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Ulubione sklepy

Moja mama miała swoje ulubione sklepy, a jeżeli chodzi o moją działalność to, ja byłam
związana z jednym takim sklepem spożywczym, muszę przyznać, że to był sklep żydowski. On
był świetnie zaopatrzony, mieścił się wtedy bardzo blisko naszego miejsca zamieszkania. My
mieszkaliśmy wtedy przy Leśnej, a ten sklep był tuż - tuż, przy ulicy Bychawskiej [obecnie
Kunickiego]. Zawsze pomagałam robić zakupy. Wcześniej chodziliśmy do pani Królikowskiej Zofii,
a później to już właśnie do tego Żyda Migdała. Nie wiem, dlaczego właśnie u niego moja mama
się zaopatrywała. Mieliśmy jeszcze taki przywiązany do naszej rodziny sklep
wędliniarsko-mięsny i nigdzie indziej nie chodziliśmy, tylko tam, do państwa Iwanickich. I nawet
potem, jak już sprowadziliśmy się na Dziesiątą, to też do tych sklepów chodziliśmy. Już gosposi
nie było, bo były trudniejsze warunki materialne w domu.

Jeżeli chodzi o sklepy przemysłowe, to głównie zaopatrywaliśmy się przy Krakowskim
Przedmieściu. Była taka hurtownia, to się nazywało wtedy Skład Tkanin. Prowadzili ją dwaj
bracia Sarneccy. Poznałam tylko jednego z nich: pana Tadeusza. Super sympatyczny człowiek,
zamożny oczywiście, bo taką hurtownię tekstylną prowadzić, to było coś. To był ulubiony sklep
mojej mamy, tam zaopatrywałyśmy się niemal hurtowo, bo gotowych ubiorów się nie kupowało,
wszystko się szyło. Mama miała zaprzyjaźnioną krawcową, ona była Rosjanką. Pani Pogrebna, bo
tak miała na nazwisko, działała w radzie cerkiewnej, a jej córka śpiewała z moją mamą w chórze
cerkiewnym. I właśnie one nas obszywały.
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