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Stare Miasto i dzielnica żydowska
Ja pamiętam, że w pewnych okresach – prawdopodobnie na wiosnę – ludzie stali z
wiadrami emaliowanymi i sprzedawali kwaśne jabłka. Na ile ja pamiętam, te kwaśne
jabłka były kwaszone razem z kapustą, a potem je sprzedawali oddzielnie.
Pamiętam Bramę Krakowską ze strażakiem, który trąbił swoją pieśń, grał na trąbce.
Na  jakimś  wysokim  piętrze  był  ganek  dookoła  Bramy  Krakowskiej,  a  jak  się
przechodziło przed Bramę [Krakowską], ja pamiętam, była wędliniarnia z lewej strony.
I czasami myśmy tam chodzili, jedli parówki gorące. Obok tej wędliniarni był sklep
wyrobów naczyń  emaliowanych  i  wyrobów szklanych,  takich  do  gospodarstwa
domowego.  Wtedy  stał  jeszcze  pomiędzy  trybunałem  a  domem  babci  pomnik
Kochanowskiego. Zdaje mi się, [że] dzisiaj już tego nie ma tam. W dół [Grodzkiej]
raczej mało schodziłem, oprócz okresu kiedy mieszkałem w getcie na Grodzkiej 13.
Pamiętam, że na dole, na Grodzkiej, jest Brama [Grodzka]. Istniała jeszcze wtedy
ulica Szeroka. Ja wiem, że kilkakrotnie jako stosunkowo mały chłopak chodziłem z
dziadkiem do synagogi, która była na ulicy Szerokiej, na początku ulicy Szerokiej. To
było za Bramą Grodzką. Dokładnie nie pamiętam tej synagogi, to była ulica Szeroka
albo 2, albo 4, drugi dom, wąski dom i synagoga była na piętrze. To ja pamiętam,
więcej prawie nic. Trzeba było przejść przez Bramę Grodzką, żeby dojść na placyk
mały, który [tam] był. Było [tam] takie przejście na ulicę Cyruliczą, zdaje mi się.
Dużą synagogę pamiętam z prostego powodu – [tak jak] z powodu antysemityzmu
myśmy prosili, żeby rodzice piątkową kolację uroczystą urządzili, tak w święta [z tego
samego  powodu]  myśmy  prosili,  żeby  pójść  do  dużej  synagogi.  Dojście  do  tej
synagogi  było  przez  zaułki,  dokładnie  nie  pamiętam tego.  Synagogę  w  środku
pamiętam. Były właściwie nawet dwie synagogi – jedna ta duża i na piętrze, w tym
samym  budynku,  była  synagoga  jeszcze  jedna.  [Podczas]  takich  ważnych



żydowskich świąt w tej dużej synagodze siedział w czasie modlitwy wojewoda jako
reprezentant władz. W wigilię żydowskich świąt siedział wojewoda, uczestniczył – nie
czynnie oczywiście – ale siedział w tej dużej synagodze na dole. Na honorowym
miejscu oczywiście.
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