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Przyjaźń z Julią Hartwig i Anną Kamieńską
W czasie okupacji i jeszcze przed wojną, przyjaźniłam się z Julą [Hartwig], która nie
była taka bardzo, jakby to powiedzieć, lubiana przez koleżanki. Uważały, że ona jest
zarozumiała, że tego... Ja nic z tych rzeczy nigdy nie zauważyłam. A myśmy się po
prostu do matury tak troszkę uczyły. Tak że jeszcze na początku okupacji – to była
gdzieś tam w jakimś majątku na tak zwanej kondycji – to jeszcze pisywała listy do
mnie. I dosyć dużo jej zawdzięczałam dlatego, że ona tak troszkę mnie ustawiała: co
należy, co dobrze byłoby przeczytać, prawda. Ona trochę była w czasie okupacji w
Lublinie, ale potem wyjeżdżała. Zresztą o ile ja byłam zaangażowana w tak zwane
trójki sanitarne, to Jula już jeździła jako kurier gdzieś tam poza Lublinem.
A z Hanką [Kamieńską], to znów utrzymywałam kontakty... Ona po wojnie była w
Lublinie, bo tu mieszkała jej mama i siostry. I Hania była niesłychanie ciepłą osobą.
Tak  że  ona  chciała  sobie  uzupełnić,  chciała  zrobić  po  prostu  maturę  liceum
ogólnokształcącego. A ponieważ ja pracowałam w bibliotece Łopacińskiego – to była
tak zwana Stadtbibliothek – to mogłam jej  pożyczać różne książki.  No i  w ogóle
żeśmy się często spotykały.
Więc właśnie mówię, że Jula to była bardzo częstym gościem u nas w domu. A z
Hanką może troszkę rzadziej [się widywałyśmy], bo ona miała jednocześnie rodzinę
w Świdniku. Tam ktoś był nadleśniczym czy leśniczym, ale tam chodziłyśmy do niej.
No i tutaj na Biernackiego mieszkała właśnie pani Kamieńska. Była bardzo dzielną
kobietą, bo ona, właściwie nie mając żadnego zawodu, została – zaraz, ile ich było...
trzy  czy  cztery?  –  z  tymi  córkami,  no  i  pracowała  jako  urzędnik  w tak  zwanym
magistracie przed wojną, ale zawsze w jakimś takim dziale społecznym. Tak że, tak.
Myśmy się kontaktowały zawsze. Jula, Hanka Kamieńska... no, te osoby, które blisko
mieszkały.
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