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Rodzina
Nazywam się Anna Mass i  urodziłam się w Lublinie 23 lutego 1921 roku. Ojciec
nazywał się Jankiel, urodził się w 18[93] roku. Matka nazywała się Sara i urodziła się
prawdopodobnie w 1890 roku, bo o ile pamiętam, zawsze mówiła, że jest trzy lata
starsza od ojca. Mama z domu nazywała się Kac. Matka urodziła się jako ósme z
kolei  dziecko,  ale  ze  wszystkich  dzieci  przeżyła  [tylko]  ona.  Dzieci  umierały  na
gruźlicę w wieku 16-18 lat. Dziadek mój umarł na gruźlicę i prawdopodobnie zaraził te
dzieci. [Kiedy] umarł, to babcia miała dziesiąte dziecko na ręku. I została właściwie
[bez środków do życia]. [Po ślubie] dostała posag, była bogata z domu, [ale] ten
posag przez te lata – miała mniej więcej co dwa lata dziecko – gdzieś zginął, bo mąż
więcej siedział w jeszybocie niż pracował. Nawet nie wiem, czy dziadek miał jakąś
pracę. Pobrali się bardzo młodo, ona miała piętnaście lat, on chyba niewiele więcej.
Bo u Żydów jest tak, że jak [chłopcu się] zrobi bar micwę, to już może żenić się, a ma
trzynaście lat wtedy. Nie wiem, ile on miał [lat], ale babcia opowiadała, że po ślubie
usiedli i zaczęli grać w ciupy – widocznie nie wiedzieli, co mają dalej robić. Ciupy to
jest gra kamykami, podrzuca się jeden kamyk i łapie się tymczasem drugi, i potem
podrzuca się  dwa kamyki  i  tak  dalej.  Taka zabawa,  dziecinna,  niedziecinna,  to
pamiętam jeszcze z dzieciństwa swojego, na podwórkach dzieci  się bawiły tymi
kamykami.  Przedtem  [babcia]  mieszkała  gdzieś  w  okolicach  Lubartowskiej,  z
rodzicami, póki nie wyszła za mąż, a potem urządzano tak, ponieważ [po ślubie] to
były dzieci przecież, że rok byli u jednych rodziców, a rok u drugich. Jak została
wdową, to co umiała najlepiej, to piec ciasto. Napiekła ciast i sprzedawała je. Z tego
żyła, i z tego dzieci chowała. I jakoś się urządziła.



Dwoje [dzieci urodzonych] po mamie, dwoje najmłodszych, umarło – starsze dziecko
na odrę, a to najmniejsze zachłysnęło się w płaczu, nie potrafili zadziałać i umarło.
[Mama] miała samych braci i jedną tylko siostrę. Była niewysoka, ale opowiadała, że
brat, jak chciała się zemścić na nim, pchnęła go na drzwi, czołem uderzał o ramę,
musiał być bardzo wysoki. Niestety, jak [jej bracia] już zaczęli zarabiać, pracować,
mieli po 15-16 lat, umierali na gruźlicę. Jeden zdążył się ożenić, miał osiemnaście lat,
ale nie dotrwał do urodzenia dziecka. Umarł na gruźlicę. Babcia winiła synową, bo jak
przynosiła coś do jedzenia dla syna, to ta zjadała, bo była w ciąży i dlatego on umarł.
Umarł, bo miał gruźlicę po prostu. Tamtej wnuczki i tych prawnuków nie lubiła, nie
spotykała się z nimi. Moja mama się spotykała.
Córka [babci], ta [starsza], chyba druga w kolejności [według urodzenia], [babcia]
wydała ją za mąż za bogatego człowieka. Chciała koniecznie, żeby miała dobrze w
życiu, ale nie liczyła się z tym, że on był dużo starszy, a ona młoda dziewczyna, nie
była chyba szczęśliwa w tym związku, zdążyła urodzić dziecko. I moja matka tam
jeździła, to dziecko, ten siostrzeniec był od niej o parę lat młodszy, ona jeździła, na
stołku stała i na prymusie gotowała mu kaszkę, żeby jadł, miała pięć lat wtedy. Tego
siostrzeńca jej pamiętam, bo on prawie był jej rówieśnikiem. Natomiast ta siostra
[mamy] któregoś Jom Kippuru poszła do synagogi boso, lekko ubrana i nie wiem, czy
ta gruźlica też tkwiła w niej, czy co, ale przeziębiła się i umarła. I zostało to dziecko.
[Ten siostrzeniec mamy później] się ożenił, ale dzieci nie miał, oni zginęli chyba w
czasie wojny. Babcia miała bogatą rodzinę, miała dwóch braci, ale oni podobno w
karty  przegrali  dom  [rodzinny].  [Babcia  nazywała  się]  Perla  Kac,  z  domu  Rot.
Urodzona lublinianka.
Ojciec mój nie miał żadnego rodzeństwa. Nie pochodził z Lublina, pochodził z małej
miejscowości Przedbórz, to było w [województwie] kieleckim, [niedaleko] Piotrkowa.
Jego ojciec umarł chyba w 1894, była epidemia grypy i [tata], roczne dziecko, został
sam, matka była nauczycielką, prawdopodobnie w szkole żydowskiej, musiała iść do
pracy, więc on się chował u dziadków i był chowany bardzo ortodoksyjnie. Miał trzy
lata, poszedł do chederu, potem do wyższych szkół religijnych. [Gdy] miał szesnaście
lat, to już pracował jako zegarmistrz i poszedł w świat, żeby zarobić gdzieś parę
groszy. Kiedyś przywędrował do Lublina, już wtedy miał dwadzieścia pięć lat, poznał
moją matkę i zaczął z nią chodzić. I moja matka właściwie sama się oświadczyła, bo
powiedziała mu, że ona jest starsza od niego i że ona nie może czekać już – jeśli ma
wyjść za mąż, urodzić jakieś dzieci, to on musi się zdecydować, albo chodzą dalej i
mają przyszłość przed sobą, albo do widzenia. A że był zakochany, tylko nieśmiały,
więc  się  oczywiście  oświadczył  i  tak  się  pobrali.  Z  początku  było  ciężko  –  to
odzyskanie niepodległości Polski,  wojna w '20 roku, ojciec nie zarabiał,  nie miał
sklepu, gdzie by pracował, tylko jeździł po wsiach i tam zarabiał. Matka z początku z
nim i z moją siostrą starszą wędrowała. Siostra piła wodę, [bo mama] nie miała już
pokarmu, bo nie miała co jeść, i ledwo ją odratowała, bo dostała rozstroju żołądka.
Wrócili  do Lublina i [ojciec] jeszcze z początku też jeździł na wieś, a potem jakiś



sklepik sobie wynajął i zaczął pracować już w Lublinie. Ja urodziłam się w '21 [roku],
byłam młodsza od siostry o niecałe dwa lata. Siostra miała na imię Ela. Mówi się po
żydowsku Elka. Wołałyśmy ją Ela. Ona była dużo wyższa ode mnie, ja byłam malutka
zawsze.
 
 
Dom rodzinny
Dom  był  biedny,  ale  głodna  nie  chodziłam.  Może  stałam  przed  sklepem  i
zastanawiałam się, jakie te ananasy muszą być dobre, jeśli jeden krążek przed wojną
kosztował  złotówkę,  a  złotówka  to  był  kilogram cukru,  więc  sobie  nie  mogłam
pozwolić  na coś takiego.  Ale po wojnie  się  rozczarowałam, wcale nie  takie,  jak
myślałam, że Bóg wie co. Dom był u nas ateistyczny, babcia mieszkała z nami, bo już
miała tylko [tę] jedną córkę, a mojego ojca kochała za wszystkich swoich synów. Ona
była ortodoksyjną Żydówką. Opowiadała, [że] do ślubu ścięła swoje warkocze, które
miała do ziemi, i z tych warkoczy zrobiła sobie trzy peruki. I mnie się zdaje, że chyba
do końca życia miała te peruki, bo nie pamiętam, żeby sobie robiła jakieś [nowe].
Matka zaczęła pracować wcześnie,  bo miała dziewięć lat,  jak poszła do fabryki
pończoch. I pamiętam, widocznie mortus [gwar. bieda] był w domu, matka brała te
pończochy  z  zakładu,  klockowe  tak  zwane  i  robiła  na  maszynie  –  skarpety,
pończochy – i dorabiała w ten sposób.
 
 
Babcia ze strony ojca
Ojca matkę, która nazywała się Ita, jeden raz widziałam tylko, bo przyjechać do nas,
to było za dużo pieniędzy, a my do niej też nie mogliśmy jechać. I ona raz jeden była
u nas, akurat miałyśmy obydwie z siostrą szkarlatynę, znaczy siostra już wtedy była
zdrowa, ale ja jeszcze leżałam, bo się zaraziłam od niej. I pamiętam jak zobaczyła
pomarańczę przy łóżku, to powiedziała: „Ja nie lubię pomarańczy”, tak jakby to było
dla niej. Ale nauczyła moją matkę [szydełkować]. Zrobiła z jej sukienki piękną dużą
chustkę, ciepłą, którą ja zabrałam ze sobą w czasie wojny do Związku Radzieckiego
– ile lat ta wełna wytrzymała. A przy okazji ja nauczyłam się szydełkować – miałam
wtedy pięć czy sześć lat  – i  potem całą rodzinę ubierałam w swetry,  ciągle coś
robiłam.
 
Szkoła
Poszłam do szkoły wcześnie, bo siostra poszła do szkoły aż na Lubartowską, myśmy
mieszkali na Peowiaków, w centrum Lublina. Mnie przyjęli do szkoły tylko dlatego, że
znajoma nauczycielka zgodziła się, że siedziałam i  uczyłam się razem z siostrą,
chociaż miałam pięć lat, szósty rok. Matka z początku chyba [nas odprowadzała], ale
potem same chodziłyśmy ten kawał drogi. Jak przeszłyśmy do trzeciej klasy, matka
doszła do wniosku, że jednak za daleko, w Lublinie były surowe zimy kiedyś, że



lepiej,  żeby  gdzieś  blisko  do  zwykłej  powszechnej  szkoły  iść  –  teraz  się  mówi
podstawówka,  a  kiedyś  była  powszechna.  Myśmy  [poszły]  niedaleko,  na
Bernardyńską do powszechnej  szkoły.  I  mnie cofnęli  do pierwszej,  a  siostrę  do
drugiej, bo myśleli, że może za mało znamy polski z żydowskiej szkoły. Ale ja się
uparłam, poszłam do wychowawczyni i powiedziałam, że ja chcę być razem z siostrą,
nie  chcę  być  w  pierwszej  klasie.  Zrobiła  mi  egzamin,  kazała  napisać  jakieś
ortograficzne rzeczy, kazała sprawdzić,  czy nie zrobiłam błędu, jakiś jeden błąd
poprawiłam, jakaś „rzeka”, różne podchwytliwe słowa. Doszła do wniosku, że mogę
przejść do drugiej i  zaczęłam chodzić z siostrą do szkoły. Skończyłam szkołę na
samych piątkach,  tylko z Polski  współczesnej  miałam czwórkę,  prawdę mówiąc,
niezasłużoną. Nie lubiłam historii współczesnej, nie uczyłam się, bo nauczycielka
mówiła do Żydówek „Izraelitki”. Ja to przyjęłam za akt antysemityzmu, a ona chciała
być delikatna,  prawdopodobnie,  wtedy nie rozumiałam tego. Ja się próbowałam
uczyć, ale na trójkę może umiałam, więcej nie, a [nauczycielka] powiedziała, że nie
chce mi psuć cenzurki, więc dała mi czwórkę i to była jedyna czwórka na cenzurce.
Była ta sama wychowawczyni przez sześć lat,  ona powiedziała, że ja powinnam
koniecznie kształcić się dalej. Ale ja usiadłam z rodzicami, trzynastoletnia smarkata, i
przekonałam rodziców, że ja nie będę udzielać korepetycji, bo nie mam cierpliwości
na to, a oni nie mają pieniędzy, żeby mnie kształcić; nawet jeżeli dostanę zniżkę po
kilku miesiącach jako dobra uczennica w gimnazjum, to zamiast 40 będę płacić 10
złotych,  a  10  złotych  dla  mojej  rodziny  to  też  jest  majątek,  więc  nim  skończę
gimnazjum,  to  już  zacznę zarabiać,  czy  nie  lepiej?  I  ja  rodziców przekonałam i
zaczęłam pracować.
 
