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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, II wojna światowa

Słowa kluczowe projekt W poszukiwaniu Lubliniaków, projekt W
poszukiwaniu Lubliniaków. Wielka Brytania 2011, II wojna
światowa, okupacja niemiecka, ucieczka na wschód,
przeprawa przez Bug

 
Ucieczka z Lublina
Ja pamiętam, że mój ojciec powiadał jeszcze: „Ja nie chcę zostawić pracy mojego
całego życia”. To było na ulicy Narutowicza 22, to było tam, gdzie mieszkaliśmy w
starym mieszkaniu. Bo ja pamiętam, że ludzie przychodzili i myśmy byli w tym salonie
wszyscy, to to musiało być Narutowicza 22, a nie w interesie, że ojciec tak mówił…
Ale kiedy myśmy uciekli dokładnie, już nie pamiętam. To była cała grupa mężczyzn.
Jakieś dziesięć mężczyzn z synami. Oni wszyscy dyskutowali  co mają robić. To
widocznie wszyscy się już zaczęli  obawiać. A, jeszcze oni nie myśleli  wtedy, że
Niemcy będą tacy źli dla kobiet. Kobiety zostały. Myśmy nie uciekali z matkami ani z
naszymi siostrami. One wszystkie zostały tutaj. Tylko mężczyźni uciekali. Bo oni to
widocznie  myśleli  tak,  jak  było  w  pierwszej  wojnie,  że  tylko  mężczyźni  są  w
niebezpieczeństwie, a kobiet to nie ruszą. Bo nikt się nie spodziewał, że Niemcy w
ten sposób będą zabijali ludzi i tak dalej. Bo Niemcy to był ten cywilizowany kraj i ten
kraj, gdzie były uniwersytety, i tak dalej.
Nas, tych co z nami uciekli, musiało być jakieś piętnaście ludzi co najmniej, czy może
dwadzieścia. Bo to byli rodzice, ja byłem z moim ojcem, mój wspólnik był z dwoma
synami, ten Cynamon był z dwoma synami. To ja tych ludzi pamiętam. Reszty nie
pamiętam. Tych ludzi, to ja pamiętam, to byli tacy bliżsi ludzie.
Myśmy sobie w ogóle nie wyobrażali co będzie jak przekroczymy Bug. Myśmy sobie
wyobrażali, że z drugiej strony Bugu także była Polska, mimo że Rosjanie przyszli.
Jakoś człowiek nie myślał,  że to wiecznie tak będzie. Człowiek myślał,  że to się
skończy. I  że wrócimy wszyscy do naszych domów i życie będzie takie, jak było
dawniej. Nikt nie spodziewał się, że to jest koniec pewnego okresu czasu, który nigdy
nie wróci z powrotem do tego czasu, jak było. Nikt się tego nie spodziewał.
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