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Obóz pracy na Lipowej
Pracowałam u Niemców, kiedy jeszcze wszyscy byli w getcie. Wzięli mnie za brata.
Chcieli mojego brata, ale mój brat wtedy już pracował u Grafa. Nie wierzyli, moją
mamę chcieli  wziąć,  to moja starsza siostra nie dała.  To chciał  bić moją mamę.
Wtedy moja siostra powiedziała: „Ty nie będziesz bił mojej mamy”. To on chciał moją
siostrę wziąć, ona się nie dała i bił ją po głowie pałką. Chciał ją wziąć przez te schody
na dół, na ulicy było już dużo tych matek, sióstr. Ale ja wiedziałam, nie będzie dobrze,
to ja powiedziałam, że ja idę. To mnie wzięli i byłam na Lipowej.
[Pracowałam] na Rurach Jezuickich, tam były łąki, może i dzisiaj są, tam ścięli trawę,
ułożyli w snopki, a później [układało się] takie stosy, żeby się wysuszyło. Suszyło się
może tydzień w lecie, kiedy były bardzo ładne dni. Tośmy przy tym pracowali. Wtedy
ja byłam na Lipowej w tym lagrze. Później wracaliśmy, otworzyli nam [bramę] getta i
poszłam do domu. Ale ja nie byłam tam długo, może sześć tygodni, siedem – na
Lipowej. A później to już getto było zamknięte. Dużo ja przeżyłam. Kiedy ścięli tę
trawę, ułożyli te snopki, jeden Niemiec nas pilnował, miał karabin. O godzinie mniej
więcej dwunastej jego syn przyszedł, on był w gimnazjum, [zastąpił ojca, ale ojciec]
karabinu mu nie dał. To ja powiedziałam jeszcze jednej – ona nazywała się Lubelska,
była [pielęgniarką]  w żydowskim szpitalu – ja do niej  i  do drugiej  powiedziałam:
„Teraz to ja ucieknę stąd. Ja wiem bardzo dobrze, jak iść i gdzie ja pójdę wpierw i on
mnie nie złapie”, bo ja bardzo dobrze leciałam, jak ptaszek, nigdy nie byłam gruba.
Wpierw to one mówiły: „Nie chcę”. To nie – to ja sama. On karabinu nie ma, to ja
ucieknę. Jak ojciec jego miał karabin, to ja nie mogłam. No i tak zrobiłam, one za mną
też leciały. Na początku to ja chodziłam tak w tę stronę, w tamtą, one też za mną, a
później mówię – prędko wylecieć stamtąd i zaczęłam biec. A ten chłopak, on miał
może szesnaście, może siedemnaście lat, [krzyczał]: „Halt” i „Halt”, i „Halt”. To ja
sobie myślę: „Ty mnie nie złapiesz”. Ale te dwie to on złapał… Ja wpierw wyszłam na
Narutowicza, z Narutowicza ja poszłam gdzieś pomału, nie chciałam lecieć, bo ja



wiedziałam, [że] jego to już nie ma, i ja przyszłam do domu, do getta, jeszcze było
otwarte getto wtedy. 
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