Praca jako modystka
Znajoma powiedziała, że byłabym świetną krawcową, ale ja powiedziałam, że mi brak
cierpliwości do krawiectwa i nim uszyję sukienkę, to się wścieknę, więc poszłam na
modystkę. A wtedy wyglądało tak: jak nie płacę za naukę, to pracuję za darmo, nim
zaczną płacić, to potrwa trochę. Więc pracowałam za darmo i tyle tylko, że czasem
jak odniosłam komuś kapelusz do domu, dostałam parę groszy za to. Kapelusze
najtańsze [to] były te gotowe, ale [one] miały jeden błąd – pierwszy deszcz i  się
defasonowały. Bogatsze klientki nosiły kapelusze szyte ręcznie. A ręcznie że się
szyje, to ona nie będzie przychodzić po kapelusz, tylko każe sobie odesłać. Najwięcej
pracy było w okresie karnawału, zimą. Okazało się, że mam dobre oko i szefowa
wysyłała mnie na ulicę, żebym podglądała, czy są jakieś nowe modele, czy ktoś idzie
w  jakimś  nowym  kapeluszu.  Potem  wracałam  i  z  takiej  merli,  czyli  takiego
usztywnionego muślinu robiłam kapelusz. To jest tak jak z krawiectwem, jak się robi
jakieś zaszewki, są jakieś marszczenia, trzeba to rozłożyć płasko, bo inaczej nic nie
wyjdzie. Trzeba ten kapelusz pokroić, tak zrobić, żeby można było te wszystkie szwy
zrobić,  rondo wymodelować,  i  wszystko.  Więc ja  robiłam te  próbne kapelusze i
według tego się robiło dopiero kapelusze [na sprzedaż].



[Gdy poszłam do pracy, miałam skończone] trzynaście lat. Żeby było weselej, to nie
wolno było przyjmować takich młodych uczniów, co najmniej piętnaście lat musiałam
mieć, [więc] jak przychodził ktoś sprawdzać, to musiałam przez tylne wyjście uciekać,
żeby mnie nie widzieli. Ponieważ [szefowa] nie płaciła mi, to z początku tylko na
posyłki mnie miała i żebym sprzątała dokładnie ten sklep, wszystko przypilnowała,
wstążki ułożyła, wszystko musiało być elegancko ułożone. A te pracownice mówiły:
„Nie stój tak, bo zobaczy szefowa, że stoisz i będzie krzyczała. Weź się za robotę”, ja
mówię: „Dopiero co ułożyłam te...”, „Poukładaj jeszcze raz”. Ale podejrzałam jak robią
takie toczki, [które] wtedy były modne, zobaczyłam jak to robi robotnica i optycznie
się nauczyłam. Potem okazało się, że zachorowała ta pracownica i [szefowa] się
zdenerwowała, bo te toczki miały powodzenie: „Która z was umie robić?”,  ja mówię:
„Ja potrafię”, „No to spróbuj”. I zaczęłam wreszcie pracować, siedzieć w pracowni, bo
jak zrobiłam toczki, to już później co innego robiłam, już przestałam sprzątać. [Ten
zakład był] naprzeciwko Bramy Krakowskiej. Szefowa trzymała mnie do dwunastej w
nocy w sezonie, kiedy już pracownic nie było, ale ona jeszcze została. I jak matka
przyszła ją prosić, żeby mnie puściła wcześniej, przecież ja idę sama późno w nocy
ulicą,  to  ona  powiedziała:  „Co  ty,  jesteś  jedynaczką?”.  I  za  to,  że  była  taka
nieżyczliwa, ja jej zrobiłam na złość, zostawiłam ją w sezonie bez pracownika. Do
drugiego zakładu odeszłam. Ponieważ nie miałam umowy, to nie musiałam dać
wymówienia, mogłam sobie odejść zwyczajnie, to odeszłam.
Oczywiście w domu i siostra, i  mama miały eleganckie kapelusze. Jak zaczęłam
pracować i wreszcie zaczęłam dostawać 10 złotych miesięcznie, to zaczęłam się
ubierać inaczej, bo [dotąd] chodziłam jeszcze w szkolnych strojach. Zaczęłam się
ubierać  inaczej,  włożyłam  dłuższą  spódnicę  i  już  zaczęłam  wyglądać  bardziej
[dorośle]. Wtedy już miałam piętnaście lat. Przed samą wojną zarabiałam 30 złotych
miesięcznie, a 30 złotych miesięcznie przy rodzinie, [to] już miałam pełne utrzymanie.
Byłam samodzielna.
Ten drugi zakład był na Krakowskim Przedmieściu, niedaleko Kapucyńskiej, to już
było  bliżej  domu.  Tam  już  pracowałam  normalnie  w  pracowni,  już  byłam
pracownikiem. [Druga szefowa] spisała ze mną umowę. I  miałam zdać egzamin
czeladniczy przed wojną, ale nie zdążyłam.
[Szefowe] to były Żydówki, pierwsza i druga. W Lublinie było 40 procent Żydów i
właściwie to ich wszędzie można było znaleźć. [Druga szefowa] to była rozwódka z
dzieckiem.  Pamiętam taką  dziwną rzecz.  Ta  mała  zaczęła  strasznie  chorować,
przestała chodzić i lekarz nie mógł się dopatrzeć, co jest i w końcu dopatrzył się, że
ona  po  prostu  chce,  żeby  zwrócić  na  nią  uwagę,  ale  to  jest  podświadomość
oczywiście dziecka. Mała została z matką, która pracowała, nie miała czasu dla niej,
więc ona weszła w chorobę.
Pracownia miała wyjście na podwórko. Okazało się któregoś rana, że nie ma wody, a
woda jest  konieczna,  bo  się  prasuje  na  mokro,  i  ja  wyszłam z  pojemnikiem na
podwórko do kranu, żeby nabrać wody. W środku był kanał i widziałam, że dozorca



wchodzi do środka tego kanału, zobaczyć, dlaczego nie ma wody. A ten budynek
szedł naokoło – od Krakowskiego, przez Kapucyńską, aż na Peowiaków. Zdążyłam
przejść, jak się to podwórko zapadło. Cały środek, tam gdzie on był, go przysypało,
tylko głowę widać było. I cała ściana budynku koło naszego sklepu, wewnętrzna, od
podwórka,  też  poszła,  odsłoniła  wszystkie  mieszkania.  Nie  wiem,  jakim cudem
stamtąd  wyszłam,  może  ktoś  miał  wyjście  na  ulicę.  Pamiętam,  że  [dozorcę]
odkopywali, takiego zupełnie białego – czy od pyłu, czy nieprzytomnego zabrali, czy
on przeżył, to nie wiem. Widocznie on chciał sprawdzić, dlaczego nie ma wody. To
podwórko było dosyć duże. Musiało zalać tą wodą i podmyło, [ale] jaka rura musiała
pęknąć, że podmyło od razu podłogę.
Po wojnie właścicielkę [tego drugiego zakładu] znalazłam [w Warszawie] w alejach
Waszyngtona,  ktoś  mi  podał  adres,  przeżyła  wojnę z  dzieckiem,  ale  potem nie
miałam już z nią kontaktu.
 
Koleżanki
Miałam  Żydówki  koleżanki,  bo  z  Polkami  to  wyglądało  inaczej.  Wiadomo  jak
katolicyzm w Polsce jest  silnie  zakorzeniony,  nie  chodzi  nawet  o  [antysemickie
poglądy], tylko o to, że nie miałyśmy wspólnego języka. W szkole było o czym mówić
z nimi, ale poza szkołą nie. W szkole [miałyśmy] wspólny język, przyjaźniłyśmy się,
ale po szkole myśmy się raczej nie spotykały. Nie wiem, może trochę było w tym
antysemityzmu, może trochę było [tego], że naprawdę nie było za bardzo wspólnego
języka, bo one jak mówiły o takich kościelnych sprawach, to dla nas to było niepojęte.
Jak my mówiliśmy o swoich, też nie bardzo rozumiały.
 
Dozorca Józef Bogusz
Tu gdzie mieszkałam, na Peowiaków, był duży skład żelaza, to podwórko było duże.
Ten  skład  żelaza  miał  Wolman,  taki  lubelski  bogacz  i  on  miał  właściwie
przedstawicielstwo na całe lubelskie województwo. Ja do dziś mówię dosyć głośno,
dlatego że musiałam krzyczeć, żeby słychać było, bo tam był taki hałas na podwórku,
dopiero od siódmej wieczór, jak zamykał ten skład, robiło się ciszej. I tam pracował
dozorca naszego budyneczku, był pracownikiem u tego Wolmana. Ponieważ mój
ojciec był bundowcem, a on był pepesowcem, to mieli wspólny język. Co nie znaczy,
że myśmy do dozorcy chodzili w gości, nie, ale rozmawialiśmy, spotykaliśmy [się],
byliśmy w pewnym sensie zaprzyjaźnieni i z nim utrzymywaliśmy kontakt. W czasie
wojny  on  usiłował  nam pomóc.  [Przyszedł]  Niemiec,  taki  młody  żołnierz,  chciał
odebrać zegarek, bo jeszcze warsztat był czynny, chociaż ojciec wyszedł z domu [na
Wschód].  Warsztat  był  czynny i  pracował  pracownik ojca,  a mój  chłopak wtedy.
Ponieważ to była noc i zamknięty warsztat, a [ten chłopak mieszkał w okolicach]
Lubartowskiej, jakaś boczna ulica, to ten żołnierz powiedział, że mnie zaprowadzi
tam, bo on chce odebrać zegarek. Musiałam iść do tego chłopaka, żeby przyszedł do
sklepu. Sama doszłam do tego budynku, bałam się, że jak podejdę z żołnierzem, to



nie otworzą, i musiałam pukać w środku nocy i krzyczeć po żydowsku, kim jestem, że
do tego i tego przychodzę, i on wyszedł do mnie. Ale wtedy ten dozorca koniecznie
chciał  ze  mną  iść.  Ja  powiedziałam:  „Nie,  bo  to  niepotrzebne,  mnie  żołnierz
prowadzi”, bo on odpowiadał za to wtedy, [była] godzina policyjna i chodzili żołnierze
z psami. I ciekawa rzecz – [żołnierz z patrolu] trzepnął ręką, pies stanął w poprzek,
nie dał nam iść, ale nam nic nie zrobił, on tylko był wytresowany przecież. Mnie nic
nie pytał, bo idę z żołnierzem, tylko pytał tego żołnierza, ten mu wytłumaczył, więc on
go puścił. Jak zbliżyłam się do dzielnic żydowskich, to pełno było wojska dookoła.
Oczywiście, wtedy jeszcze nie było getta, bo był '39 rok, ale pełno było [wojska].
Potem [Niemiec] powiedział, że [chłopca] nie odprowadzi do żydowskiej dzielnicy, bo
nie ma czasu, bo on rano wyjeżdża. Więc odprowadził go do mnie, telefonu wtedy nie
było, nie było jak zawiadomić jego rodziny, że nic mu się nie stało, dopiero rano
pojechał i powiedział, że wszystko w porządku. I ten właśnie Józef Bogusz, ten nasz
dozorca – ja wiedziałam, bo mama pisała do nas, do Związku Radzieckiego – do
getta  przychodził,  jakimś cudem się  tam dostawał  i  przynosił  słoninę w cenach
przedwojennych,  bo  mama  chciała  płacić.  To,  co  mógł,  to  przynosił  i  nie  brał
pieniędzy, tak jak naprawdę kosztowało wtedy, tylko brał ceny przedwojenne. I jak
wojna się skończyła,  znaczy jak Lublin został  [wyzwolony],  napisałam pismo do
magistratu lubelskiego, czy ja się mogę dowiedzieć, co się stało z matką, siostrą i tak
dalej, i jako tego, który mógł powiedzieć, podałam jego imię i nazwisko. Jak wtedy
urzędy pracowały, jeszcze nie po wojnie, bo część Polski była zajęta, że oni jego
odnaleźli  w Gdańsku i  przytoczyli  jego pismo...  On co prawda wtedy napisał,  że
matka i siostra zginęły na Majdanku, ale zginęły w Bełżcu. Później nie miałam już
więcej  z  nim  kontaktu.  Próbowałam  [się  z  nim  skontaktować],  ale  już  tam  nie
mieszkał.
 
