłopcy często wdawali się w bójki, bo przecież zawsze musieli sobie coś 
udawadniać. Często  powodem były oczywiście dziewczyny. Tańczyliśmy polkę, 
lekką jenkę, walca, fokstrota.
- Kiedyś zahaczyłaś o temat znajomości z dziadkiem..
- O tak, pamiętam to, jak gdyby było wczoraj. To właśnie na tych ,,potańcówkach’’ 
się zapoznaliśmy, tańczył polkę jak szalony, aż do dziur w butach. Wydał się takim 
przystojniakiem i to pierwsze wrażenie było nieomylne. Zaprosił mnie do tańca, cały 
wieczór trzymał mnie w swych objęciach, później motocyklem odwiózł do domu. 
Podczas jazdy wiatr buszował w moich włosach.  
-Zgadzam się, do dziś dziadek zachował  te przystojniackie maniery. 
Najważniejszym elementem i głównym zajęciem wieśniaków była praca. Chciałabym
się dowiedzieć nieco więcej o tym. Mówisz, że pracowałaś od dziecka, więc jakie 
prace były powierzane dzieciom? Co robili dorośli?
- Dzieci pasły owce, pełły działki, pomagały rodzicom w sprawach gospodarskich, za
porządek i czystość w domu odpowiadały dzieci, to znaczy, zmywanie naczyń, 
zamiatanie podłóg, palenie w piecach, trzepanie koców i dywanów, dojenie krów. 
Kobiety tkały, zajmowały się gospodarstwem, wychowywały dzieci, pracowały w 
polu, sadziły, siały, żęły. Mężczyźni zaś  rąbali drzewa, orali i bronowali ziemię, 
budowali chlewy, obory, stodoły, spichrze.
- Jako dorodna młoda panienka, udając się do miasta czy kościoła, chciałaś się 
wystroić. Pewnie używałaś jakichś kosmetyków? Z czego były robione?



- O, nawet nie wyobrażasz, jak lubiłam się gdzieś wybierać. Wyjazd do miasta był 
chwilową ucieczką od tej wiejskiej atmosfery, miejscem odpoczynku. Lubiłam, 
jedząc loda, przyglądać się ludziom, wchodziłam do różnych ekskluzywnych 
sklepików. Kosmetyki, wyobraź sobie, robiłam sobie sama. Najczęściej malowałam 
usta świeżym buraczkiem, cudownie zastępował też róż do policzków, co dodawało 
efektu rumieńca. Świetnie spisywały się maseczki z ogórków i truskawek. Twarz 
oświeżało zwykłe mycie się mlekiem. Smarowanie się miodem czy śmietanką 
ujędrniało cerę. Kontury brwi akcentowałam, rysując kreskę węglem. 
- Jak odbywały sie zabawy i święta?
- Na święta zawsze chodzono do kościoła. Nasza rodzina też była bardzo bogobojna. 
Zapraszano gości, sąsiadów. Nowy Rok nie był uważany za wielkie święto, gdyż nie 
było ono religijne. Dla młodzieży, która wiecznie pragnęła rozrywek, były 
organizowane tańce i na tym koniec. Nawet urodzin nie świętowano, mało tego, nie 
otrzymywaliśmy urodzinowych prezentów. Obdarowywani byliśmy wyłącznie na 
gwiazdkę. Dzieciom kupowały się tylko ubrania i słodycze. Mój ojciec jeździł do 
miasta po zakupy. Stamtąd zawsze powracał z pełnym wozem niezbędnych rzeczy. 
Woził sprzedawać wiązki do rozpałki miejskich pieców związane  przewiąsłami ze 
słomy żytniej. 
- Każda rodzina przestrzega własnych tradycji. Jakie tradycje były kultywowane w 
Twojej rodzinie? 
- Było wiele tradycji obchodzenia świąt. Świętowaliśmy imieniny jedynie Jana, bo 
gospodarzami byli Jan i Janina. Razem nakrywaliśmy do stołu, zastawiony był 
smakołykami: pachniały szynki, kiełbasy, bielą nęcił ser, na języku topniało masło. 
