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Dom przy Lubartowskiej

Mieszkaliśmy w takim powojennym budynku zrobionym przy wejściu do dawnego żydowskiego
szpitala, który był usytuowany jakby w ogrodzie. Niewielkim, ale jednak w ogrodzie. I od frontu
tego szpitala był wybudowany właśnie ten nasz budynek. On się nazywał „hotel dla pielęgniarek”,
ale tam też mieszkali lekarze i myśmy dostali mieszkanie z połączonego pokoju z kuchnią i
dwóch pokoi z kuchnią. To było przy samym końcu Lubartowskiej, tam gdzie dzisiaj jest pętla. A
ten ogród graniczył z uczelnią judaistyczną. 

W tym dawnym żydowskim szpitalu jest teraz chyba szpital położniczy. Tam Przy wejściu jest
jednopiętrowy dom. To jest właśnie tam. Ten dom, to był dawny szpital żydowski. Po wojnie stał
się szpitalem można by go nazwać ginekologicznym pewnie. Chyba potem już tam tylko kobiety
rodziły. A może też i robiono różne inne zabiegi. Ale w każdym razie tam były tylko i wyłącznie
kobiety. A ten dom z frontu został dobudowany po wojnie na lokale dla pielęgniarek. A jaka to
była ulica, jaki numer, tego nie pamiętam. Ja się śmiałam, że ja się dwa razy przeprowadzałam
bezboleśnie, bo mieszkałam na Lubartowskiej i pewnego dnia ona została Staliningradzką. No a
potem, jak się ta zabawa w komunę skończyła szczęśliwie, to znowu się przeprowadziłam
bezboleśnie na Lubartowską. Mówiłam, że tak łatwych przeprowadzek nigdy w życiu przedtem
nie miałam, bo dawniej to było złączone z pakowaniem, z wyjmowaniem wszystkiego ze
wszystkich kątów i z tym, że się wyjeżdżało z danego mieszkania i zostawały puste ściany. A tu
ja nic się nie ruszam, żadnych porządków nie muszę robić, niczego pakować i już jestem
przeprowadzona z Lubartowskiej na Staliningradzką i równie bezboleśnie ze Staliningradzkiej na
Lubartowską. Takie to były dziwne czasy.
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