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Palestyna, II wojna światowa

Słowa kluczowe

projekt W poszukiwaniu Lubliniaków, projekt W
poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael 2009, II wojna światowa

Informacje o II wojnie światowej docierające do Palestyny
Od razu wiedzieliśmy, że wybuchła wojna w Polsce. Przecież radio w Palestynie było.
Słyszeliśmy, że bombarduje się Warszawę i Polacy, kawaleria atakuje tanki. I to
wszystko się widziało, i człowiek tak wierzył, że dojdą do Wisły, wtedy się ich
zatrzyma, i wtrąci, i inaczej będzie wyglądało. I Francja, i tak dalej. Nie wierzyło się,
że tak szybko się skończy. I mówili: Spójrz jaki blic, jak szybko Polacy od razu się
poddają. To potem Francja w ciągu pięciu dni, potężna Francja miała więcej dywizji
od Niemców wtedy, po pięciu dniach Francji nie było. Przez Belgię, Holandię...
Ja nie miałem żadnych możliwości skontaktować się z rodziną. A potem nadszedł list,
co ojciec wysłał do Wilna. Z Wilna, bo do Wilna uciekł jeden wujek, brat ojca. I oni się
skontaktowali i on napisał tu list. To jest ostatni list, co z Polski doszedł... A to
słyszeliśmy, że do pierwszych miast co deportowali, może nawet pierwsze miasto, to
były Puławy. Po miesiącu już. A potem jeszcze gorzej i w ogóle... Znaczy niektórzy
jednak, grupy całe, uciekły na Wschód. Z Puław też wyjechali. A wtedy ta umowa
Mołotow-Ribbentrop. Podzielona została Polska. To z Puław dużo młodzieży uciekło i
jakoś się uratowali. Niektórzy tylko do tej części, do Ukrainy, do Lwowa i tak dalej.
Istniało getto i wiedziało się, że zabijają, i tak dalej ale… To wiadomo było. Ale nie tak
skrajnie, nie tak dokładnie. Oświęcim, jak teraz, to ja ile to książek potem
przeczytałem, ile filmów widziałem. Tak że teraz podzielić, które rzeczy były dla mnie
nowe, a które nie, to trudno jest. I prócz tego to oni, ci Niemcy, wiedzieli, że tak
stopniowo to robili. Tu każde miasteczko, tu zabili, tam zabili.
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