Wyjazd ojca w czasie wojny i dołączenie do niego w Brześciu
Ojciec wyszedł z domu w '39 roku 9 września, po bardzo silnym bombardowaniu
Lublina. Pamiętam, jak centrum wtedy wyglądało, magistrat był zrujnowany i ludzi
wynosili jak worki z cementem i rzucali na wóz, tyle ludzi zginęło, bo się schowali tam
przed bombardowaniem. [Po tym] matka powiedziała do ojca, on chorował cały ten
rok, miał chore nerki, leżał w szpitalu, ledwo wyszedł z tego: „Ty musisz wyjść z
domu, bo jak Niemcy wejdą i  wezmą zakładników, jeśli  trafi  na ciebie,  to  ty  nie
przeżyjesz, musisz uciekać”. A że w spodniach chodziła moja mama, chociaż ojciec
do końca życia był przekonany, że to on, to ona swoje przeprowadziła. A ponieważ
kilku znajomych naszych też wychodziło,  [to wspólnie]  wyszli  wtedy z Lublina.  I
przepadli  –  przez  parę  miesięcy  żadnego  znaku  życia.  Tamci  przysyłali  jakieś
wiadomości, ojciec żadnych. I matka wtedy zdecydowała się, że pojadę szukać.
Byłam bardzo związana z matką, nikt nie sądził, że będzie Holocaust, ja bym matki
nie zostawiła, [ale] ona przyszła do mnie któregoś dnia w listopadzie i powiedziała:
„Idziesz do komendantury i bierzesz szajnung do granicy”. Zaświadczenie. Ja się co



prawda zbuntowałam, dlaczego ja, a nie siostra, ona jest starsza ode mnie. „Bo ty już
rozmawiasz z Niemcami, a ona nie wychodzi z domu. – [Siostra] wiedziała, że zginie,
czuła to. –  A ty wychodzisz z domu, to ty pójdziesz po ten [szajnung]”. Oni mi [to]
wydali. Jak bym chciała do Moskwy, też bym dostała, [ale] wzięłam tylko do granicy. I
pojechałam zaraz następnego dnia.
Jak można jechać szukać człowieka, nie wiedząc, gdzie on jest, nie mając kogo
pytać, żadnych znajomych. Ale matka była przekonana, że mi się uda i mi się udało.
Ja  podobno  też  mam dużą  intuicję.  Zabrałam bardzo  mało  fotografii.  Niestety,
sądziłam, że to nie jest [wyjazd] na wieki, zabrałam trochę za mało.
Wiedzieliśmy, że ojciec jechał na Brześć, że w tamtą stronę uciekał, bo stamtąd
przyjechali  ci  przemytnicy. I  przynosili  pisma, jak to przeprowadzili  i  wszystko w
porządku. Ale ja już później wiedziałam dlaczego – bo jak tylko wsiedliśmy, to oni
chcieli, żebyśmy napisali pismo, że dojechaliśmy. Niektórzy pisali, ale ja mówię: „Ja
nie będę pisać, bo przecież nie wiem, czy dojechałam, czy nie. Jak ja mogę pisać, że
dojechałam, jeśli  nie dojechałam jeszcze?”. Nie napisałam. A przez te pisma, co
ludzie tak bezmyślnie napisali, to on przynosił, pokazał, że przewozi, że dostarcza do
miejsca.
To  trwało  jakiś  czas,  bo  ci  przewodnicy  nas  wyprowadzili  na  komendanturę
niemiecką,  tam okradli  wszystkich,  tylko  mnie  nic  nie  zabrali,  bo  ja  miałam to
zaświadczenie. Jeszcze ktoś mi dodał walizkę z ubraniami dla swojej żony, które
wiózł,  żeńskie,  jemu  by  zabrali  to.  Ja  musiałam  ojcu  przewieźć  narzędzia
zegarmistrzowskie, ubrania zimowe, więc to ubranie zimowe nałożyłam na siebie i jak
ja wyglądałam, lepiej nie mówić, ale byłam szczupła, więc jakoś to wszystko na siebie
nałożyłam. Tylko buty ojca zginęły, natomiast narzędzia uratowałam, bo mnie nie
sprawdzali  przecież,  jak  miałam  zaświadczenia.  Potem  przeszliśmy  granicę  z
pewnymi przygodami, bo oni nas podrzucili na drugą stronę, a nie przeprowadzili,
gdzie trzeba. Trochę błądziliśmy całą noc, ale w końcu wyszliśmy na taką wioskę
przy kolei, rozmijając się z Rosjanami, my w lesie, a oni koło lasu i nie zauważyli nas.
Stamtąd, po przenocowaniu,  na drugi  dzień pojechałam do Brześcia,  bo to było
najbliżej.  I  trzeba  trafu,  że  w  Brześciu  na  dworcu  spotkałam znajomego,  który
wyszedł razem z ojcem, on powiedział: „Ojciec jest w Brześciu”. Dzięki temu od razu
byłam z ojcem. Ojciec też czuł, że w tą noc deszczową, listopadową ktoś idzie. I był
szczęśliwy, bo ja przywiozłam narzędzia, wreszcie mógł na własne konto pracować, a
nie u kogoś, zaczął zarabiać i myśmy byli w Brześciu. Potem było tak, że do Bielska-
Białej przyjechała komisja i chcieli połączyć rodziny. Matka przyjechała tam z siostrą,
ale powiedzieli,  że są w Lublinie urodzeni i  nie przepuszczą Niemcy. A Rosjanie
pocieszali  ojca,  że  zawsze  można żonę  mieć  drugi  raz  i  jeszcze  dzieci.  Matka
przekazała nam wtedy przez kogoś obcego, żeby w żadnym wypadku nie wracać do
Polski. Nie wiem, czy było już getto, chyba jeszcze nie, ale już wiedziała, co się
święci. Oni nie mogli przyjechać i myśmy zostali w Brześciu. Ale w Brześciu Rosjanie
zażądali od nas, żebyśmy wzięli paszporty, to są dowody osobiste, ale u nich się



nazywa paszport. A myśmy uważali, że jesteśmy uciekinierami, obywatelami Polski,
to nie weźmiemy. No to w '40 roku w czerwcu nas zabrali i wywieźli do Komi ASSR.
Komi ASSR to jest europejska część Związku Radzieckiego, niedaleko Uralu, prawie
trzysta kilometrów pod kołem podbiegunowym, daleko na północ w tajdze.
 
Zakład zegarmistrzowski ojca przy ulicy Pijarskiej w Lublinie
Ulica Peowiaków była nieduża, miała tylko siedem numerów, cicha boczna ulica od
Bernardyńskiej. Do ojca był kawałeczek, trzeba było przejść do Pijarskiej. [Ojciec] nie
handlował zegarkami, [miał] tylko zakład zegarmistrzowski. I w tym małym sklepiku
pracował jeszcze, tam głębiej, jubiler. Mój ojciec miał ucznia, który zaczął pracować,
jak  miałam trzynaście  lat,  który  później  był  moim chłopcem.  [Miał  na  imię  Ber].
Pierwszy chłopak i przed wojną jedyny chłopak. Zaczął ze mną łazić, jak z szefówną,
kiedy miałam trzynaście lat, a potem powoli to się robiło coraz poważniejsze, ale nie
oświadczył mi się.
Naprzeciwko, gdzie ojciec miał ten sklepik, na Pijarskiej, był dosyć wysoki budynek.
Jak [podczas wojny] zaczęli bombardować, to sąsiednie skrzydło poszło, zrobił się
kurz straszny, ludzie narobili  wrzasku i ja smarkata wrzasnęłam głośno, bo tylko
krzykiem można uspokoić: „Spokój! Brama stoi i my żyjemy, więc czego krzyczą?!
Nie trzeba wpadać w panikę, nie to miejsce zostało zbombardowane, obok nas!”.
 
Dzielnica żydowska w Lublinie
Stare Miasto niewiele się zmieniło. Ulica Szambelańska to była ulica pań lekkich
obyczajów. Kiedyś mało nie oberwałam od jednej parasolką, jak się obejrzałam za
tym, jak jedna poszła z kawalerem. Na Starym Mieście kupowało się obwarzanki,
żydowskie,  lubelskie  obwarzanki,  nie  te  krakowskie  grube,  tylko  cieniutkie.
Nakładałam  na  rękę  te  obwarzanki  i  szłam  do  domu.  Przeważnie  dzieciaki
sprzedawały te  obwarzanki.  Samą dzielnicę żydowską pamiętam o tyle,  że tam
chodziłam Lubartowską,  Szeroką,  że  babcia  moja  sprzedawała  gazety  na ulicy
Lubartowskiej i pamiętam folklor tamtejszy. Polacy, co tam mieszkali, perfekt mówili
po żydowsku, bo bawili się z dziećmi żydowskimi, słyszeli ten język od dziecka. Tak
samo jak pracownicy u tego Wolmana, większość doskonale znała język żydowski,
chociaż to byli Polacy.
 
Przedwojenny Lublin
Krakowskie  Przedmieście  niewiele  się  zmieniło.  Ciekawa  rzecz,  że  ten  dom
zburzony, który tam został zbombardowany, nie został już odbudowany, tam jest
placyk  teraz.  Na  pewno  Krakowskie  Przedmieście  dalej,  w  kierunku  Ogrodu
Saskiego, się zmieniło. W Ogrodzie Saskim [po wojnie już] nie byłam, trudno mi
powiedzieć,  jak  teraz  wygląda.  Przed  wojną  się  chodziło  tam  w  niedziele  na
wojskowe koncerty orkiestry dętej.
Były sklepy z zabawkami, ale to nie były te dzisiejsze sklepy, tam zabawki były, lalki,



