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Słowa kluczowe Stare Miasto

Stare Miasto

Stare Miasto znam mało - mieszkałem daleko, to była cała wyprawa do miasta. Ulica
Głowackiego, która jest teraz w samym centrum znajdowała się wtedy w zasadzie poza miastem.
Ale w mieście bywałem i to była wyraźna granica. Stare Miasto było zamieszkałe przez Żydów,
ale swoja atmosferą i architekturą nie miało charakteru żydowskiego. Natomiast za Bramą
Grodzką, to była już taka dzielnica pokracznych domów, pozawalanych, to były prawie ruiny,
rudery, zapuszczone zaniedbane, tam się wchodziło w świat prawie orientalny, wschodni, już
tam cały ten obszar ulicy Szerokiej pamiętam ul. Szeroką, te bożnice tam, tą atmosferę - inny
świat. To było dosyć śmieszne - było takie nacjonalistyczne hasło - nie kupuj u żyda, ale
równocześnie jak się chciało mieć dobrego adwokata, to się szło do Żyda, jak zachorowało
dziecko, to szło się po żydowskiego lekarza, wiadomo, że był znakomity. Prywatne kontakty z
Żydami, z inteligencją żydowską były bardzo poprawne i dobre, natomiast był świat biedoty
żydowskiej, z którymi kontaktu nie miałem. Wiem, że były próby zwalczania Żydów, szczególnie
w tych małych miejscowościach podlubelskich, gdzie mieszkało niejednokrotnie 90-95 % Żydów.
Stare Miasto to była m.in. siedziba prostytucji. Jak młody człowiek mówił, że idzie za Krakowską
Bramę, na Stare miasto, to wiadomo było, że idzie na dziwki. Była to tez dzielnica biedy.
Natomiast budynki - większość była w bardzo złym stanie, elewacje zapuszczone. Duża część
Starego Miasta była zniszczona, o czym się w tej chwili nie wie. W 1954 roku, na 10-lecie
wszystko było odbudowane i wtedy było Stare Miasto odnowione, ale tylko elewacje, nikt tego
od środka nie ruszał i to wszystko się waliło w sposób fatalny.
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