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Stare Miasto

Bardzo rzadko bywałam przed wojną na Starym Mieście. To była taka dzielnica właściwie prawie
wyłącznie żydowska. Jeszcze swego męża nie znałam wtedy, ale on tam mieszkał. To był dom w
posiadaniu rodziny już od dawna. Przechodziłam tamtędy tylko jak chodziliśmy na cmentarz na
Kalinowszczyźnie. Pamiętam, że w Bramie Krakowskiej były takie właśnie Żydówki, które
sprzedawały wspaniałe bajgle. To były obwarzanki na drożdżach, które były najpierw gotowane,
czy parzone, a potem pieczone. I posypywane makiem. I one były takie skręcone z dwóch. One
to sprzedawały w takich koszach przykrytych jakąś chustką. Te Żydówki sprzedawały także w
wiadrach jabłka kiszone, takie jak kapustę się kisi, ale tego jakoś nie próbowałam. Mąż mi
opowiadał, że ponieważ tam mieszkało dużo Żydów i było dużo znajomych, więc do ojca
przychodził taki Żyd, właściciel piekarni. Któregoś razu przyszedł i powiedział „Pani Janie, proszę
przyjść zobaczyć jak wygląda moja piekarnia dlatego, że szerzą się pogłoski, że my Żydzi
jesteśmy brudni.” No i ojciec poszedł. I potem mówił, że rzeczywiście wspaniale. Czystość taka,
że tylko pozazdrościć i życzyć, żeby w każdej katolickiej piekarni było podobnie. Ale tam
mieszkało bardzo dużo biedoty. Bardzo dużo. Bo na przykład rodzina mojej koleżanki, Marysi
Rechtszaft, mieszkała na Staszica. To już było takie zamożne mieszkanie i zamożna rodzina,
której się bardzo dobrze powodziło. Ojciec mój z chórem kiedyś w kaplicy śpiewali na Zamku.
Wtedy tatuś mnie z sobą zabrał. Ale chyba nie było tego wiaduktu usypanego, tylko jakoś tak się
szło w dół i potem pod górę. Ale poza tym, to ja zupełnie nie znam tamtej dzielnicy wokół Zamku.
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