różne koniki na biegunach i tak dalej.  Pamiętam, jak przed Bożym Narodzeniem
wszystkie wystawy, szczególnie na Krakowskim Przedmieściu, były ruchome. Nawet
w aptece,  jak ktoś pokazywał,  że odcisk ma,  to  siedział  i  kiwał  nogą,  że go tak
strasznie boli, że można kupić lek na odciski. Babka zawsze wieczorem, jak wracała
z  ulicy,  brała  nas  na  Krakowskie  i  żeśmy  oglądały  te  ruchome  wystawy,  te
zjeżdżające saneczki, tych ruszających się ludzi. Wszystko grało i ruszało się na
wystawach, wszędzie, jakakolwiek by wystawa nie była. Teraz niby jest postęp, ale
takich rzeczy nie widać.
Myśmy zabawek bardzo mało kupowały. Kiedyś była taka kasetka do oszczędzania,
wrzucało się po 20 groszy, a był mortes [gwar. bieda] w domu, matka otworzyła tą
kasetę, [która] była nasza – moja, siostry – zaproponowała, że ona z tych pieniędzy
kupi mi lalkę, ale ja sobie wybrałam małą laleczkę, a resztę wydała.
Pamiętam sklepy, teraz się mówi „spożywcze”, kiedyś były „spożywczo-kolonialne”,
bo te zagraniczne rzeczy to były kolonialne rzeczy. [Były] ananasy, które kosztowały
złotówkę, był chleb świętojański, to nie było nic nadzwyczajnego, właściwie to był
strąk, gdzie brzegi były mięsiste i się obgryzało, a środek zostawał. Były różne inne
rzeczy,  tam się  kupowało  pieprz,  paprykę.  Teraz nie  ma kolonialnych,  teraz są
delikatesy, ale to nie jest to samo.
Lublin był bardzo czysty i jak się szło ulicą, a rzucił ktoś papierek, to jak spod ziemi
wyrastał policjant i złotówka kary. Tak samo jak się [wyrzuciło] papierosa, od razu
znalazł się policjant. Pilnowali porządku bardzo. Dozorca u nas musiał zamiatać kilka
razy  dziennie  chodnik  i  podlewać  wodą,  żeby  latem  nie  było  kurzu,  chodził  z
polewaczką w ręku i  polewał.  Zimą nie czyściło  się jezdni  jak teraz,  ale za to z
chodników się zrzucało śnieg na jezdnię, bo tam się nie rozjeżdżało i było wszystko
dobrze.
Ten teatr koło nas co był, to pamiętam, jak w czasie karnawału jakieś większe bale
były w tym teatrze, to ja stałam i patrzyłam na te stroje wtedy. Przepiękne stroje. Jak
się szło czasem do teatru,  to człowiek nie mógł iść byle jak ubrany, jak teraz w
portkach i  jakimś sweterku  –  do  teatru,  a  szczególnie  do  opery  trzeba było  iść
elegancko ubranym. Raz [tam] chyba byłam w środku jako dziecko.
Pamiętam plac Bernardyński i świerki przed Bożym Narodzeniem, nie sosenki, tylko
właśnie świerki.  To było koło Pijarskiej,  taki  placyk duży.  Jak stanęły tam przed
świętami te choinki, to wrony szału dostawały – nagle drzewo wyrosło, latały górą,
tylko słychać było ich wrzaski.  Bardzo lubiłam świąteczny Lublin oglądać. [Było]
ładnie. Tak samo jak było Boże Ciało i zaczęły się procesje. To nie tak, jak teraz, z
jednego kościoła do drugiego rzadko kto przejdzie, tylko naprawdę się szło. Przez
cały Lublin szły te procesje, bardzo to malowniczo wyglądało, te dzieci z kwiatkami w
koszykach. To wszystko było przepiękne.
Na  Starym  Mieście,  zaraz  za  Krakowską  Bramą,  był  ten  ratusz  w  środku,  nie
magistrat, tylko ratusz stary i tam był ten stół, co diabeł przybił rękę, że tak będzie.
Brama Krakowska była trochę miejscem samobójców – wchodzili na górę i skakali.



 
 
Zjeżdżanie na sankach
Pamiętam targ.  Kiedy  nie  było  dnia  targowego,  dzieciaki  zjeżdżały  na  koszach
plecionych z wikliny, zamiast na sankach. Nie każdy miał sanki. Jak ślisko, to się
zjeżdżało. Ja chodziłam na sanki, [bo] miałam, do Ogrodu Saskiego. Tam głębiej, na
tyłach była taka kasztanowa aleja i był zrobiony dosyć długi tor, można było zjechać z
całej górki. Jak wiadomo, Lublin na siedmiu wzgórzach stoi. Tam się zjeżdżało z górki
na tych sankach, bardzo wesoło było. Z koleżankami [tam] chodziłam.
 
Języki
U nas dom był ateistyczny, ale to nie przeszkadza, że dużo wiedziałam o religii i o
tym wszystkim, bo babcia trochę mówiła. Poza tym ojciec był wychowany religijnie,
więc ciągle sypał cytatami hebrajskimi. I chociaż teraz piszą w gazecie, że hebrajski
to jest język Żydów, to nieprawda. Hebrajski był częściowo językiem ortodoksyjnych
Żydów. Pamiętam, jak myśmy z siostrą koniecznie chciały uczyć się ze Starego
Testamentu, wziąć tą Torę i uczyć się. Jak zaczął nas poszturchiwać ten mełamed,
nauczyciel,  to  żeśmy zrezygnowały.  Bo co on mnie  będzie  szturchał,  jak  ja  źle
przeczytam. Po żydowsku czytać, nawet pisać, jeszcze potrafię, ale mówić już mniej.
Od wojny nie używam rosyjskiego, a jednak trochę jeszcze mówię po rosyjsku. A po
żydowsku to mnie teraz ten akcent zbija z tropu,  teraz się mówi inaczej.  Nawet
wymawia  się  inaczej,  powiedziałabym,  bardziej  literackim,  bardziej  wileńskim
dialektem.  W Lublinie  się  nie  mówiło  tak.  Jak  na  Uniwersytet  Trzeciego Wieku
przyjechał  z  Ameryki  ukraiński  Żyd  i  zaczął  mówić  po  żydowsku,  to  ja  od  razu
weszłam w język, ale jak słyszę teraz jak mówią, to nie potrafię, bo przekręcam. W
Lublinie [wymawiało] się niektóre słowa, gdzie jest „e”, jako „ej”, miękko. I ja teraz
słyszę  „l”  wszędzie,  a  w  żydowskim nie  ma  „l”,  jest  tylko  „ł”  –  mełamed,  a  nie
melamed.  Teraz  jest  klub  w  Teatrze  Żydowskim,  nazywa się  „Mamele”  –  jakie
„mamele”, zawsze będzie „mamełe”. To jest błąd. Jak słyszę taką wymowę, jak [ktoś]
mówi szybko, to w ogóle nie rozumiem, o co mu chodzi. Poza tym jest pewien slang,
jest  gwara  miejscowa,  inaczej  mówią  w Warszawie,  inaczej  w Lublinie,  inaczej
jeszcze gdzie  indziej,  ale  jak  słyszę wymowę lubelską,  to  zacznę mówić,  bo to
pamiętam, tyle lat mówiłam tym językiem.
Uważałam,  że  z  dziećmi  należy  mówić  po  żydowsku  w  domu.  Ja  też  w  domu
mówiłam po żydowsku, a na ulicy po polsku i wszystko było w porządku. A mąż mój
uważał, że nie trzeba uczyć żydowskiego, nie pozwalał z [dziećmi] rozmawiać po
żydowsku.  Marysia nie  umie w ogóle,  a  Irenka trochę rozumie,  bo była zawsze
[ciekawa tego],  co  my mówimy.  [Mąż]  był  z  rodziny  bardziej  wierzącej  niż  ja,  a
jednocześnie bardziej zasymilowanej, był warszawiakiem, w Warszawie się patrzało
inaczej. Gdybym ja miała mówić w domu po polsku, to ja bym mówiła źle, bo rodzice
nie mówili  dobrze. [Ponieważ] mówiłam na ulicy, wśród koleżanek i wszędzie po



polsku, to nauczyłam się prawidłowego języka.
[W domu mówiło się] po żydowsku. [Z koleżankami] różnie – i po żydowsku, i po
polsku.  I  to  jest  tak,  że jak mówię po polsku,  to myślę po polsku,  jak mówię po
żydowsku, to myślę po żydowsku.
Później miałam jeszcze dodatkowe języki, dlatego że [w Lublinie podczas wojny]
byłam  w  [zakładzie  ojca],  przychodzili  Niemcy,  to  ja  się  nauczyłam  mówić  po
niemiecku,  niezupełnie  dokładnie,  ale  żydowski  pochodzi  z  niemieckiego.  Po
niemiecku  dobrze  czytałam  i  trochę  mówiłam.  Natomiast  będąc  w  Związku
Radzieckim, nauczyłam się mówić po rosyjsku, ale przedtem w języku Komi. Czyli
pewne zdolności językowe miałam. Ponieważ dzieci żydowskie były dwujęzyczne od
początku, to też miały pewne tendencje do nauki języków.
 
Kazimierz Dolny
Wyjeżdżaliśmy do Kazimierza na lato. Od dziecka byłam tam rokrocznie, dlatego że
ojciec w Lublinie nie miał pracy latem, a tam, ponieważ zegarki były normalne, nie tak
jak teraz na baterie, to jak zamoczył się zegarek w wodzie, trzeba go było czyścić, bo
zardzewieje,  czasem  sprężynę  zmienić.  Ojciec  latem  miał  więcej  roboty  w
Kazimierzu. I myśmy wyjeżdżali z matką i z siostrą do Kazimierza na lato. Babcia
zostawała sama w domu. Tak że Kazimierz pamiętam tak samo dobrze, jak Lublin.
Moje drugie, powiedziałabym, rodzinne miasto.
 
Chana (Anna) Borensztajn
Ona też była Chana, jak ja, tylko mówiono na nią Andzia. Jej dom się stykał z moim,
z drugiej strony, tylko był wyższy, tam było bardzo duże podwórko, z tej drugiej ulicy
się wchodziło,  z  Kościuszki.  Ona mieszkała na czwartym piętrze,  pamiętam jak
siedziałam na oknie i nogi wywiesiłam, wtedy nie bałam się przestrzeni jak teraz.
Pamiętam tylko, że jej matka miała ciśnienie bardzo wysokie i była w szpitalu.
Przed wybuchem wojny,  dzień czy dwa dni  wcześniej,  była u nas mobilizacja w
Lublinie. Myśmy wracały znad Bystrzycy z Andzią i stanęłyśmy, bo ludzie stali i czytali
ogłoszenie o mobilizacji, i ja ją wtedy spytałam, jakie ma przeczucie, czy ona przeżyje
wojnę, czy nie. Powiedziała: „Nie, ja wojny nie przeżyję”,  ja powiedziałam: „A ja
przeżyję”.  Przeżyłam,  a  ona zginęła.  [Przed wojną]  ona pracowała,  była  chyba
gorseciarką.
 
Mąż i jego rodzina
Mój  mąż  pochodził  z  Warszawy,  jego  ojciec  był  kuśnierzem.  Był  najstarszy  [z
rodzeństwa], siostra, która [była] po nim, nazywała się Emilia Mass, była bieliźniarką,
jeszcze wtedy nie było tak dobrze, nie mogli się jeszcze kształcić. Mąż skończył
Technikum Wawelberga. [Najmłodsza siostra] – nie pamiętam, czy zaczęła się już
kształcić przed wojną, chyba zaczęła chodzić na psychologię. Natomiast średnia
siostra – bo on miał trzy siostry – Maria, Miriam właściwie, była bakteriologiem i



pracowała w Białymstoku w szpitalu  i  Niemcy jak weszli,  to  zabili  wszystkich w
szpitalu, więc ją też, nie jako Żydówkę, tylko jako bakteriologa.
[Mąż] miał na imię Boruch, po wojnie Bolesław. [Najstarsza siostra] – Emilia. Pola –
ta  najmłodsza.  A  tamta  była  Miriam,  czyli  Maria.  Dwie  siostry,  najmłodsza  i
najstarsza, uratowały się dzięki Władysławie Jasińskiej. Ona je wyciągnęła z getta.
Najstarsza siostra kończyła gimnazjum u zakonnic i one przez omyłkę na maturalnym
świadectwie  napisały  „wyznanie  rzymsko-katolickie”  i  dzięki  temu ona mogła  ją
wyciągnąć,  na  tę  właśnie  maturę.  Władzia  pracowała  u  [mojej]  szwagierki  jako
bieliźniarka, dlatego się znały. Prawdopodobnie podkochiwała się w moim mężu
wtedy, a mąż uciekł z domu w czasie wojny. To się działo w Warszawie i ona w razie
czego  przenosiła  je  z  miejsca  na  miejsce,  miała  dużą  rodzinę  wtedy,  siostrę,
rodziców, kuzynki i tak dalej, i wszyscy byli zagrożeni, ale jednak nikt nie zdradzał,
nikt nie powiedział i wszyscy przeżyli wojnę. Rodziców nie udało się już wyciągnąć,
bo ona też chciała uratować ich. Oni chociaż byli zasymilowani, to jednak po polsku
nie mówili bardzo czysto. Poza tym, ponieważ matkę męża zdążyli złapać przedtem,
to ojciec zgodził się zostać złapany, że będzie z matką razem, no i zginęli w Treblince
obydwoje.
 
