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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, II wojna światowa
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wyrzucanie Żydów z mieszkań, koleżanka, Zosia
Borenzweig, ulica Nowa, ulica Kowalska, brat, getto na
Majdanie Tatarskim

 
Wojenny Lublin i przymusowe przesiedlenia ludności żydowskiej
Mieszkaliśmy  na  Narutowicza,  obok  tej  szkoły,  co  chodziłam.  Później  zaczęli
wysiedlać z Narutowicza. Ojciec dostał kulę w nogę, był w szpitalu, poszłam do ojca,
jak przyszłam do domu, to mama mówi, że wysiedlają nas, dają nam tylko dzień.
Dokąd wziąć ojca? Nie wiedzieliśmy, nie mieliśmy mieszkania. Przede wszystkim
wzięliśmy trochę rzeczy, trochę wartościowych rzeczy mieliśmy, trochę złota, trochę
tego i poszliśmy do babci – babcia była na Rynku wtedy.
Później  przyszła  moja  koleżanka,  z  którą  chodziłam  razem  do  szkoły  –  Zosia
Borenzweig. Chodziłam z nią do humanistyki, później ona też przyszła do [szkoły]
Kunickiego. To była moja najbliższa koleżanka. Oni mieli dom na Nowej, ten dom
należał do nich – mieli tam duże mieszkanie. I ona mówi: – Przyjdź do nas. To ja
poszłam, wzięłam rodziców. To nie było tak łatwo, ale przeszliśmy do niej. Jakiś czas
byliśmy  tam,  znowu  wysiedlenie  i  znowu  wysiedlenie.  Później  mieszkałam  na
Kowalskiej i z Kowalskiej to było to duże wysiedlenie. Wysłali prawie całą rodzinę
prócz najbliższych.
Jeden wujek miał znajomego dziedzica, co mu dali zezwolenie na trzymanie Żydów,
żeby pracowali u niego. I myśmy tam pojechali i jeszcze przyjechali inni. Za pieniądze
on wziął dużo ludzi. Przyjechali też z humanistyki jacyś z Lublina. Bursztyn był tam,
kolega  mój.  A  brat  powiedział:  –  Ja  nie  chcę  siedzieć  na  miejscu,  muszę  iść
zobaczyć, co się dzieje w Lublinie. Jednego dnia on przyjechał i mówi, że dają nam
Majdan Tatarski. Kto się dostanie na Majdan Tatarski, ten już zostanie. To myśmy
wrócili i [poszliśmy] na Majdan Tatarski.
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