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Księgarnia na rogu Chopina i Krakowskiego Przedmieścia

Na Krakowskim Przedmieściu mieszkałam w takim małym budyneczku parterowym, miał dwie
takie piętrowe wieże, wzniesienia piętrowe. Obecnie to jest Bank Handlowy. Przed tym domem
była kawiarenka, parasolki stały i tam się lody spożywało. Na dole w tym budynku była
drukarnia, w której moi rodzice pracowali i stąd my tam na górze mieszkaliśmy. To było takie
mieszkanie służbowe, otrzymaliśmy po wyprowadzeniu się ze Starego Miasta. Tu w pustostanie
mieszkaliśmy, więc tam już lepsze były warunki. I właściwie te domy dookoła, to się nie zmieniły.
Bo te, które są, to były. Pamiętam dużą księgarnię na rogu Chopina i Krakowskiego Przedmieścia,
bardzo duża księgarnia. Tam często zaopatrywałam się w książki. Naprzeciw naszego domu był
sklep spożywczy, którego teraz nie ma. Również tam robiliśmy zaopatrzenie we wszelkie
artykuły spożywcze. Był też taki sklep, gdzie teraz jest Jarex, z tkaninami. Cały ten dół był
właściwie przeznaczony na sklepy. Tylko, że te sklepy były zupełnie o innej branży. Była też taka
mała lodziarnia, ciastkarnia pana Madeja, to my mieszkaliśmy siedemdziesiąt dwa, a to był
siedemdziesiąt cztery budynek, z boku było wejście. Mam wrażenie, że te parasole, to chyba
były pana Madeja, bo w naszym domu nie było cukierniczego sklepu. Tam on piekł ciasto,
sprzedawał na miejscu, lody produkował i też sprzedawał. No i te słynne gałkowe lody, tam
można sobie było usiąść i zjeść. Pamiętam, że w budynku obok mieszkali, jak tylko tam się
sprowadziliśmy wojskowi i wojskowi wychodzili wszyscy przed budynek i śpiewali rano modlitwę
„Kiedy ranne wstają zorza”, a wieczorem „Wszystkie nasze dzienne sprawy”. To był rok
czterdziesty może siódmy, może ósmy, bo już później, to były rodziny tylko wojskowych w tym
bloku.
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