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Lublin międzywojenny

Jak domy wyglądały? Najczęściej były dwupiętrowe. Trafił się czteropiętrowy, ale to raczej były
dwupiętrowe. Jak się szło ulicą 1-go Maja, Zamojską do Podwala, to takie rzeczy się widziało. Nie
był Lublin zadbany. Tylko co było? Jak się po wakacjach przyjeżdżało na plac, to teraz jak on się
nazywa, to nie był Bychawski, ten drugi bliżej. Klin. Tak zwany Klin był, róg Fabrycznej i Nowej
Drogi [Aleje Zygmuntowskie], to po prostu zatykało, taki był zaduch, bo po drugiej stronie, zaraz
przed Bystrzycą, tam była Fabryka Maszyn Rolniczych i były te opary i dymy. To od razu się
czuło ten dym, zatykało jak stamtąd się przyjechało.

Jak się wyszło na Krakowskie, to była wielka feta. Na Krakowskim byli, chodzili, chłopcy i myśmy
chodziły. No bo było tak. Niedaleko była szkoła "Lublinianka" przecież, tam gdzie teraz jest
Anatomicum [obecnie budynek należący do KUL], to na placu, przedłużenie przed Spokojną, to
była Szkoła Lubelska [właściwie Prywatne Męskie Gimnazjum im. Stefana Batorego].
Zamojskiego było na Ogrodowej. Później co jeszcze było? Przecież szkoła Vetterów na
Bernardyńskiej. No i co? Staszica. I Seminarium. 

Zanim przyszłam do gimnazjum i zaczęłam jeździć, moja siostra mieszkała na Kośminku, na
ulicy Suchej, bo szwagier pracował na poczcie, a ona mieszkała tam w takim domku kolejarskim.
Wodę tam trzeba było nosić ze studni, była w podwórzu studnia co prawda, ale wodę ze studni.
Elektryczności nie było jeszcze. Później była dopiero, a początkowo to tylko lampa naftowa.
Czerniejówka to był właściwie zlew brudów i Bystrzyca tak samo. Muzyki nie było, bo to radia też
jeszcze. Żadnej muzyki nie było. Cisza była. Niewiele było komunikacji. Najlepszy dowód, że do
szkoły na Podwale trzeba było chodzić pieszo. Tam trochę było może autobusów. Raczej były
dorożki i taksówki. Raczej dorożki były.
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