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Mieliśmy ciasne mieszkanie
Przeprowadziliśmy się na [ulicę] Przyjaźni. To były budynki nad rzeką, przy fabryce
wag. To był stary budynek, więc kuchnie ciemne. Mieszkanko malutkie, trzydzieści
sześć metrów kwadratowych, przedpokoik - kiszeczka. Prosiłam później - zamieńcie
nam to mieszkanie na jakąś widną kuchnie; to pan prezes powiedział: "Proszę pani,
to nie jest ciemna kuchnia, to jest okno pośrednie!" Wyglądąło to tak: kuchenka,
zlewozmywak, malutki stoliczek i... nic więcej –  można było tylko przejść. Lodówka,
to już stała przy samej kuchence.Wtedy obowiązywało jeszcze było coś takiego, że
jeśli trzyosobowa rodzina, to M3, czteroosobowa rodzina, to M4, pięcioosobowa to
M5. Myśmy nie mieli możliwości, bo było nas dwoje i jedna córka. Zamieniliśmy to
mieszkanie  również  na  M3,  ale  okazało  się,  że  tam  było  [więcej  metrów].  Tu
trzydzieści sześć z groszami, a tam jest trzydzieści siedem dziewięćdziesiąt. Kiedyś
poszłam na trzecie piętro do sąsiadki, zaprosiła mnie do dużego pokoju, mówi: "Pani
usiądzie". Myślę - coś tutaj jest inaczej, co tu jest? Mówię: "Pani Władziu, u pani jest
inaczej jak u mnie w pokoju!" To taki pokój z balkonem, od strony wąwozu. -"Czy
mogę zajrzeć koło okna z tej strony?" -"A proszę". Odsuwam firankę, a tam brakuje
takiego ekranu, bo po obu stronach był taki ekran wstawiony. Takie ocieplenie, bo to
z wielkiej płyty, więc czegoś tam brakowało. [Kiedy] montowano okna to ta płyta
uzupełniała. Mówię więc, do męża: "Słuchaj, tu jest i metraż chyba mniejszy. Co się
dzieje?" Okazuje się, że tak... Mieszkała w tym mieszkaniu sekretarka pana dyrektora
Krupy. W czasie budowy pan dyrektor polecił [by] sobie załatwiła, że przesuną [jej] tą
ścianę gipsową, do tego pokoju! Pierwszy lokator, który się również [tam] wprowadził
chyba  nie  wiedział  o  tym.  Ja  bym  [oczywiście]  wolałabym  mieć  to  większe
mieszkanie, trzydzieści dziewięć [metrów], bo to jednak głębokość regału jest...
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