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Dom i nieruchomości

Gdy Leandra była małą dziewczynką
emi

2006-07-18, ostatnia aktualizacja 2006-07-18 11:31

Spacer po placu Wolności w 1929 roku. Wózek prowadzi Marianna Barcz, po jej lewej stronie
słuŜąca Wanda Taflińska, po prawej siostra Marianny - Joanna Jabłońska.

W wózku leŜy Leandra Barcz (dziś Domagalska), która ma teraz 77
lat i mieszka przy ul. Ku Wiatrakom w Bydgoszczy. - Mój ojciec był
starszym posterunkowym, mama nie pracowała. Pięknie grała na
pianinie, haftowała, czytała ksiąŜki. Mieszkaliśmy w uroczym domu
przy ul. 24 Stycznia, z którego później podczas wojny zostaliśmy







wypędzeni przez Niemców. Na zdjęciu mam dopiero kilka miesięcy,
ale pamiętam, Ŝe kiedy byłam trochę starsza, bardzo często
spacerowałam z wielką kokardą na głowie w okolicach placu
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NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Wolności z mamą i panią Wandą, która pomagała mamie w opiece
nade mną. Najczęściej szłyśmy do parku Kazimierza Wielkiego, a ja
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bawiłam się przy fontannie Potop. Park był piękny. Pamiętam, Ŝe z
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wielkim zaciekawieniem przyglądałam się wtedy tym wszystkim
nagusom, które tworzyły rzeźbę. Dziwiło mnie, Ŝe ci ludzie są
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rozebrani. Jako kilkuletnia dziewczynka byłam wręcz
zbulwersowana. Przez plac Wolności chodziłyśmy teŜ z małym wiklinowym koszyczkiem w stronę
Starego Rynku na zakupy. Mama po drodze kupowała mi lody - wspomina z rozrzewnieniem pani
Domagalska.
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Wszystkie bohaterki ze zdjęcia przeŜyły wojnę. Marianna Barcz zmarła w 1974 roku. - Poślizgnęła się
na kupionym kilka dni wcześniej dywanie. Złamała nogę w biodrze i krótko potem odeszła - wspomina
jej córka. Joanna Jabłońska zmarła rok wcześniej (zachorowała na świnkę). SłuŜąca Wanda Taflińska
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wychowywała Leandrę przez pięć lat. Później wyszła za mąŜ za skromnego murarza, urodziła mu
dwójkę dzieci. Jej mąŜ zginął na wojnie. Jak potoczyły się jej dalsze losy, nie wiadomo.
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