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Tytuł fragmentu relacji Dom rodzinny przy ul. Lubartowskiej 10

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; dwudziestolecie międzywojenne

Słowa kluczowe Lublin Lubartowska 10 Żydzi sklepy żydowskie przysmaki

Dom rodzinny przy ul. Lubartowskiej 10

Mój dom rodzinny znajdował się przy ulicy Lubartowskiej 10 blisko na Starego Miasta.
Mieszkaliśmy na I piętrze, mieliśmy pokój z kuchnią. Nasz dom nigdy nie był jakoś
nadzwyczajnie urządzony, ale nie ma co się dziwić, siedmioro dzieci, a tylko jeden pokój.
Czasami brakowało nam pieniędzy na podstawowe rzeczy i ale zawsze było czysto, ale przede
wszystkim panowała miła atmosfera. Na naszej ulicy było dużo sklepów i prawie wszystkie
żydowskie. Można było kupić w nich praktycznie wszystko. Były apteki, sklepy spożywcze,
warzywnicze, odzieżowe. Były na przykład dwa rodzaje czekolady, cukierków. W sklepach nie
było takich rzeczy jak teraz, ale niektóre z nich pamiętam do dzisiaj. Bardzo lubiłam kiszone i
mrożone jabłka, które przepadły razem z Żydami i ich specyficzne pieczywo i potrawy, jak np.
gotowane obwarzanki, gorące babki lub gorący groch. Sprzedażą zajmowały się kobiety, które
cały swój towar nosiły ze sobą w koszykach i garnkach owiniętych szmatami, by dłużej utrzymać
ciepło. Przeważnie mężczyźni zajmowali się zaopatrzeniem a kobiety sprzedażą. Żydzi prowadzili
także różne warsztaty np. szewskie i krawieckie. Na mojej ulicy mieszkali prawie sami Żydzi,
bardzo mało było rodzin polskich. W okolicznych kamienicach było tylko kilka polskich rodzin. W
mojej kamienicy mieszkał rabin i była też bożnica, w której Żydzi się modlili. Charakterystyczną
cechą ulicy Lubartowskiej był zupełny brak zieleni. Miejscem, gdzie rosły nieliczne drzewa był
dziedziniec żydowskiego szpitala oraz sad, który był niewielki i nie było w nim też zbyt wiele
drzew. Na tej ulicy było też bardzo dużo tragarzy, którzy czekali,. aby ich wynajęto do dźwigania
ciężarów na długie trasy.
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