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Zakres terytorialny i czasowy Białowola; II wojna światowa

Słowa kluczowe II wojna światowa, Żydzi, Światła w Ciemności, Sprawiedliwi wśród Narodów
Świata, Bajak, Romana, Pawłowski Grzegorz, ratowanie Żydów, Holokaust

Skórki chleba

Moja babcia była wtedy już osobą starszą, osobą bezzębną. Kiedy upiekli świeży chleb w piecu,
to – wiadomo, że skórka jest bardzo twarda – on sobie tak siedział pod piecem, to pamiętam,
mama też opowiadała, a babcia po prostu kroiła ten chleb i te skórki sobie odkrawała i kładła
obok, a jadła to co miękkie, bo nie mogła gryźć - wiadomo osoba bezzębna świeżej skórki nie
ugryzie, ponieważ jest ostra. Grzesio wówczas postawił pytanie: „Babko – cytuję, jak mama
mówiła – babko, a co z tymi skórkami robicie? – A to pies zje czy kurom się namoczy. – A czy ja
mogę sobie te skórki wziąć? – więc mu babcia powiedziała: – Jeśli chcesz, to sobie weź”. I on
sobie wziął wtedy te skórki. On był wtedy małym chłopcem jeszcze. Za małym żeby zapamiętać
wszystko, bo ile on wtedy mógł mieć lat: osiem, dziewięć. Dlatego taką wersję podał [Grzegorz
Pawłowski we wspomnieniach napisał, że uciekł od Józefy Harasim, ponieważ dawała mu do
jedzenia jedynie suche skórki od chleba, jak psu – przyp. red.]. Trudno, ja mówię tak jak nam
opowiadała mamusia. Mamusia była tego świadkiem. Nie ma jej na świecie już, bo nie żyje, żeby
potwierdziła. Ale taka była prawda. Nie to było główną przyczyną jego ucieczki. Przyczyną było
to - tak jak wspomniałam wcześniej - że ludzie zaczęli na wsi mówić i ten sołtys przyszedł do
babci i powiedział jej: „Harasimko, przechowujecie Żyda. Czy wy wiecie co grozi wam i wsi?”
Babcia go broniła. Tak zapamiętałam, tak było. Nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć, bo
po prostu tak to nam mama opowiedziała. Nawet jemu, Grzegorzowi Pawłowskiemu, jak był
ostatnio, siostra o tym mówiła. Grzesio się nic nie odzywał.
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