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Tytuł fragmentu relacji Po wojnie

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe Lublin, Żydzi w Lublinie w okresie PRL, Huberman Hania

Po wojnie

Całe zeznanie moje jest w Yad Vashem wysłane. Wszystko napisałam. Zosia napisała, że
prawdopodobnie Kawa wyjechał z Anną Steinfinkiel. Ja nie wiedziałam, z kim on wyjechał. Wiem
tylko, że do Izraela.

My wróciliśmy do swego domu, ale tatuś już nie miał zamiaru tam żyć. Za dużo tam było śmierci.
Kupił w Lublinie dom i tu śmy się sprowadzili. Ja już byłam w Urszulankach, w internacie. Tam
spotkałam siostry Czartoryskie, Dusię Zapolską, Ewę Sachs, z naszych szlacheckich rodów
dziewczyny. Myśmy tam przez rok były. Później rodzice sprowadzili się do Lublina.
Zamieszkałam na Biernackiego.

Jak już byłam w gimnazjum, miałam koleżanki Żydówki - Hanię Hubermann, która wyjechała
później do Izraela, chodziła do jednej klasy, mam nawet zdjęcia z nią. Bardzo mila dziewczynka.
Nie przyznała się nigdy, że wyjedzie. Był moment, że Żydzi wyjeżdżali i wtedy ona również
wyjechała. I była Frysówna, ale nie w mojej klasie. Jej mama była dentystką. Mieszkała na
Lubartowskiej. Chodziłam do jej mamy, zęby sobie leczyć. Bardzo miła dziewczynka. Oni też
wyjechali. Tego się nie wiedziało. Chodziłam do niej do domu, ona do mnie przychodziła.
Pewnego dnia przychodzę, ale ich już nie ma.

Hania Huberman nigdy się nie odezwała, nigdy nie napisała. Były jeszcze dwie Żydówki w naszej
szkole, bliźniaczki. Sprytne, która wiedziała to ta się zgłaszała.

Chodziłam do Hani Hubermann. Weszłam raz i patrzę, stół nakryty ogromnym czerwonym
aksamitem. Była pod tym poduszka podłożona i ogromna księga. Jej dziadek siedział, miał na
głowie myckę i się modlił. Hania Hubermann otworzyła drzwi i mówi: „Ja ci pokażę, jak się modli”.
Zajrzałam i widziałam, że on się modli.

Miała bardzo piękne dwie ciotki, bardzo przystojne. Patrzyłam na nie. Były takie urocze. Pięknie
umalowane, pięknie uczesane, czarne, ładne.
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