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Ulica Żmigród przed wojną
Tam na Żmigrodzie, dalej poza szkołą to się nic nie działo. Tam był za szkołą jakiś
taki duży warsztat samochodowy, pamiętam, jakieś takie wraki samochodów tam
stały. Przecież przed wojną nie było tyle samochodów co teraz. To tam jednostki
miały,  jacyś  bogaci  ludzie  mieli  tylko  samochody.  No  i  trochę  taksówek  tych
lubelskich... I później dalej to były wszystko domy mieszkalne. Po lewej stronie, w
połowie  Żmigrodu  to  były  takie  duże  ogrody,  nie  wiem  do  kogo  one  należały.
Natomiast po prawej stronie to był ten warsztat, sklepu żadnego tam nie było na tej
ulicy. I kamienice po prostu. Duże, takie stare, czynszowe kamienice secesyjne.
Ja wchodziłam na Żmigród od Królewskiej, bo ja mieszkałam wtedy na Miłej, to ja
szłam przez ulicę Bernardyńską i wchodziłam od ulicy Królewskiej. Wchodziłam w
Królewską i  schodziłam na dół, do szkoły.
Tam była też jakaś drukarnia prywatna. To chyba był jeden zakład jakiś taki na całej
ulicy. Tak, drukarnia była na Żmigrodzie. Nie wiem co to była za drukarnia, czy oni
gazety wydawali, ale nie podejrzewam, że to były gazety. Może po prostu drukowali
jakieś rzeczy na zamówienia ludności, jakieś zaproszenia, jakieś ulotki, no tego nie
wiem. W każdym razie tak, tam była drukarnia na pewno. To był następny dom za
moją  szkołą.  Po  prawej  stronie,  jak  się  wchodzi  to  jest  taki  ślepy  mur  od  tego
narożnego domu, róg Żmigrodu i Królewskiej, taki dość długi ten, i następna brama to
była  już  moja  szkoła.  Ona  właściwie  mieściła  się  tak  od  podwórka.  Szkoła  się
zaczynała od podwórka. Te wszystkie klasy – okna wychodziły na podwórko. Nie od
ulicy. 
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