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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, II wojna światowa
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Zamordowanie starszego mężczyzny pochodzenia żydowskiego przy
ulicy Hipotecznej w Lublinie podczas okupacji
Wtenczas chyba były opaski. Ja już nie pamiętam, kiedy to było, bo najpierw była ta
żółta gwiazda, a później były już te opaski. Już nie pamiętam. No to dość szybko
chyba było. No w każdym razie jak Żydzi byli w getcie to już chyba zaczęli nosić te
opaski. Tak mi się wydaje. Nie jestem pewna. No w każdym razie, pamiętam jeszcze
taką rzecz, której też nie mogę zapomnieć, to było w grudniu 39 roku. Taka sroga
zima. I ja z bratem szliśmy Krakowskim, w kierunku bramy, ale to było tuż za Lipową.
Przed  nami  szła  taka  falanga,  wataha  Niemców,  żołnierzy,  no  może  z  pięciu.
Zajmowali całą szerokość ulicy i strasznie weseli, zadowoleni szli całą falangą. A, to
było  jeszcze  przed  Lipową,  to  było  jeszcze  tutaj  w  Alejach  Racławickich  przed
wejściem na Krakowskie, a z Lipowej wyszedł stary Żyd, w jarmułce, z brodą, w
chałacie długim.  I  on skręcił  w Krakowskie.  I  sobie szedł,  sobie szedł,  a  oni  go
zobaczyli  i  w  ryk.  I  jeden  podszedł  kopnął  go.  Człowiek  się  przewrócił.  Wstał,
pozbierał się i idzie dalej. Drugi go kopnął, leży znowu. I tak się bawili nim chyba ze
trzy razy, a ten biedak już nie miał siły, ale wstał jeszcze i wtenczas jeden z nich wyjął
broń i strzelił do niego z tyłu i poszli sobie dalej. Nie wiem tylko, nie, bo to już było
tak, że on już nie szedł, tylko on skręcił w Hipoteczną, to taka wąska uliczka, on
skręcił  w Hipoteczną,  chciał  się tam chyba skryć gdzieś i  na tej  Hipotecznej  go
zastrzelili. No i potem wracaliśmy z bratem, ja miałam wtenczas 13 lat, brat 11, i
żeśmy spojrzeli, jeszcze weszliśmy na tę Hipoteczną, a tam już tylko krwawa plama
była na ziemi, jego już nie było. To było w 39 roku… 
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