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ur. 1926; Lublin

Miejsce i czas wydarzeń

Lublin, II wojna światowa

Słowa kluczowe

projekt Akcja Reinhardt - w kręgu Zagłady, II wojna
światowa, okupacja niemiecka, Żydzi, ulica Lubartowska,
pędzenie Żydów, getto na Majdanie Tatarskim, likwidacja
getta

„Widziałam, jak zabierali Żydów z ulicy Lubartowskiej”
Co się stało z tymi Żydami z ulicy Kowalskiej? Pozabierali wszystkich na Majdanek.
Przecież widziałam, jak ich zabierali. I z Lubartowskiej jak zabierali tych Żydów.
Poustawiali. Inni to mieli poprane bieliznę powieszone na dworze. Ściągali to
wszystko, brały na te plecy w takie powiązane. I tak ich goniły przez Lubartowske.
Kto mógł iść, to szedł. A kto nie mógł, przewrócił się, i nie było mowy już… Żydów to
zniszczyli całkowicie. A później na Majdanku [Tatarskim] takie były domki małe,
pojedyncze. I tam właśnie było getto. Tam Żydzi byli w tym getcie.
Ja tam na Łęczyńskiej pracowałam i licho mnie raz podkusiło, poszłam na ten
Majdanek. Nie było nikogusieńko. Żywej duszy. A to było dużo, dużo tych domów.
Przecież jakby Niemiec przyszedł, to by mnie zabił i już. No po co ja tam poszłam?
No ale jakoś do wieczora pochodziłam i wyszłam. To tam wszystko było. I ubrania, i
różne garki. No wszystko pozostawiali. Tylko ludzi nie było. Pusto zupełnie, nie było
nic…
Ja najgorzej to zapamiętałam, jak patrzyłam, jak Żydów gnali Niemcy. Oni mieli te
bielizny powywieszane. Jak oni to na plecy brali, jak oni to nieśli. Jak oni nie mogli
iść, przewracali się. A nikt na nich uwagi nie zwracał. Przewróciłeś się, to leż… Nie
podnosili ich, a skąd? No nie wiem potem, co się z nimi stało. Czy to Żydy ich brały
podnosiły. Już nie wiem dokładnie, bo człowiek się bał blisko podchodzić. Ja
mieszkałam róg Bonifraterskiej, a róg Lubartowskiej… to to widziałam.
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