Związek z babcią
[Adres,  pod którym babcia sprzedawała gazety to]  Lubartowska 8.  To była taka
drabinka,  gdzie były gazety,  a ona siedziała na takim stołku i  między nogi  zimą
wstawiała sobie garnek z rozgrzanymi węglami.  To była brama i  koło tej  bramy
[sprzedawała],  chyba  [numer]  8.  Kiedyś  tak  się  stało  na  ulicy.  Przynosiłam jej
jedzenie ciepłe, z domu szłam. Cały dzień [tam] była.
Bardzo [związana byłam z babcią], pamiętam do dziś jej nauki, jak ona mnie uczyła.
Dzieci pamiętają do końca, młoda pamięć jest dobra. Człowiek na starość zapomina,
co dzisiaj powiedzieli,  ale co babcia powiedziała, to się pamięta. Ponieważ mnie
zapowiedziała, że nie wolno przeklinać, bo wtedy wraca to przekleństwo i człowiek
jest  nieszczęśliwy,  przeklęty,  to  ja  do  dziś  nie  umiem  przeklinać,  co  mi  nie
przeszkadza w ogóle, ale starsza córka się śmieje, że największym przekleństwem
dla mnie jest powiedzenie „niech cię gęś kopnie”.
[Babcia]  bajek  chyba  nie  opowiadała,  nie  pamiętam tego.  Ja  bardzo  wcześnie
zaczęłam czytać i wolałam sama czytać.
Wiem, że miała jeden ząb na końcu, bo nie zrobiła sobie zębów, nie było pieniędzy. I
na tym jednym zębie sobie nacierała, jak coś jadła. Pamiętam też, że w którymś roku
– ile ja wtedy mogłam mieć lat,  czternaście, trzynaście – nagle się skurczyła, ja
prawdopodobnie trochę wyrosłam, ale ona nagle się przygarbiła i zrobiła malutka.
Włosy  miała  jeszcze  własne,  siwe,  tylko  że  zawsze  zawijała  pod  peruczkę,  bo
peruczkę trzeba było nosić. Jak zdejmowała peruczkę, to chustkę, bo mężatka nie
może chodzić z gołą głową, chociaż była wdową, ale to nie ma nic do rzeczy. Raz
poszłam z nią do synagogi, ale nie byłam zachwycona, kobiety siedzą z boku, nic



prawie  nie  widzą,  nie  podobało  mi  się.  Nie  narzucała  nam  swojej  ortodoksji,
przeciwnie, jak szłam do szkoły z suchą bułką, to dawała mi 20 groszy, żebym sobie
kupiła boczku trochę, bo wiedziała, że lubię boczek.
 
Elementy religii
Nie pamiętam, żeby [babcia] się modliła. Raz uprosiliśmy ojca, żeby zrobił nam seder
na Wielkanoc, na Paschę, i byłam zaskoczona jak to wygląda, że mężczyzna siedzi
jak w rzymskich czasach na poduszce rozłożony, a ponieważ u nas syna nie było, ja
byłam najmłodsza i ja zadawałam te cztery pytania o wyjście z Egiptu, a ojciec mi
odpowiadał. Pamiętam, jak byłam przekonana, jak dla proroka Eliasza stał kieliszek
wina,  że  wyraźnie  widziałam,  że  trochę  upił,  bo  się  mniej  zrobiło.  Raz  jeden
uprosiliśmy matkę, żeby święciła świece w piątkowy wieczór, bo przecież umiała to
wszystko, ale nie robiła tego. Przeciwnie, jak był gdzieś post, który jest całkowity, to
nasi znajomi przychodzili do nas, żeby u nas zjeść, bo w domu nie mogli. Tak że u
nas był  dom zupełnie  ateistyczny.  Ojciec  był  w Bundzie,  a  więc  samo to,  że  w
socjalistycznej organizacji, to już trochę działało. Ale jak tamta babcia przyjechała,
jeden raz, to musiał założyć tefilin i modlić się; ja jemu się przyglądałam, jak on sobie
zawija te [rzemienie]. U ojca [widziałam to] pierwszy raz, bo [wcześniej] w żydowskiej
dzielnicy, jak schodziłam, to widywałam. Jeszcze widziałam – bo u nas jest różnica,
rebe to co innego, a rabin to też co innego, rabin to jest kapłan, a rebe uczy religii, ale
niekoniecznie jest kapłanem, każdy rebe miał swoją szkółkę, dziesięciu uczniów,
ośmiu uczniów, różnie miewali – i zaglądałam przez okno i patrzałam, jak oni tańczą
wszyscy razem, bo tego się nie widywało. Żyd się kiwa nad modlitewnikiem. Ale
dawniej tańczono i śpiewano. A jak byłam w synagodze, to był piękny chór chłopięcy i
to mi się spodobało, bo ja śpiewać lubiłam. A kilka lat byłam temu zaskoczona, do
synagogi  przyjechał  chór  z  Wrocławia,  mieszany,  kobiecy  i  męski.  Teraz  jest
reformowana religia żydowska, gdzie można wziąć dwa śluby, oddzielnie katolicki,
jeśli jedna strona jest katolikiem, i oddzielnie żydowski. Czyli nie trzeba zmienić wiary,
żeby  pobrać  się  z  odmiennej  wiary  człowiekiem.  Przed  wojną  tego  nie  było,
przeciwnie, jeśli ktoś się przechrzcił, to się siedziało po nim siedem dni żałoby, jak po
zmarłym – [u ortodoksyjnych Żydów] – i więcej nie chcieli znać.
U nas była w szkole religia żydowska i religia chrześcijańska. Ale ciekawa rzecz, tego
księdza wszystkie dzieci lubiły, dziewczynki, Żydówki też. Pamiętam jak on zbierał
sreberka po czekoladce na wykup niewolników w Afryce i wszystkie dzieci mu znosiły
te sreberka, zarówno Żydówki, jak i Polki. Religię mojżeszową prowadziła kobieta,
katechetka żydowska. I pamiętam taką głupią rzecz, że koleżanka naskarżyła na
mnie, że w Wielkanoc zamieniłam się z koleżanką z klasy [kanapką], wzięłam chleb
czy bułkę z masłem i szynką, a jej oddałam macę z jajecznicą, bo ona chciała zjeść
macę, a ja wolałam szynkę. I ta naskarżyła katechetce i poszłam klęczeć do kąta.
Klęczało się na piasku, żeby było weselej. Więc ja byłam taka zła, że poskarżyłam się
wychowawczyni i ona tamtą ukarała. Zrobiłam potrójny grzech. Po pierwsze, zjadłam



chleb, kiedy się je macę, po drugie, jadłam szynkę, której nie wolno, a po trzecie,
jadłam mięso z masłem. Więc potrójny grzech popełniłam za jednym zamachem. W
domu u nas nie było tylko macy, w domu był chleb i wszystko, ale do szkoły nie
mogłam iść z chlebem, musiałam iść z macą.
 
 
Antysemityzm
Pamiętam, jak umarł Piłsudski i zaczęła się faszyzacja Polski. Wiecznie wojowałam,
bo byłam bojowa. Jak ktoś mnie trzepnął gazetą po głowie, to oberwał ode mnie.
Byłam mała i chuda, ale bardzo zwinna przez to, więc jakoś się broniłam. Atakowali,
niby nie bili, ale [czasem na przykład ktoś] gazetą mnie trzepnął po głowie.
[Jak] Niemcy weszli do Lublina, to widzieli tylko tych Żydów ortodoksyjnych, a tak to
nie odróżniali,  kto jest  Żydem, kto nie.  Później  się nauczyli  odróżniać. A Polacy
wiedzieli od razu, po nosie to widać, nie?
Nie patrzyłam źle [na katolików]. Wtedy wiedziałyśmy, że jest antysemityzm, ale też
wiedziałyśmy, że nie wszyscy [są antysemitami]. Miałam trzynaście lat, jak był w
Przytyku pogrom [pogrom był w 1936 r., Anna Mass miała wtedy piętnaście lat] . Ja
wtedy zachorowałam na opłucną i  wyjechałam do sanatorium do Miedzeszyna.
Myśmy byli biedni, więc miałam trzy miesiące bezpłatnego prewentorium, a potem,
ponieważ ciągle było nie do końca dobrze, dopłacała partia, czyli Bund, żebym ja tam
mogła  być.  Chciałam  być  na  sali,  gdzie  są  dzieci  i  ja  im  opowiadałam  bajki
wieczorem. Tam był chłopczyk, sześć lat, który przeżył ten pogrom w Przytyku, leżąc
pod łóżkiem, widział, jak zabijają rodziców. On miał lęki nocne, jego tam wzięli do
sanatorium, żeby go wyprowadzić z tego. W nocy zrywał się i leciał od łóżka do łóżka,
przeskakiwał, uciekał, krzyczał. Mówiło się o tym pogromie. Ale nikt nie mówił, że w
czambuł wszyscy [są antysemitami].
W Lublinie był taki młody mężczyzna, który należał do organizacji ONR-u, on uważał,
że Żydów trzeba zniszczyć ekonomicznie. Przy sklepach stawiali ludzi i jak przyszedł
Polak kupić,  to mówili,  że niech idzie do polskiego sklepu i  tak dalej.  Jak wojna
wybuchła, jakiś miesiąc po wejściu Niemców – on mieszkał niedaleko dworca – jak
Niemcy  wyciągnęli  Żydów  z  pociągu,  jednego  rozebrali  do  naga,  pobili  do
nieprzytomności, to on złapał tego Żyda na ręce i z płaczem niósł do domu, bo on
sobie nie tak wyobrażał tą walkę z Żydami. Czyli ten antysemityzm nie był do końca
taki. Szuje są w każdym narodzie, wśród Polaków też, ale to nie znaczy, że wszyscy
w czambuł są tacy. W czasie wojny niektórzy nie reagowali, bo się bali o siebie i
swoją rodzinę. Przecież tylko w Polsce zabijali całą rodzinę za to, że przechowywało
się Żyda. W żadnym kraju tego nie robili, tylko w Polsce. Więc ja nie winię. Jednak
dużo jest Polaków Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, dużo Polaków ratowało,
Irena Sendler ile dzieci uratowała, nawet wśród Niemców byli tacy, co wcale nie byli
mordercami.
Przed wojną nie rozmawiałam o religii katolickiej. Mało ją wtedy znałam, teraz żyję



wśród Polaków i poznałam więcej, a wtedy nie znałam i nie mogłam się odzywać na
ten temat. Wiem, że jak Żydówka przeszła koło kościoła i się obejrzała, to potrafiła od
jakiejś baby oberwać po łbie, że ona tu bluźni coś – tak jakby coś zrobiła. Przed
wojną nie wchodziłam [do kościołów]. Wiedziałam, jaki jest stosunek do Żydówki, jak
wejdzie. Teraz na wszystkie msze żałobne po sąsiadach chodzę, bo uważam, że
sąsiada powinnam odprowadzić.  Jak moja babcia  mówiła:  „Ile  ludzi  żegna,  tyle
aniołów wita”. Mogę w to nie wierzyć, ale coś w tym jest. Uważam, że jeśli dużo ludzi
odprowadza, znaczy, że człowiek wart był tego.
 
