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ur. 1932; Powursk, Wołyń

Tytuł fragmentu relacji Urna stała na tym stoliku

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Zięba Józef (1932- ), Łobodowski Józef (1909-1988), Madryt

Urna stała na tym stoliku

W kraju to już chyba się nie znajdzie nikogo [kto znał Łobodowskiego]. Może, jeszcze w Madrycie
są ludzie. Pan Tylko to najbliższy przyjaciel Łobodowskiego. Jeśli się pisało do Łobodowskiego, to
na adres Tylki. Łobodowski gdzieś w tych hotelikach mieszkał, a tym stałym adresem to był
Tylko. Pani Szypowska się z nim kontaktowała, z Łobodowskim, no to także z nim miała ten
bezpośredni kontakt. No ja tu wspominałem, że jest pani Baszyńska, to żona rektora
Baszyńskiego. Jej brat - Sokołowski, nie pamiętam imienia. Sokołowski, Łobodowski i Tylko
zakładali tę Rozgłośnię Madrycką, polską. Może pani Baszyńska (ale ten brat jej nie żyje już) tam
jakieś kontakty prawdopodobnie [miała]. Ona zdaje się, że odwiedzała brata w Madrycie. Tak jak
pani Ostrowska opowiadała, oni w jakimś gronie tych Polaków się spotykali po mszy, w tym
kościele polskim. Mieli jakieś takie spotkania towarzyskie w jakiejś winiarni. No to ona o tym
opowiadała. To w tym moim artykule chyba to jest przekazane. Może ktoś tam go widział, ale
Łobodowski, tutaj jeszcze do [19]37 roku jakiś miał kontakt z Lublinem. Jeśli ktoś miał wtedy
dwadzieścia lat, no to ile on w tej chwili ma lat może mieć lat? Natomiast na emigracji na pewno
jeszcze są ludzie, którzy bezpośrednio się [z nim spotkali], ale to już bardzo leciwi ludzie, którzy
ten kontakt jeszcze emigracyjny mieli bezpośredni. Może w Londynie jeszcze ktoś jest. Może w
Paryżu? No, ten Jegliński. W Warszawie jest. Myślę, że z nim trzeba by porozmawiać, bo on był
chyba na pogrzebie – również - Łobodowskiego. I powiadają, że chyba Jegliński i ktoś tam
jeszcze w tej kawiarni, w tej winiarni pożegnali Łobodowskiego przy winie. I urna tam stała na
tym stoliku.
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