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Mieszkanie na rogu Krakowskiego Przedmieścia i ulicy Chopina
Z okna naszego mieszkania przy Krakowskim Przedmieściu widziałam kamienicę
doktora Majewskiego, tego, który brał udział w bitwach o Anglię, później książkę
wydał. Krakowskie Przedmieście to było właśnie tak jak w tej chwili jest, ten dom był
na rogu Krótkiej i Krakowskiego, potem Delikatesy chyba i ten dom stał, no ale to
widok był właśnie tej kamienicy, ale ja wtedy jeszcze byłam nieduża, ja miałam chyba
z 5 lat. Wiem, że Kasa Chorych była, budynek był piętrowy, tak jak teraz ten bank,
moje okno to tak jakoś dolegało właśnie do tego domu mody Adam, co jest teraz na
rogu Chopina i Krakowskiego. To znaczy tego budynku już nie ma, ale to był taki
właśnie piętrowy długi dom, z frontu się wchodziło i właśnie myśmy mieli tam takie
służbowe duże mieszkanie jednopokojowe. A gabinety lekarskie mieściły się w tym
starym budynku, gdzie była Ubezpieczalnia, bo tam chyba teraz też się zmieniło,
budynek Ubezpieczalni i obok stary taki budynek i on po dziś dzień stoi, jest brama
taka wejściowa, w środku była na podwórku apteka, a tu w całym tym domu były
gabinety lekarskie, to zdaje się dwu czy trzypiętrowy budynek jest.
Krakowskie było ruchliwą ulicą, przede wszystkim nie było tej jezdni takiej ładnej jak
w tej chwili, była kostka. Ja byłam w Rynku, też jest kostka, ale w tej kostce to można
nogi powykręcać, a tu było tak ładnie zrobione, gładziutko, tak że… No ja nie byłam w
dużych miastach to mi się zdawało, że i to jest duże miasto.
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