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Tytuł fragmentu relacji Żydóweczka

Zakres terytorialny i czasowy Bystrzyca; II wojna światowa

Słowa kluczowe Światła w Ciemności - Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Żydzi, Holokaust,
II wojna Światowa, Lublin, ratowanie, Słotwińska Władysława, Dudziak

Żydóweczka

Ciocia bała się [trzymać dziecko żydowskie], bo tam Niemców było bardzo dużo, więc do siostry
trzeba na wieś. I [Róża] przyjechała. Powiedziała, że bomba zabiła jej ojca i nie ma kto się zająć.
Dopiero aż pochowają, przyjdzie i zabierze. I mamusia tydzień, dwa, trzy, nie ma, nie ma.
Pojechała do siostry, a siostra mówi: „Kochana, to jest Żydóweczka. Ja nie mogę, bo tutaj Niemcy.
Nie wiem, co zrobimy”.  A mamusia: „Nic nie zrobimy, będzie u mnie. Nie ma u nas rozkoszy, ale
my tego dziecka nie oddamy nikomu. Tylko nie przyznaj się, że to jest Żydóweczka". 

[U nas] nikt nie wie. Myśmy od razu mówili, że to rodzina. Zresztą przecież nie wiedzieliśmy, że
to Żydóweczka. Mówiło się, że bomba zabiła ojca, a matka chce pochować i dopiero wróci. A
późniejśmy powiedzieli, że matka się wyrzekła, bo cośmy mieli powiedzieć. 

Przyszła w 1942 albo 1943 roku. Miała chyba pięć lat. Jadzia myśmy ją, na imię miała. Moja
mamusia bardzo ją kochała. Bardzo ją lubiłam, a ona mnie. Gdzie tylko szłam, to ona za mną. 

Była jednak do swojego ojca podobna, podobna do Żydóweczki. Ona take mowę miała po polsku,
dlatego myśmy ją nawet pół godziny nie ukrywali. 

Taka była dobra, myśmy ją tak kochali. Ona ze mną tyle lat była, spała ze mną, nauczyła się
modlitwy, śpiewała różne religijne pieśni, jak majówka u nas była, to nie było dnia, w którym ona
by nie była [na modlitwie]. „Idziesz? Jak nie idziesz to już sama poszła. Nikt nie mógł uwierzyć,
że to jest Żydóweczka. Była pojętna i przeżyła dzięki Bogu. 

Pamiętała swoją matkę. Nieraz opowiadała. Mówiła: „Wiesz, jak mnie mama karmiła, to
wymiotowałam, a mama mnie biła.”
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