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Stare Miasto po wojnie

Stare Miasto niewiele pamiętam tylko, że było brudno i że było całe mnóstwo drobnych sklepów
żydowskich. Mieszkanie na Starym Mieście przy ulicy Archidiakońskiej 4, gdzie znaleźliśmy się
po wojnie, było znacznie lepsze niż wcześniejsze - trzy pokoiki, kuchnia, woda. Do tej pory wodę
trzeba było nosić ze studni. Natomiast nie było sanitariatu, był na dole wspólny. Przy domu był
dozorca, który zamykał bramę, zamiatał, użerał się z lokatorami. To był typowy, pożydowski
dom. Mieszkanie nasze kiedyś było bardzo eleganckie z oddzielnym wejściem dla służby i dla
państwa. W czasie wojny zostało ono przedzielone. My dostaliśmy tę część dla służby. Wchodziło
się prosto do kuchni. Fundamenty to były dawne lochy. Piwnice to było coś straszliwego. Do tych
piwnic nie zdobyłam się, żeby chodzić sama nigdy. 

Dom pękał w niektórych miejscach. Ojciec ciągle organizował remont, ale bezskutecznie. Dom
miał zadziwiające piece z wnękami, w których w czasie szabasu przechowywano żywność. W
kuchni wybudowany był balkon. Nie wiadomo, co to było. Ktoś w czasie wojny to zabudował.
Okazało się potem, że w czasie świąt żydowskich - to chyba "kuczki" się nazywało - odbywano
tam modlitwy. Nie było właścicieli tego domu. Przejęła to administracja, potem my
doprowadzaliśmy to do jako takiego stanu. Z tego domu usunięto nas w 1973 roku, kiedy
zaczęto renowację Starego Miasta. Obecnie mieści się tam Okręgowy Konserwator Zabytków i
jest to bardzo eleganckie. Wybrukowane podwórze, gdzie dawniej w rogu stały obrzydliwe
sanitariaty, cuchnące i śmietnik. To jest teraz punkt widokowy na miasto. Wszędzie marmury.
Naprzeciw naszego domu było schronisko dla byłych nauczycieli. Teraz mieści się tam Dom
Pomocy Społecznej.
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