 
Cmentarze żydowskie. Potomkowie kohenów
Przed wojną nie byłam na żadnym pogrzebie. Na cmentarzu żydowskim byłam, ale
na pogrzebie nie.  Nikt  z rodziny [nie umarł].  Parę miesięcy przed wojną mojego
chłopaka matka umarła, a po trzech miesiącach ojciec, nie przeżył śmierci matki. I on
wtedy został jakby ojcem dzieci młodszych. Siostrę miał zamężną, starszą, ale reszta
to było młodsze rodzeństwo, musiał się nimi zająć. I  dlatego jak ja wyjeżdżałam
szukać ojca, to on nie mógł pojechać, bo miał te dzieci w domu. Bo tak może by
pojechał ze mną. On jako potomek kohenów, tych kapłanów sprzed dwóch tysięcy
lat, nie mógł wejść na cmentarz, bo kohenom nie wolno wchodzić na cmentarz, [bo]
jest nieczysty. To po matce nie wszedł, ale jak ojciec też umarł, to powiedział, że już
go guzik obchodzi i poszedł na cmentarz. Ja jestem bas kehene, czyli córką kohena.
Ciekawa rzecz, że parę tysięcy lat od pierwszych kohenów to się pamięta, mężczyźni
przekazują synom, mój ojciec był kohenem i taki znak powinien być na grobie. Moja
matka  też  była  bas  kehene,  też  była  córką  kohena.  Mnie  powiedział  niedawno
[wykładowca] na uniwersytecie, że jeśli jestem bas kehene, to ja mogę błogosławić
ludzi,  że  to  mi  zostaje  po  tym,  bo  kobiety  nie  dziedziczą  tego  tytułu.  Trochę
wiedziałam o tej religii żydowskiej, o Starym Testamencie, o Torze, wiedziałam też co
to jest kabała. Kabała to jest ezoteryczne pismo i mój ojciec uważał, że jak ktoś za
dużo studiuje kabałę, to odchodzi od zmysłów.
Nie pamiętam, żeby [macewy] były malowane. [Miały] kolor cementu. Jak cadyk, czyli
bardzo mądry rabin umierał, to mu stawiali ohel, czyli taki domek. W Warszawie jest
to samo, jak się koło takiego domku idzie i się włoży kartkę między cegły czy w jakąś
szparę  z  prośbą,  to  się  to  spełnia.  Mnie  opowiedziała  Polka,  pielęgniarka,  że
zwiedzała cmentarz żydowski, włożyła kartkę i to jej się spełniło.
U Żydów nie ma zwyczaju chodzić na groby. Jeśli się idzie, to się kładzie kamień, a
nie kwiaty.  To się bierze z kurhanów, [które] się usypywało z kamieni.  Jak chcę
wiedzieć, czy mój wnuk był,  który jest katolikiem – wnuki są katolikami – idę na
cmentarz i [jak] leży kamień, znaczy że był. Syn mojej starszej córki jak wyjechał na
kolonię z TSKŻ na Węgry, to tam zrobił bar micwę, chociaż nie był kształcony w tym
kierunku i był katolikiem. I on wie, że trzeba kłaść kamień.
 



 
Wnętrze domu lubelskiego przy ulicy Peowiaków
To były dwa pokoje ze ślepą kuchnią. Nieduże pokoje. [Wchodziło] się od sieni do
ślepej kuchni, a ona była ślepa, bo okna w kuchni nie było na planie i potem jak
stawiali z tyłu ten duży budynek, od Kościuszki co idzie, to wtedy zasłonili okno; i
chociaż u nas były szyby w tym oknie, to okno było ciemne. I była ciemna kuchnia,
wąska,  długa  kiszka.  W  kuchni  się  opalało  w  piecu  i  ten  piec  ogrzewał  całe
mieszkanie, co nie znaczy, że było gorąco, chociaż piec pękał w szwach. Ten piec
miał duchówkę i tam się robiło czulent, nie trzeba było do piekarza chodzić. Była
kuchnia węglowa, ale latem gotowaliśmy na prymusie. W kuchni stało wiadro z wodą,
bo woda była na podwórku, trzeba było wiadrem przynosić. Obok stała skrzynia na
węgiel i [drewno, które się] przynosiło z piwnicy. Do większego pokoju się wchodziło z
kuchni, tam spałam ja i  babcia, z dwóch stron były [łóżka], stół na środku, jakaś
etażerka pod oknem i to właściwie było wszystko. A drugi pokój, trochę kanciasty,
tam była szafa i podwójne łoże małżeńskie, piec oczywiście musiał być, już mniejszy
dużo  niż  ten  kaflowy.  Pamiętam,  że  matka  co  pewien  czas  wpadała  w  szał  i
przestawiała łóżko, że będzie więcej miejsca, jak przestawi. A efekt był taki, że tata z
reguły wypadał z łóżka, bo nie z tej strony miał ścianę. Tam było jedno okno od
strony podwórka, a drugie wychodziło na komórki, z okna myśmy wychodziły na dach
komórek i bawiły się tam. Światła nie było, były zwykłe lampy naftowe. Przed samą
wojną  rodzice  sami  doprowadzili  ze  słupa  prąd  do  domu.  Ubikacja  też  była  na
podwórku, taka zwykła, do postawienia nóg, nie do siedzenia. Kran był na podwórku,
tam się brało wodę. No i te szyny, wszystkie te dachy, to wszystko, i ten wieczny
hałas. Myśmy mieszkali z początku na parterze, ale jak [właściciel] biuro tam sobie
założył, sąsiedzi się wyprowadzili, to myśmy się przeniosły na pierwsze piętro. Drugie
piętro to już było poddasze, strych, i tam mieszkała sąsiadka, która rozeszła się z
mężem, on wyjechał do Warszawy i był wielki cwaniak. Jak ja miałam trzynaście-
czternaście  lat,  to  on  mnie  namawiał,  żebym przyjechała  do  Warszawy,  on  mi
znajdzie pracę. A ja już wiedziałam, że ta praca będzie polegała na tym, co on sobie
myśli, więc go wyśmiałam. Jak on przyjeżdżał, to wpadała w popłoch ta sąsiadka z
córką, bo się bała, że on zaraz coś narozrabia. To byli, poza dozorcą, nasi jedyni
sąsiedzi. Jakiś czas mieszkał koło nas tapicer – z żoną i dwójką czy trójką dzieci. W
któreś  nasze  święta  on  przyleciał  do  ojca  i  zaprosił  go  do  siebie,  a  mama
powiedziała: „Nie idź, bo będzie popijawa”, ojciec nie pił, bo nie miał mocnej głowy,
ale poszedł. To [mama] z tej złości, [kiedy] przyszedł do nas znajomy, posyłała [go]
do sąsiada. I przyszedł ojciec z naszym znajomym, starym kawalerem, zalani byli w
trupa, więc matka nic nie mówiąc,  położyła ich do łóżka, dała szmaty na głowę,
postawiła obok miski, bo przecież oni pić nie umieli. I potem on się zmówił do matki,
że to jej wina, bo gdyby go nie posłała tam, to by tyle nie pili, a tak każdy przyszedł i
musiał  coś  kupić.  Ten sąsiad,  który  był  tapicerem,  był  jednocześnie  strasznym
karciarzem i on nie miał pieniędzy. Jak miał pieniądze, to żona wtedy wszystko co



mogła kupiła, kaszę, cukier, inne rzeczy, żeby mieć w domu, a potem żyła z tego, co
nakupiła, bo on raz miał pieniądze, raz nie miał. To byli nasi jedyni sąsiedzi. No i ten
dozorca,  z  którym  utrzymywaliśmy  przyjazny  kontakt,  chociaż  do  siebie  nie
chodziliśmy. [On] miał rodzinę. Miał córkę, chyba jedynaczkę, i  nie wiem, czy ją
ukochany rzucił, czy co, ja byłam dzieckiem jeszcze wtedy, i ona się truła. Kiedyś
kupowało się skoncentrowany ocet i  jak ona to wypiła, to sobie popaliła przełyk,
żołądek, wszystko, i ze trzy dni chyba jęczała, nie umarła. Pamiętam jej krzyki do
dziś. Żyliśmy zgodnie, ale nie chodziliśmy do siebie, i nie dlatego, że on był dozorcą,
bo myśmy uważali, że wszyscy ludzie są ludźmi, każda praca jest pracą, ale dlatego,
że [nie łączył nas] wspólny język.
 
 
Rodzina Kremplów
Niedaleko [nas znajomi] mieli zakład trykotażowy. [Nazywali się] Krempel. Niedużo
tam pracowało, tylko jeden czy dwóch uczniów. Tam się robiło swetry i inne rzeczy na
maszynach dziewiarskich. Utrzymywaliśmy z nimi kontakt. Ten Krempel wyjechał do
Anglii  i  już nie wrócił,  jak wojna wybuchła,  bo wyjechał  tam coś załatwić.  A ona
została, miała dwóch synów. Jeden syn wyjechał do ojca, jakoś mu się udało, drugi
był  z  nią,  a  ona  już  wtedy  przeprowadziła  się  gdzieś  w  okolice  Lubartowskiej.
Zachorowała na początku czy przed wojną. Powiedzieli jej, że to jest coś z macicą
czy jajnikiem, zrobili jej operację i nie wiem dlaczego przez nogę, a nie przez brzuch,
i  w  końcu  się  okazało,  że  ona  ma  raka  kości  w  nodze.  Strasznie  cierpiała.
Przychodziłam  do  niej,  bo  matka  życzyła  sobie,  że  znajoma,  powinnam  iść.
Pamiętam,  że  przyszłam  do  niej  i  widziałam,  że  ona  umiera,  była  cała  żółta.
Tymczasem była zupełnie inna historia, że ten drugi syn, nie patrząc, że matka jest w
takim stanie, postanowił jechać do ojca, to musiało być krótko przed wojną. I on też
wyjechał do Anglii, ją zostawił. Pomyślałam sobie, że jeśli ja się z nim skontaktuję, to
powiem, co o tym myślę, umierającą matkę zostawił na łasce obcych ludzi, samą. Ale
jak go zobaczyłam, to już mu nic nie mówiłam. Oni zostali oczywiście w Anglii. To byli
nasi  znajomi  najbliżsi,  bo  reszta  znajomych  mieszkała  daleko  i  nie  wszystkich
pamiętam dobrze.
 
Wajsman
Znajomy, Wajsman, wyjechał z [moim] ojcem z Polski, kiedy Niemcy weszli, uciekał
razem [z nim]. On miał w Lublinie żonę i dwóch chłopców. Ale ta żona wzięła go na
ciążę, która okazała się nieprawdą, a potem, ponieważ on był zdradzający mąż, to
ona nastawiała swoich braci – on sam był potężny, wysoki mężczyzna, ale ci bracia
byli jeszcze więksi – którzy mu grozili, jeśli on będzie zdradzał siostrę. I w końcu on
miał dosyć i dwa-trzy lata przed wojną odszedł od niej. A u Żydów wygląda tak –
można wziąć rozwód za zgodą żony, ale można wziąć bez zgody żony. Idzie się do
rabina,  pisze się  pismo rozwodowe,  jeśli  przy  świadku ona przyjmie pismo,  nie



wiedząc, co przyjmuje, jest rozwiedziona. Kobieta nie ma tego prawa, ona może tylko
się rozwieść, jeśli on jest bezpłodny albo jeśli nie spełnia swoich obowiązków, tylko te
dwa przypadki. Jednym słowem, on się rozszedł z nią. I u nas poznał kobietę, która
też była modystką, kapelusze robiła, która się z nami przyjaźniła, Frania miała na imię
i się w niej zakochał. Postanowił, że się z nią ożeni. Byłam na tym ślubie. Potem
urodził się też chłopak, bo on miał szczęście do chłopców. I kiedy ten mały miał dwa
lata, wybuchła wojna i oni uciekli, on pojechał pierwszy, a później ona pojechała,
jakoś tam się spotkała z nim. Widocznie on pisał, więc wiedzieli gdzie jest. I jak był w
Związku Radzieckim, zaraz w pierwszym roku napisała do niego była żona, że ona by
chciała, żeby on tych chłopców zabrał i  on się zgodził, bo dzieci kochał. Ale ona
przysłała młodszego, a starszego już nie zdążyła. A [druga żona] urodziła tam drugie
dziecko, dziewczynkę, i miała w ten sposób trójkę dzieci. On za jakieś przewiny, coś
tam zrobił, poszedł siedzieć, w Związku Radzieckim to jest bardzo niebezpieczne, nie
przeżył  tego więzienia czy obozu i  ona została z trójką dzieci  sama. Myśmy się
spotkali przypadkowo w Dzierżonowie. I o ile ja wyjechałam z mężem do Warszawy,
o  tyle  ona  została  w  Dzierżonowie  z  tymi  dziećmi.  Ten  najstarszy  [syn]  zaczął
studiować medycynę, poznał dziewczynę, Polkę, przechrzcił się i ożenił. Ona została
z córką i przyjechała wtedy do Warszawy. I to jest ciekawe, że ten syn miał żal do
nas, że ojciec odszedł od matki, bo uważał, że to nasza wina. Być może, że matka
mu to mówiła. Oczywiście matka zginęła w czasie wojny. Jak zaczęły się te sensacje,
to on wyjechał do Izraela, ale żony rodzice nie chcieli puścić, w końcu ona pojechała
za nim, ale wróciła jednak, nie podobało jej się tam, a on już nie wrócił z Izraela.
 
