MORRIS WAJSBROT
ur. 1930; Lublin

BIOGRAM ŚWIADKA HISTORII
Morris (Mojżesz) Wajsbrot urodził się 1 stycznia 1930 roku w Lublinie. Matka Syrka, z domu
też Wajsbrot. Ojciec Szoel Wajsbrot. Rodzeństwo: najstarszy brat Alte, Lejb Symcha, Natan i
najmłodsza siostra Pola. Rodzina mieszkała na Wieniawie, przy ulicy Długosza 12. W
podwórku tego domu były magazyny zboża, był to rodzinny interes.
W 1940 roku pan Morris został wysiedlony do getta i zamieszkał z rodziną przy ulicy
Kowalskiej 5, a następnie Kowalskiej 4. Podczas wysiedlenia Żydów z Lublina został
wypchnięty przez matkę z pociągu. Okupację przeżył tułając się po podlubelskich
miejscowościach, ukrywając się na polach i w lasach, m.in. w miejscowości Stawki i w
Płouszowicach.
Po wyzwoleniu prowadził razem z bratem skup zboża przy ulicy Szewskiej w Lublinie.
Później przez 10-12 lat pracował w Lublinie jako taksówkarz. Za rządów Gomułki prowadził
własny sklep motoryzacyjny, który mieścił się przy ulicy Bernardyńskiej. Aktywnie działał w
Kongregacji Wyznania Mojżeszowego w Lublinie i lubelskim oddziale . Był jednym z
inicjatorów wzniesienia w 1963 roku pomnika Ofiar Getta Lubelskiego.
Po licznych prześladowaniach i antysemickich atakach w 1968 roku postanowił wyjechać z
Polski. Dzięki pomocy organizacji HIAS [Hebrew Immigrant Aid Society] przez Danię i
Włochy wyjechał do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Nowym Jorku, gdzie mieszkał
jego starszy brat. Życie na emigracji było z początku ciężkie dla pana Morrisa. Przez parę lat
pracował w fabryce elektrycznej. Później kupił do spółki ze wspólnikami supermarket.
Następnie razem ze swoim zięciem otworzył drugi sklep spożywczy, który prowadził aż do
przejścia na emeryturę.
Morris Wajsbrot aktywnie działał na rzecz lubelskich Żydów w Stanach Zjednoczonych i
Polsce. Przez wiele lat był prezesem New Lubliner & Vicinity Society. Pan Morris Wajsbrot
ma dwie córki oraz troje wnuków.
Morris Wajsbrot zmarł w wieku 80 lat 10 grudnia 2010 roku w Nowym Jorku.
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