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Dawny numer policyjny / Former police number:                6
Numer hipoteczny / Morgage number:                                    666
Numer przed 1939 / Number before 1939:                           Grodzka 1
Numer po 1944 / Number after 1944:                                   -
Numer obecny / Current number:                                         Grodzka 1
Właściciele / Owners: 
dane z dnia 12.X.1896                                                              SS. Margulec
1915                                                                                             Zajdenman Bloch

Lokale handlowe i rzemieślnicze w latach 1918-1940/Shops and workshops in 1918-1940:

Ksiega Adresowa 1928
1928                                                                 Cufrieden J. – bramownicy (bronseurs),
1928                                                                 Frydman Moszek Lejzor – handel starymi meblami (meubles), 
1928                                                                 Mandelbaum Lejzor – handel naftą (pétrole),



Historia mówiona           Grodzka 01 (Rynek 6)

Fragmenty Historii Mówionych/Fragments of Oral History 

Zbigniew Dudek
„Mieliśmy „rekompensatę”,  ponieważ  na  Grodzkiej  było  wesoło.  Nasz  sklep znajdował  się  pod
numerem  1,  na  rogu  Grodzkiej  i  Rynku.  Na  przeciwko  znajdowała  się  ulica  Rybna,  ulica,  
która  z  pewnością  nigdy  nie  widziała  ryby.  Grodzka  była  oświetlona  gazem.  Wieczorem,  kiedy
zaczynało się  ściemniać,  przychodził  człowiek z  drabinką,  dostawiał  ją  do  słupa  i  zapalał  gaz.
Robiło się jasno, może kiedyś oglądaliście taką scenę zapalania w kinie.
Na przeciwko naszego sklepu, pod numerem 8 była sala tańca państwa Wałachmanów. Na tej samej
ulicy znajdowała się druga szkoła tańców, należąca do p. Koll. Później, gdy przeprowadziliśmy się
na Grodzką, te dwie szkoły tańca przeniosły się na inne miejsce, też tam w okolicy, ale ja dokładnie
nie wiem gdzie. Więc muzyka rozchodziła się po całej ulicy. Młodzież tam tańczyła. Myślę, że była
to tylko młodzież żydowska, ponieważ młodzież polska nie miała styczności z młodzieżą żydowską.
Od  czasu  do  czasu  młodzi  wyskakiwali  na  balkon,  żeby  się  trochę  ochłodzić.  Śmiech,  pieśni  
i  muzyka  roznosiły  się  po  Grodzkiej,  przez  którąludzie  przechodzili,  wracając  ze  spaceru  
z Krakowskiego Przedmieścia do swoich domów.”



Ikonografia                                                                                                                            Grodzka 1

Fotografie współczesne/Contemporary photographs 

Fasada, Grodzka 1, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Detale, Grodzka 1, fot. Marcin Moszyński, 2010.
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Detale, Grodzka 1, fot. Marcin Moszyński, 2010.

Opracowanie zrealizowano z udziałem �rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu: Modernizacja wystawy "Portret Miejsca" 


