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Stare Miasto
[W Bramie Grodzkiej] był Teatr Wizji i Ruchu. Tutaj w przedsionku takie kukły leżały
często. Kiedyś wchodzę i leży jakby kobieta, pończochy, buty i taka spódnica. I druga
postać [obok]. Myślę – jacyś pijani leżą, bo to był taki okres, kiedy jeszcze nawet
oświetlenia  nie  było  na  Starym Mieście,  tylko  kilka  latarni.  I  potem,  właśnie  na
wniosek  pani  Aliny  Wawrzosek,  milicja  miała  specjalne  patrole  wieczorem,  bo
Ognisko zaczynało się o [godzinie] siedemnastej, osiemnastej, i strach było iść, a
szczególnie w zimie. Potem miasto założyło takie ładne latarnie i  dużo gęściej. I
właśnie tak wchodzę, a tu leżą dwie postaci, i się wystraszyłam. A to były po prostu
wypchane kukły,  które Teatrowi  służyły  jako postacie,  ale  wielkości  człowieka i
ubrane.Z dzieciństwa to pamiętam, bo tu chodziłam [do przedszkola] na Zamek, że
[Stare Miasto] było odnawiane na dziesięciolecie Polski Ludowej, więc ono jeszcze
jako  tako  wyglądało.  A  potem,  jak  zaczęłam  chodzić  do  Towarzystwa,  to  nie
wyglądało  ciekawie.  Bruk  to  były  kamienie,  kocie  łby.  Jak  się  szło,  to  było  coś
strasznego – teraz też nie jest zbyt wygodnie, ale [wówczas] to nawet w tenisówkach
iść było nieprzyjemnie. I oczywiście to wszystko już się sypało.  Taka ludność jakaś
straszna tutaj mieszkała. Były jakieś zaczepki, ale ja osobiście nie zetknęłam się [z
tym] na szczęście. Natomiast kiedyś szłam i  chłopcy gonili  szczura przez [ulicę]
Grodzką i [on] przed Bramą Rybną do rynny się schował. Skoro szczury wychodziły
na ulice w biały dzień, to znaczy, że nie było dobrze [na Starym Mieście].
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