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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL

Słowa kluczowe Lublin, PRL, wieża ciśnień, klub sportowy Lublinianka, Aleje
Racławickie, Ogród Botaniczny

 
Wieniawa – basen, wieża ciśnień, Lublinianka i Ogród Botaniczny
Jeśli chodzi o Wieniawę, to zupełnie nie moje tereny. Wiem natomiast, że był tam
basen. Ja na basen nie chodziłam, ale znajdował się on za stadionem. Tu jak jest
[ulica] króla Leszczyńskiego. Wydaje mi się, że potem w tym miejscu była pralnia. Ja
bardziej pamiętam basen na [ulicy] Grottgera, bo jeszcze zanim zaczęli budować
teatr i postawili Dom Aktora, to tam było lodowisko.
 
[Ulica] Aleje Racławickie stanowiła barierę, której nie wolno nam było przekraczać i
myślę, że sami byśmy się tam z bratem nie zapuszczali. On z chłopakami pewnie
chodził na teren jednostki, bo tam była wieża ciśnień i wieża spadochronowa.
 
Jak już byłam trochę starsza to ojciec zabierał nas na mecze Lublinianki. Chodziliśmy
całą rodziną,  obowiązkowo. Mama też chodziła.  Lublinianka była wtedy całkiem
niezłą drużyną. Myślę,  że nawet pierwszoligową. Było tam tak bardzo sportowo.
Lubiłam chodzić z ojcem na mecze. Chyba wszyscy na nich bywali. Później takim
miejscem sportowych spotkań był Koziołek, w którym znajdowała się hala sportowa i
odbywały się mecze bokserskie. Nigdy tam nie byłam. Brat chodził, ale ja nie. Dla
mnie sport to była Lublinianka i piłka nożna.
 
Nie  było  Chatki  Żaka.  Na  terenie  Parku  Akademickiego  znajdował  się  Ogród
Botaniczny. Później pani Wolterowa założyła ten, który jest na dole. Zanim jednak to
nastąpiło, był on tutaj. Na tyłach kortów. Tylko, że wtedy nie było kortów a boiska
piłkarskie. Tam Zbyszek Hołda w czasie pierwszych lat studiów zamiast chodzić na
dziewczyny to namiętnie grał w piłkę. Mówił: „Muszę gdzieś się wyżyć” Tam również
grano w piłkę ręczną. Mieliśmy bardzo dobre drużyny. AOS-u jeszcze nie było. Nie
było pływalni i tego wszystkiego. Ale był Botanik.
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