
ZOFIA BAGAN
ur. 1931; Konopnica

Tytuł fragmentu relacji Uroczystość

Zakres terytorialny i czasowy Bełżyce; współczesność

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

Uroczystość

Uroczystość wręczenia medali była bardzo ładna. To miało miejsce w Lublinie, w Chatce Żaka.
Przyszło zaproszenie z informacją, że będzie uroczystość, że tam trzeba przyjechać. Dostałam
jeszcze takie papiery, żeby wypełnić na to odznaczenie, wypełniłam, ale to było bardzo
skomplikowane. Za jakiś czas pojechałam do siostry. Siostra myślała, że za odznaczenie będzie
też trochę pieniążków, ale niestety u nich jest inaczej. 

Wszyscyśmy tam byli w tym pomieszczeniu, taka sala ładna, duża, przybrana; dużo osób było,
była rodzina siostry. Siostra mówi: „ty mnie oszukałaś chyba, ty dostałaś wcześniej to
odznaczenie, tylko mi się nie przyznajesz”. Napisała do bratowej „jaka ta Zosia niesprawiedliwa,
co ona tu narobiła, popatrz, ja czekałam i nie wiadomo co się dzieje – dla mnie nic nie ma”.
Bratowa mi opowiadała jak do niej pojechałam, a ja nie wiedziałam wcale o tym. Przyjechałam
do niej z Michałkiem, starszym wnuczkiem. Nie wiedziałam, że będę tam przemawiać przez
mikrofon, aż się wstydzę powiedzieć, nawet nie wiem co ja tam mówiłam. Zaprosili nas na
podium, najpierw jedną panią, potem mnie. Gdybym wiedziała, to bym się jakoś przygotowała,
coś konkretnego bym powiedziała; powinnam powiedzieć, że witam zebranych gości, że tak i tak
się nazywał, tu i tu, a ja ani be, ani me – nie wiedziałam co powiedzieć. Coś tam powiedziałam,
potem się sama zawstydziłam, siostra coś tam podpowiedziała. Robili zdjęcia i przy wręczaniu
tego odznaczenia i taką książkę dostałam dużą – ja mam książkę, a siostra ma odznaczenie.
Podzieliłyśmy się. Medal był dla rodziców i dla mnie. Wykaligrafowane nazwisko było. Odbierając
medal urosłam wielka z radości, trudno to sobie wyobrazić.
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