 
Josef Fraind
Znajomy pracował u Krempla, Josef Fraind, o rok młodszy ode mnie. Póki mieszkał w
Warszawie, to myśmy się kontaktowali. Mieszkał na rogu Belwederskiej i Gagarina.
On pracował w wojsku, miał pierwsze dziecko chłopca, drugie dziewczynkę, która
była nie do końca sprawna umysłowo. I on wyjechał z Polski, jak zaczęły się redukcje
Żydów w wojsku [około '68 roku]. Wyjechał do Izraela i z początku nawet pisał, a
potem przestał, zresztą mój mąż pracował w Urzędzie Rady Ministrów, nie bardzo
mógł utrzymywać kontakt z zagranicą. I nagle któregoś dnia on napisał do mnie list.
Ja wtedy chodziłam na język żydowski, myśląc, że zacznę mówić, ale nic z tego nie
wyszło, dwa lata chodziłam na uniwersytecie na język żydowski i napisałam jakiś
artykuł  do gazety żydowsko-polskiej.  On tą gazetę dorwał  w Tel  Awiwie i  nagle
oniemiał – moje imię i nazwisko. [Od] redakcji dowiedział się mojego adresu i wtedy
napisał mi, że przyjeżdża do Polski i czy możemy się zobaczyć. Przyjechał z jakąś
kobietą i tak zaczęliśmy utrzymywać kontakt. Umarł prawie dwa lata, półtora roku
temu.  Przysyłał  mi  gazetę  bundowską  z  Tel  Awiwu,  dwumiesięcznik.  On  jak
przyjechał, to byliśmy nawet w Kazimierzu całą rodziną, bo ja go poznałam z moją
rodziną oczywiście.



 
 
Ocalały daleki krewny
[Wojnę przeżył] mój daleki pociotek, jakiś kuzyn, prawdopodobnie jakaś rodzina brata
[babci],  bo miał  na nazwisko Rot.  On pracował w zakładzie u Wolmana. Trochę
żeśmy się kontaktowali, o tyle, o ile, ja wiedziałam, że jest moim dalekim krewnym,
on też mnie znał. I on mnie odnalazł w Lublinie. Nie wiem, czy ja go nie przyjęłam z
takim entuzjazmem,  czy  też  on się  wycofał,  bo  tylko  raz  przyjechał  do  Lublina.
Powiedział,  że jego przechowała Polka przez wojnę i  potem on się z nią ożenił,
zmienił  wiarę dla niej,  został  katolikiem, ma dwójkę dzieci,  zmienił  nazwisko na
Rotkowski, żeby było bardziej polskie. Ale więcej nie dał znaku życia, nie znam i nie
znałam jego adresu.
 
 
Losy dzieci żydowskich oddanych w czasie wojny na przechowanie rodzinom polskim
Mieliśmy  znajomych,  [którzy]  mieli  kamienicę  w  Lublinie.  [Mieli]  dwójkę  dzieci:
chłopca i dziewczynkę. Jak wojna wybuchła, to [syn] już był żonaty i miał, o ile wiem,
dziecko. A [córka] wyszła za mąż i z mężem wylądowała w Związku Radzieckim,
uciekała przed wojną. I jak wojna się skończyła, to ona wróciła do kraju ze Związku
Radzieckiego,  dzieci  nie  miała,  chciała  odzyskać ten budynek,  odziedziczyć po
rodzicach.  Ale się okazało,  że na hipotece ktoś wisi.  I  ona zaczęła szukać i  się
okazało, [że] jej brat z bratową poszli do partyzantki bojować, a dziewczynkę zostawili
na wsi,  obiecując tym ludziom po wojnie,  właśnie na [hipotece] domu, że dadzą
pieniądze.  I  ta  mała,  jak oni  przyjechali,  już miała dziewięć lat,  chowała się  jak
dziecko na wsi – pasła gęsi, wszystko razem z tymi dzieciakami, jak rodzina. Nagle
ona przyjeżdża i mówi, że ją zabiera. To była czarna rozpacz, i tej rodziny, bo się
przyzwyczaiła, pokochała ją, i jej, bo ona nie znała tej rodziny, przecież nikt jej nie
mówił wtedy. Ale ona postanowiła wtedy wyjechać do Izraela i zabrała [ze sobą tę]
bratanicę. Trochę nieszczęśliwe to dziecko było.
Mieliśmy znajomych już po wojnie, gdzie on miał żonę i jedno czy dwoje dzieci, ale
jedno dziecko też w czasie wojny oddał, dziewczynkę, żeby ona przeżyła wojnę, a on
sam był w partyzantce. Później wyszedł stamtąd, przeżył partyzantkę, po wojnie
chciał to dziecko odebrać. Ona już wtedy miała ze czternaście lat, nim znalazł ich, bo
się przenieśli w międzyczasie. Jak przyjechał, to ta rodzina, mając to jedno dziecko,
była nieszczęśliwa, ona też nie bardzo miała ochotę, ale oni ją zabrali.  Z tym że
każdą niedzielę,  każde święta  szła  do  tamtych rodziców,  czyli  miała  dwie  pary
rodziców. W końcu jak oni w '68 zdecydowali, że wyjeżdżają do Izraela, to tamci
rodzice  też  przyjeżdżali  i  ona  do  Polski  też  wracała  do  nich,  bo  była  z  nimi
emocjonalnie związana. Takie były dzieje wojenne wielokroć. Różne były wypadki –
tragiczne i mniej tragiczne.
 



 
Żydowscy sąsiedzi z Dzierżoniowa
Mieliśmy sąsiadkę w Dzierżoniowie, która była w jakimś dole, w ziemiance, w lesie
przechowana, Polacy dawali im jeść i tak dalej. Miała siedemnaście lat jak wojna się
skończyła. I ona wiedziała kim jest w tym dole, jak siedziała. Poznała jakiegoś Żyda i
wyszła za mąż. Okazało się, że on jest tak zwanym rzezakiem rytualnym, zabija drób,
a jednocześnie obrzezywał chłopców. Bardzo czysto to robił, dezynfekował, gotował
narzędzia. Oni byli naszymi sąsiadami. Ona weszła w taką rodzinę żydowską, gdzie
musiała przestrzegać koszernej kuchni, nic się na tym nie znała, ale musiała. I tam
był chłopczyk, on do nas przychodził, piętro niżej mieszkaliśmy, przychodził, żeby
bawić się z Irenką, ze starszą [córką], śliczne dziecko, czarne oczy, kędzierzawe
włoski blond. On też miał kędzierzawe, ten ojciec, tylko miał ciemne, a to dziecko
miało zupełnie jasne włosy, ściemniały z czasem. Pięknie wyglądał. Jak ja miałam
szynkę, to dawałam jednemu dziecku i drugiemu. I jak przyszli ci ortodoksyjni Żydzi w
gości i spytali małego, co on lubi, powiedział: „Najlepiej szynkę”. I ona musiała się
tłumaczyć, że sąsiadka mu daje. A ona przychodziła do mnie: „Ja dam pani parę
złotych, niech pani mu kupi tej szynki”. Oni też wyjechali później do Izraela.
On  mnie  pytał,  jak  byłam  z  [córką]  w  ciąży:  „Czy  jak  się  urodzi  syn,  będzie
obrzezany?”, ja mówię: „Nie”. „Dlaczego?”. „Nie będę piętna kładła, żeby było jak w
czasie wojny, po tym poznawali, czy jest Żyd, czy nie. Nie będę tego robiła”. „Ale
trzeba”. Na szczęście urodziła się córka i skończył się kłopot, przestał mnie męczyć.
[Do  Dzierżoniowa]  przyjechało  sporo  Żydów  ze  Związku  Radzieckiego.  Ze
wschodnich  terenów,  jak  te  tereny  zostały  zajęte  przez  Związek  Radziecki,  to
wysiedlali na zachód i wtedy dużo wylądowało w Dzierżoniowie. Rozmawiało się [o
przeżyciach wojennych], ale ci co przyjechali z nami tym pociągiem, to wiedzieli, co
było  tam.  A  ci,  co  przyjechali  z  innych  stron,  to  było  co  innego.  Przyjechali  na
przykład rolnicy Żydzi, którzy zajęli te poniemieckie ziemie i tam pracowali, i potem
jak oni zaczęli wyjeżdżać stamtąd, to mogli zabrać ze sobą swoje zwierzęta nawet,
bo potem to już Polska nie pozwalała nic, pewną ilość rzeczy.
 
 
Postój dorożek na ulicy Peowiaków w Lublinie
Dorożki  stały  na Peowiaków naprzeciwko naszego mieszkania,  te  koniki  stały  i
czekały. Jak przeszłam do sklepu spożywczego, który też był tam naprzeciwko, to
któryś koń mnie capnął za pierś. Przez taką pluszową kurtkę, bo było zimno. Miałam
pręgi na piersi. Ten woźnica aż podskoczył, bo siedział na wozie, że koło niego nie
wolno przechodzić. A jak mam przejść między dorożkami!? Miałam jeszcze zwyczaj –
na podwórku jak stały wozy konne, dokarmiałam konie, które nie miały obroku, tylko
miały słomę jakąś, przynosiłam im garściami od drugiego. I one mi tak delikatnie
wyjadały z rąk, bardzo delikatne wargi mają. One nigdy nie wciągnęły palca, bo jak
palec wszedł, to go wysuwały jęzorem.



Był Suchodół, to była wędliniarnia, jego konie kiełbasę jadły. Pierwszy raz widziałam,
że koń kiełbasę jadł.  Jego konie [to były] wypasione przepiękne koniki.  Woźnice
dawali im kawałkami kiełbasę i one jadły. Przyzwyczajone. Koń nie je przecież mięsa.
 
 
Zabawy dzieci przed wojną
[Dzieci bawiły się] w kółko graniaste, w kółko takie co się toczy i kijkiem popycha, w
skakanki, w klasy, w lotto. [Lotto to była] taka loteryjka, gdzie były cyfry, wywołuje
[się] jeden numer i się nakłada, kto pierwszy rządek pięcioliniowy zrobi, ten wygrywa.
Dużo się czytało, więcej niż teraz.  Miałam różne książki, polskie i żydowskie, baśnie i
inne.
 
 
Mundurki szkolne
Koło [zakładu], gdzie pracowałam na początku, był sklep z materiałami. Pamiętam jak
sobie  wreszcie  poszłam  kupić  sama  materiał,  bo  ja  byłam  zawsze  mniejsza  i
szczuplejsza od siostry, więc wszystko się przerabiało na mnie, ale jak już miałam
parę groszy, to poszłam tam kupić materiał [na sukienkę].
Jak się  chodziło  do szkoły,  to  nie  było  [jak  dzisiaj].  Biedny,  bogaty  –  nosiło  się
mundurek.  Jak było święto jakieś,  nosiło  się  fartuszki  z  alpaki,  czarne,  z  takimi
skrzydełkami, falbanką dookoła, na granatową sukienkę oczywiście. Nosiło się na
granatowo, ewentualnie na brązowo, to znaczy pończochy, buty mogły być brązowe,
niekoniecznie czarne. Ubierało się jednakowo, nie było strojów do szkoły jak teraz,
[gdzie] od razu widać – ta bogata, ta biedna.
Miałam berecik ze znaczkiem szkoły numer 9 i póki chodziłam do szkoły, musiałam
być ubrana na granatowo, więc kupowało się odpowiednie płaszczyki, odpowiednie
kurteczki  i  oczywiście  mundurek,  [który]  był  z  szewiotu,  takiej  wełny  szorstkiej,
plisowana spódniczka, marynarski kołnierz, z białym siutażem [sutaszem] dookoła.
Świąteczny [ubiór] to biała bluzka, też z marynarskim kołnierzem, z granatowym
siutażem  [sutaszem].  Tak  się  chodziło  i  nikt  nie  narzekał,  że  musi  chodzić  w
mundurkach.  W  gimnazjum  każdy  miał  swoją  czapkę,  studenci  mieli  swoje
konfederatki, jak ja mówiłam, swoje czapki, każdy dział miał inne czapki, inne kolory.
Na ubraniu albo na płaszczu miałam tarczę z numerem szkoły, nie byłam na ulicy
bezimienna.
 
