
ZOFIA BAGAN
ur. 1931; Konopnica

Tytuł fragmentu relacji Rodzina

Zakres terytorialny i czasowy II wojna światowa

Słowa kluczowe wojna, Światła w Ciemności Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Zofia
Bagan, Wiślińscy, Żydzi, Konopnica, Bełżyce

Rodzina

Babcia pochodziła ze wsi, ale jak wyszła za maż za dziadka przyszła do miasta [do Lublina] i
ogrodnictwo prowadzili. Potem, jak nazbierali dużo pieniędzy, kupili duże gospodarstwo w
Konopnicy– osiem hektarów czy osiem morgów, jakoś to tam było wtedy. Ale im się nie wiodło,
bo nie bardzo umieli pracować w gospodarstwie. Babcia umiała, ale dziadek nie umiał, dzieciaki
też przyzwyczajone były już do miasta. Także sprzedali to gospodarstwo, dzieci podzielili tak, że
brat jeden i drugi został na wsi i mama została na wsi. 

Mama wyszła za mąż. Tato pochodził z Bełżyc. Do Lublina już nie było jak wrócić, bo tam
wszystko było sprzedane. Po kilku latach wyjechaliśmy z Konopnicy do Bełżyc. Gospodarstwo na
wsi rodzice sprzedali, bo tam nie było z czego żyć, nie było dużo ziemi, nie było pracy. Tato miał
brata w Bełżycach, on miał duże mieszkanie i później u niego zamieszkaliśmy.

Urodziłam się w Konopnicy, powiat Lublin. Mieliśmy pięć kilometrów do Lublina, tak na skróty, a
taką główną trasą, co samochody jeżdżą, to było osiem kilometrów. Chodziliśmy i tą drogą, i tą,
jak to panny.

Ojciec pracował u takiego pana, siedem czy osiem kilometrów od Bełżyc, jako stolarz. Robił koła
do wozów – bo kiedyś nie było kół gumowych tak jak teraz. Tam pracował i tam mieszkał, raz na
tydzień, na sobotę, przyjeżdżał do domu, ale bardzo mało zarabiał – jakoś tak na kilogram cukru
na dzień. Nas było pięcioro i ta Żydóweczka szósta. Ojciec prosił tego swojego pana o podwyżkę,
mówił, że nie może się utrzymać, czuł, że jego praca jest więcej warta. Ale tamten mówi: „Jak
majstrowi się nie podoba, to może majster się znaleźć gdzie indziej” – tak dał mu do zrozumienia,
że może go do Niemiec wywieść. Z ojcem był jeszcze drugi kowal, co okucia robił do wozów i oni
tam obydwaj nad stajnią mieszkali i tamten też tyle samo zarabiał.
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