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Miejsce i czas wydarzeń Puławy

Słowa kluczowe życie codzienne, wspomnienia

 
Książka „Nasze Puławy” Michała Strzemskiego
Mam taką książkę o Żydach puławskich [„Nasze Puławy”], [Michała] Strzemskiego. Ja
mam nawet dwie, ale trzymam już dla wnuków, mam dwoje wnuków tutaj. Mówię o
wnukach  tych  co  mają  sentyment  do  Puław,  dlatego  że  córka  wyszła  za  mąż,
mieszka w Rzeszowie, to tamci już mają raczej tam sentymenty, do tamtego terenu,
ale ci w Puławach to powinni mieć.
[Moje wspomnienia są tutaj właśnie w tej książce], bo pan Strzemski, pisząc o matce,
o lokalu, pewnych rzeczy mu brakowało, to się zwrócił do mnie. Zresztą ja z kolegą,
już  nieżyjącym  Józiem  Zadurą,  tośmy  chodzili  do  niego,  bo  on  lubiał  wypić.
Oczywiście  piliśmy  kulturalnie,  no  sporo,  ale  kulturalnie,  to  jest  bardzo  ważne.
Dyskusja się rozwijała, rozmawialiśmy, a to był niesamowity erudyta, to był filozof
obkuty  we  wszystko.  Był  dyrektorem  tego  Instytutu  Gleboznawstwa,  a  ja  go
pamiętam, albo odwrotnie mógłbym powiedzieć, że on mnie pamiętał od dziecka, bo
on był  10 lat  starszy.  Jego żona rzuciła,  bezdzietni  byli,  i  on mimo, że profesor
zwyczajny, to się podłamał, ale potem mu to minęło. No ale też jak tak siedział w
domu, adoptował chłopaka, chłopca, to żeśmy tak do niego z tym Józiem Zadurą
chodzili.  Ja go prosiłem tutaj, też był u mnie ze dwa razy, jeszcze jak żona żyła.
Mówi: „Panie Marianie, taką wątróbkę cielęcą jak ja jadłem w Bristolu, to już ja nie
zjem”. Ja mówię: „Dobra, dobra, panie profesorze, przyjdzie pan do mnie to żona
przygotuje taką samą dobrą”.  No i  był  tutaj  ze dwa razy.  No on też ma ciekawy
życiorys.
On  zebrał  mnóstwo  informacji  o  tych  Puławach,  sporo  relacji,  tu  i  dorożkarze,
przecież  z  dorożkarzami  rozmawiał,  z  fryzjerami,  a  strzygł  się  u  Hublewskiego
fryzjera, zawsze. [Co się stało z tym materiałami co zebrał], to nie wiem, ale tam
przypuszczam, że to całe archiwum to Instytut  chyba przejął  albo syn oddał  do
Instytutu bo tam prędzej by się zachowało niż gdzieś w jakichś prywatnych rękach.
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