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Miejsce i czas wydarzeń

Lublin, dwudziestolecie międzywojenne

Słowa kluczowe

projekt W poszukiwaniu Lubliniaków, projekt W
poszukiwaniu Lubliniaków. USA 2010, dzieciństwo, szkoła
powszechna

Edukacja w przedwojennym Lublinie i po wojnie
Kiedy ja się zaczęłam uczyć? Dobre pytanie. Ja nie wiem ile lat ja miałam. Gdybym ja
wiedziała ile lat ja miałam kiedy poszłam do szkoły, to ja bym wiedziała ile ja teraz
mam lat. Ale widocznie, wtedy w Polsce zaczęli chodzić do szkoły w wieku sześć lat,
siedem lat. Ja się prawdopodobnie urodziłam w grudniu. Jeśli w grudniu, to zależy
kiedy ja poszłam do szkoły. Ja tylko skończyłam pierwszą klasę. Ja tylko pamiętam,
że się bardzo biłam z dziećmi… że krzyczeli na nas. Ja i jakaś moja koleżanka, która
była też Żydówka, to zawsze bili nas. Pamiętam jeden raz w szkole, to się biłam z
jedną dziewczynką, ona była folksdojcze. Ona była i ja ją popchnęłam, i ona upadła
koło stołu na nos i krwawiła. I ta nauczycielka mi kazała klęczeć pod tablicą całą
godzinę za to. Byłam skarana. To tylko jedną, pierwszą klasę skończyłam w Polsce.
To wszystko.
A kiedy byłam po wojnie w Szczecinie to poszłam do szkoły. Było mi bardzo ciężko
iść do szkoły. Podług mojego wieku, ja potrzebowałam iść do szóstej klasy. Ale ja nic
nie wiedziałam. Jak ja mogłam iść do szóstej klasy, kiedy ja nic nie wiedziałam? Nic
nie umiałam. A gdybym miała rodziców, to by mi pomogli. Może by mi dali pomoc.
Ponieważ nie miałam rodziców i nie miał kto płacić za mnie, to nie mogłam się uczyć.
Moja starsza siostra chodziła też do tej samej szkoły co ja chodziłam. Ale ja nawet
nie pamiętam do której klasy ona chodziła. Nawet do tej samej szkoły ona chodziła.
Ja nie pamiętam. Ale ona nie była w tej samej klasie co ja. Ja byłam w pierwszej
klasie, ona była w innej klasie. Starsza była. Ale ja naprawdę nie pamiętam, w której
klasie ona była.
Gdzie ta moja szkoła była, nie wiem. Ta szkoła nie była na Lubartowskiej. Na
Czwartek też nie, bo na Czwartek to potrzebowaliśmy iść na dół. Myśmy nie szli na
dół do szkoły.
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