Przy stole śpiewaliśmy piosenki, jakie umieliśmy, ale nigdy przy ojcu, bo był zbyt 
surowy, darzyliśmy go szczególnym szacunkiem, a nawet się go baliśmy. Boże 
Narodzenie i Wielkanoc uważne były za najważniejsze święta. Przygotowania były 
długie, a posty męczące. Szorowaliśmy podłogi, okna aż lśniły w promieniach słońca.
Ważną tradycją było przestrzeganie kilku zasad: zawsze razem modliliśmy się przed 
snem. Zbieraliśmy się wszyscy, a było nas sześcioro: Zenek, Weronika, Wanda, 
Franciszka, Anna, mamusia i ja. Ojciec najczęściej zanurzał się w swych myślach i 
skierowywał prośby do Boga pokornie się modląc w samotności. Na wielkie święta 
ojciec zaprzęgał do sań konia, obwieszał go ,,brazgunami’’ i dzwoneczkami i całą 
rodzinę wiózł do kościoła.
- Jak wyglądała szkoła za Twoich czasów? Jaki był proces nauczania?
- Szkoły miały 10 klas. Dziesięć lat i spędziłam w tych drewnianych, pomalowanych 
na żółto ścianach. Dobrze Ciebie rozumiem i żałuję, wytrwać 12 lat to piekielnie 
trudno. Za moich czasów gmach szkoły miał kilka dobudówek z cegły. Tam też z 
rzadka odbywały się tańce, ale tylko dla uczniów od 7 klasy. W klasach były trzy 
rzędy ławek, w których dwuosobowy blat i ławka do siedzenia stanowiły całość. 
Limit uczniów w klasach sięgał 20 osób. Z rana były palone brązowe kaflowe piece, 
aby uczniom nie było zimno, chociaż zimne powietrze sprzyja dobremu i sprawnemu 
myśleniu. Do obowiązku stróża należało również kontrolowanie przerw i lekcji. 
Początek i koniec lekcji oznajmiał dzwonieniem ręcznym dzwonkiem. Do szkoły 



szliśmy około trzech kilometrów. Transport bardzo rzadko przejeżdżał po tej drodze. 
Czasami do szkoły wiózł nas ojciec. Często od poganiania konia batem wypadaliśmy 
z sań i pogubieni, jak poziomki na białym śniegu, ku uciesze przechodniów, 
leżeliśmy w zaspach.
 - To zabawne. Jak wyglądał wystrój domu, ile zwierząt gospodarskich hodowano, 
jakie mieliście zabudowania?
- Dom mieliśmy duży, chociaż jednopiętrowy. Mogły się tam łatwo zmieścić aż ze 
trzy rodziny. Mieliśmy wielki świren, gdzie trzymalismy zboże i szynki, słoninę, 
miód w 10-litrowych butlach. Jeden z nich rozbiłam, długo gryzło mnie sumienie, nie
moglam spać, nie mogłam jeść. Jak rodzice dopytywali nas, kto go rozbił, żaden się 
nie przyznał, ja też się wybroniłam. Ojciec zbudował długie obory, gdzie wszystkie 
gospodarskie zwierzęta miały odzielne zagrody. Kurnik zajmowaly kury i 
zarozumiały kogut, którego za dziecka się bałam. W pobliżu znajdowała się 
sadzawka, z ktorej nosiliśmy wodę.  Mieliśmy też ogromną stajnię dla konia 
Kasztana. Bardzo go lubiłam, pamiętam, jak rozgniewana często się udawałam na 
ekstremalną przejażdżkę konno. Szybkość i galop kopyt pomagał odrzucić złe myśli i
uspokajał. 
- Czy pozwolisz ,babciu, że naszą rozmowę zredaguję i wyślę na konkurs?
- Wyślij, wnusiu. Niech większe grono osób dowie się o dawnych czasach.


