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dzielnica żydowska na Podzamczu

Dzielnica żydowska na Podzamczu
Ja dzielnicy żydowskiej nie pamiętam. Ja tam byłem zaledwie parę razy przed wojną. Ja znałem
tylko dzielnicę między Bramą Krakowską a Bramą Grodzką. Tę dzielnicę znałem. Ja pamiętam te
zaułki, na prawo ulicę Olejną. Ja pamiętam tego strażaka, który o 8.00 rano na Bramie
Krakowskiej wygrywał zawsze ten hejnał. I pamiętam ten plac katedralny, a to dlatego, że
zawsze w święta narodowe, czy to był 3 maja, czy 11 listopada. Ja byłem w tym przysposobieniu
wojskowym, ja uczestniczyłem w tej defiladzie i tam myśmy zaczęli na placu katedralnym, tam
zaczynała się Msza i stamtąd ta defilada ruszała w kierunku Krakowskiego Przedmieścia. Jeżeli
chodzi o żydowskie święta, to święta te zaczynały się w tej synagodze którą zniszczyli.
Pamiętam byłem tam dwa czy trzy razy w takie święta narodowe. I tam przemawiał zawsze ten,
który był kierownikiem tej uczelni rabinicznej. To był rabin Szapira. Mówił piękną polszczyzną.
On był posłem na Sejm i zdaje się członkiem rady miejskiej Lublina, i on tam przemawiał. To były
takie okolicznościowe przemówienia i pamiętam te parady na Placu Katedralnym. W tej
defiladzie brali udział wszyscy junacy z tych gimnazjów, z karabinami, w mundurach. I wszędzie
pełno bylo dziewczyn z kwiatami. Ja byłem bardzo rozczarowany dzielnicą żydowską przed wojną
w Polsce. Przecież Żydzi w Polsce byli obywatelami drugiej klasy. Oni byli poniżani i lekceważeni
i tak ja też się czułem. Dostałem raz nożem w plecy, a drugi raz w twarz od studentów nie
zdając sobie z tego zupełnie sprawy. Ja szedłem obok, nagle podszedł jeden z nich i dał mi w
twarz. Przecież wszyscy wiedzą jak było na uniwersytecie - numerus clausus, getto ławkowe.
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