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Miejsce i czas wydarzeń Warszawa, II wojna światowa
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Dzieci Zamojszczyzny
Były transporty dzieci z Zamojszczyzny, które kierowano albo do obozów, albo do
Niemiec wręcz je wywożono, one przychodziły na dworzec główny. Tam przyjeżdżały
i wiem, że moja mamusia chodziła tam o [konkretnej] godzinie [z innymi] – te wyjścia
były zorganizowane, kobiety wiedziały, nie mogli tam mężczyźni pójść – z jakimś
jadłem  i  coś  tam  tym  dzieciakom  podawały.  Moja  mamusia  wracała  zupełnie
zmaltretowana psychicznie widokiem i tą sytuacją. Nikt może nie przypuszczał, że za
chwilę te dzieci będą zlikwidowane czy coś. Ale później, po jakimś czasie – może to
przez Radę Główną Opiekuńczą – były organizowane takie możliwości, żeby te dzieci
wykupić od niemieckich kolejarzy i adoptować czy coś.  Myślę, że takie dziecko, które
te  kobiety  wzięły,  było  przekazywane do  zakonnic  na  Mokotowie.  Tam była  na
przykład jedna zakonnica,  która była  Żydówką.  Myśmy wiedzieli  to,  że ona jest
Żydówką, ale jako dzieci nie zdawaliśmy sobie sprawy, [że ona się w ten sposób
ukrywa], dla nas ta najładniejsza siostra była Żydówką. Myśmy nie wiedzieli, że ona
nie jest siostrą, dzieci nie wprowadzało się w tajniki, tylko jakimiś półsłówkami coś
usłyszałem i ja sobie to kojarzyłem. Po wojnie z tą ciotką [zakonnicą] rozmawiałem i
ona mówiła, że ma wyrzuty sumienia, że Pan Jezus i Matka Boża nie wysłuchali jej
próśb – ona cały czas się modliła, żeby ta siostra Edyta została [prawdziwą] siostrą,
żeby przyjęła chrzest i została katoliczką. Po wojnie właśnie ta siostra Edyta, którą
tak bardzo lubiliśmy i która taka była sympatyczna, wyjechała do Izraela. Ona była
tylko przechowywana, ale tyle czasu, że my jako dzieci zapamiętaliśmy, że była
wśród tych sióstr.
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