
EUGENIA ZŁOTKO (Z D. ARTYMIAK)
ur. 1932; Kukawka

Tytuł fragmentu relacji Medal w Izraelu

Zakres terytorialny i czasowy Kukawka k. Wojsławic; po 1944 roku

Słowa kluczowe Yad Vashem, Medal, Rab, Libman, Lipman, Sprawiedliwy, Złotko Eugenia,
Kukawka, Sprawiedliwi wśród narodów Świata, Żydzi, pomoc, II wojna
światowa

Medal w Izraelu

Myśmy zajechali do Izraela, ale ci Żydzi nasi byli już bardzo chorzy. Myśmy poznali tam takiego
co pracował w tym urzędzie, gdzie nadają medale, i on mówi, że powinnyśmy być odznaczeni.
Myśmy nie pojechali po odznaczenie. Po prostu oni nas zaprosili. Ja mówię, że my w ogóle na ten
temat nie rozmawiamy. „Proszę panią, ja wszystko załatwię”. Jak on tak powiedział, to wtedy nas
wezwali i pojechaliśmy do Jerozolimy do tego  Yad Vashem. I tam trzeba było opowiedzieć to
wszystko. I tam był taki- nazywali go "doktor"- nie wiem, czy to nazwisko czy tytuł.  Bardzo
sympatyczny facet. Ja tak na tempo nie mogłam, dobrze, że syn był, to mi pomógł. I zaczęłam
robić ortograficzne błędy. W końcu mówię: „Rysiu, ja ci będę mówić, ty pisz”. Trzeba było opisać
to wszystko, jak było. A tą naszą Żydówkę zaczął wypytywać i ja właśnie stąd wszystko wiem, bo
ona później opowiedziała, bo się rozpłakała, bo on takie pytanie jej zadał: „Proszę panią, dużo się
mówi o tym, że Żydów ratowano, żeby mieć z tego zysk”. A ona rozpłakała się i mówi „Mój Boże,
a cóż ja mogłam oferować wtedy, jak ja nie miałam nic. Tę duszę, która ze mnie ulatywała? Ja
już byłam u kresu, już widziałam podwójnie, kiedy zobaczyłam tego człowieka, kiedy powiedział,
że przyjdzie wieczorem, to ja czekałam, że przyjdą Niemcy, było mi wszystko jedno. Na życiu mi
nie zależało”.
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