 
Śpiewanie
Bardzo lubiłam śpiewać, miałam bardzo wysoki sopran, więc brałam udział w chórach
szkolnych, międzyszkolnych, bardzo dużo śpiewałam. Dużo śpiewałam w jidysz, tak
jak śpiewałam po ukraińsku, jak byłam tam prawie dwa lata. Na Ukrainie jak idzie
dwójka małych dzieciaków, po kilka lat, to śpiewają na dwa głosy. To jest bardzo



muzykalny naród. Rosjanie to też muzykalny naród. U nich w chórku młodzieżowym
przewodzi alt, ale ja miałam tak silny sopran, że jak z nimi śpiewałam, to musiałam
prowadzącą być. Zapiewajłą byłam, bo miałam za silny głos.
Ładne piosenki były. Były sobotnie piosenki, tak jak się śpiewa kolędy u Polaków na
Boże Narodzenie, tak u Żydów w sobotę się śpiewa zmiros. Zmiros to niekoniecznie
są religijne piosenki, mogą być trochę łobuzerskie też. Jeden śpiewał, drugi śpiewał,
wszyscy śpiewali.
 
 
Życie nastolatki przed wojną
Jak byłam już dorastająca, dorosła, schodziła się młodzież, przeważnie bundowska,
bo ja należałam do Cukunft, schodziliśmy się na herbatę, bo matka nie miała nic
specjalnego,  czasem  postawiła  jakiś  kawałek  ciasta,  jak  upiekła.  Potrafiliśmy
przegadać parę godzin. Mówiło się o polityce, o państwie, o wszystkim. Żyło się
wesoło. Jak byłam w Związku Radzieckim, jak zaciągnął Rosjanin harmonię, tak się
tańczyło, chociaż po dwunastogodzinnej ciężkiej pracy. Człowiek był młody, inaczej
wyglądało wszystko.
[Należałam]  w  Lublinie  do  Cukunftu,  to  jest  młodzież  bundowska.  Ojciec  był
bundowcem i  ja  też byłam,  siostra  nie.  Ja byłam trzpiot  zawsze,  byłam wesoła,
roześmiana.  Zawsze  lubiłam się  dużo  śmiać  i  śpiewać,  natomiast  siostra  była
poważną dziewczyną. Ona jak miała chłopaka a on się za dużo śmiał, to była zła na
niego, że on nie jest poważny. No, trochę niechcący jej chłopaków odbijałam, bo
byłam taka wesoła, świadomie tego nie robiłam. Zresztą miałam chłopaka, z którym,
jak  by  nie  było,  chodziłam.  [Mieszkał]  w  okolicach  Lubartowskiej,  w  dzielnicy
żydowskiej.
Do kina się chodziło. Nie były drogie seanse. I z kina kiedyś wróciłam z bólem głowy,
z gorączką, okazało się, że mam tyfus brzuszny. Ostrzygli mnie do skóry, a potem do
szkoły chodziłam z chusteczką, bo się wstydziłam, nim zaczęły mi te kudły odrastać.
Ale szybko odrosły.
 
 
Smakołyki z dzielnicy żydowskiej
W samej Bramie [Grodzkiej] nic nie było. Tam się szło na dół tą uliczką. Na Szerokiej
chyba  nikt  znajomy  nie  mieszkał.  Inaczej  wyglądało  Podzamcze,  teraz  jest
eleganckie, inaczej zrobione, [przed wojną] tam był zwykły plac i można było iść coś
kupić, bo kręciły się przekupki. [Sprzedawały] pomarańcze, mandarynki, jeśli chodzi o
cytrusy. I to było w zasięgu moich pieniędzy, 10 groszy pomarańcza czy mandarynka,
to już można sobie było pozwolić. [Były] obwarzanki, zimą babeczki z mąki gryczanej,
mówiło się po żydowsku „bubełech”. [One] były pieczone w jakby doniczce malutkiej,
to jest gliniana foremka. I to było z mąki gryczanej, to było zawinięte w płótno, ona
wytrząchała z tej foremki gorące, przecinała i kładła kawałek masła. I to było tylko



lubelskie.  To  było  bardzo  pyszne,  właśnie  z  tym  gorącym  masłem.  Jeszcze
sprzedawali z kapusty kwaszone jabłka. Bardzo dobre.
Pamiętam jak dzieciaki sprzedawały na Starym Mieście, siedziały z koszykami z
gorącymi obwarzankami i [jak] szedł policjant, to przekrzykiwały się: „sześć, sześć,
sześć” i już ich nie było. Po żydowsku „zeks, zeks” – nie było ich. Uciekali, bo nie
wolno im było handlować przecież.
Właśnie na Stare Miasto jechałam, tam była piekarnia i tam kupowałam pieczywo,
dwukilowe chleby, sitkowe czy jakie, pyszne były. Gdzie ten dzisiejszy chleb i tamte.
Specjalnie tam chodziłam do piekarni. Koło nas też były w polskiej dzielnicy, ale to
nie był ten chleb. [Tamten] był dużo lepszy.
 
 
Tanie zakupy
Jak szłam do sklepu, chyba na Pijarskiej był sklep spożywczy, właściwie więcej z
pieczywem, to się kupowało bułeczki na wagę. Jak na wagę kupiłam, to zawsze
jedna bułeczka więcej wypadła za te same pieniądze. Człowiek się łaszczył. Jak się
poszło do sklepu, gdzie były artykuły apteczne, bo tam była i nafta, i inne rzeczy,
można było zawsze [kupić] taniej niż w sklepach normalnych.
 
 
Nafta
U nas póki paliły się lampy naftowe, musiała być nafta w domu. Żydowskie dzielnice
w piątkowy dzień pachniały chałkami i naftą, bo zawsze się płukało w nafcie włosy.
Do wody dolewa się trochę nafty i to podobno zapobiega wszawicy. Kiedyś to był
problem. Wystarczy jedno dziecko, żeby to przewędrowało na inne. U nas przed
wojną w szkole były higienistki, które dokładnie raz w tygodniu sprawdzały włosy.
Wtedy się kupowało sabadyllę. Ale zamiast sabadylli lepsza jest ta nafta, płukanie w
nafcie, tylko że głowa ma zapach wtedy. Teraz można kupić oczyszczoną naftę, ale
wtedy nie można było.
 
 
 
Ulubione miejsca w Lublinie
[Spacerowałam] głównie Krakowskim i szłam do Ogrodu Saskiego. Tam było bardzo
przyjemnie. Lubiłam chodzić na dół, na łąki, bo tam z kolei trochę podmokły teren był,
ale ładne kwiaty były. Schodziło się na te błotniste łąki. Nad Bystrzycę żeśmy szły
czasem, na plażę. Ja za plażą, za opalaniem się nie przepadałam nigdy, wolałam
spacer niż plażę, ale czasem Andzia [Borensztajn] mnie namówiła i szłyśmy na plażę.
Pracowałam dużo, miałam czas w jeden wolny dzień [w tygodniu] i wszystkie święta
kościelne oczywiście, żydowskie też były wolne, dla Żydów oczywiście.
 



 
Śmierć bliskich w czasie wojny
Wyjeżdżałam bardzo szybko,  dosłownie  z  dnia  na  dzień  i  nie  tak  do  końca się
pożegnałam [z Andzią Borensztajn].  Ona została i  zginęła,  tak jak moja matka i
siostra. A co z babcią się stało, to nie wiem, albo z głodu umarła, albo ją zabił jakiś
Niemiec. Jak bombardowali Lublin, to ona łapała pierzynę i uciekała do piwnicy, żeby
w razie czego było gdzie nocować. A ja się strasznie bałam piwnicy, bo koleżanki
matka  została  [zasypana w piwnicy,  gdy  ich]  dom [został]  zbombardowany.  Ta
koleżanka  wyszła  z  domu  i  jak  wróciła,  to  zobaczyła,  że  ruiny  są,  zaczęła
rozpaczliwie kopać w tych ruinach i znalazła głowę matki. Straszne. [Z tego powodu]
ja się bałam piwnic.
 
 
Telepatyczny kontakt z matką
Miałam z matką doskonały kontakt telepatyczny. Jak byłam w prewentorium i pod
koniec zachorowałam, zrobił mi się wrzód w gardle przy anginie i jedną noc miałam
straszną, dusiłam się, nie mogłam oddychać, pielęgniarka biegała za mną, bo miałam
separatkę,  a  ja  całą  noc  chodziłam i  myślałam,  że  gdyby  mama była,  to  by  mi
pomogła, bo mama to wiadomo. A mama stała w domu przy oknie i trzyma się za
gardło, ojciec mówi: „Dlaczego ty nie śpisz?”, ona mówi: „Wiesz, ona się tam dusi”. I
na drugi dzień przyszła [od rodziców] depesza, co ze mną. Rano pękł mi ten wrzód
wreszcie i odetchnęłam, więc [lekarka rodzicom] odpowiedziała, że już wrzód pękł i
jest lepiej. Matka [wcześniej oficjalnie] nic nie wiedziała, przecież ja nie pisałam, [bo
jak] nie może przyjechać, po co się ma martwić. W ciągu dziesięciu dni straciłam
wtedy pięć kilo. Nic nie jadłam, bo miałam wysoką gorączkę.
[W czasie wojny] dwa tysiące kilometrów dalej myśmy siedzieli z ojcem przy kopcącej
lampce naftowej bez szkła, coś czytałam, gospodyni wyszła i powiedziała: „Niuta,
uważaj”. I ja słyszę – jak czytam, to wszystko umarło – drzwi się otwierają, słyszę
kroki i mówię do ojca: „Mama przyszła”. Dopiero spojrzenie ojca – że zwariowałam,
zupełnie  zwariowałam –  [spowodowało,  że]  zrozumiałam,  co  mówię,  gdzie  jest
mama, a gdzie ja. Miałam duży związek telepatyczny z matką. To było w kwietniu, już
nie pamiętam dnia. I nie wiem, czy ona żegnała się ze mną, odchodząc, czy dusza
przyszła po śmierci, jeśli wierzymy w duszę, ale wyraźnie czułam jej obecność, a nikt
nie wszedł.
 
 
Wygląd matki i siostry
Moja matka była długi czas szczupła, a potem w ciągu jednego roku przytyła i była
nie tylko gruba, ale otyła. Nie wiem, co się stało, że w ciągu jednego roku tak przytyła
i  do  wojny  już  była  otyła.  Siostra  trochę  też  tak  miała  –  jak  weszła  w  okres
dojrzewania,  to  jeszcze  była  szczupła,  bardzo  zgrabna  dziewczyna,  a  około



trzynastego roku życia nagle przytyła. Siostra była szatynką. Chociaż miała ciemne
oczy, piwne, to miała jaśniejsze dużo włosy, bo ja byłam brunetką, ale taką brunetką
jak matka, to nie byłam. Sąsiad zawsze mówił  do niej  „pani Granat”,  a nie „pani
Szwarc”, bo połysk włosów nie był brązowy, tylko granatowy. Tak ciemne czarne
[włosy] miała, jak farbowane. I zaczęły jej się robić przed wojną tylko dwa kosmyki
białe,  to  jak  zaczesała,  nie  widać było.  Ja  zaczęłam siwieć  jak  ojciec,  w wieku
trzydziestu kilku lat, ale nie farbowałam się nigdy.
 
 
Uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci żydowskich ofiar hitleryzmu w Lublinie
Przyjechałam specjalnie na tę uroczystość. Ładnie [to] wyglądało. Przemawiali i tak
dalej, mówili coś na ten temat. Pojechałam wtedy z [córkami]. Było trochę ludzi. I
Polacy  byli,  i  Żydzi.  Nie  pamiętam,  czy  jechałam z  TSKŻ-u wtedy,  skąd żeśmy
jechały, [ale] jakiś autokar specjalnie szedł do Lublina na tą uroczystość. Jeszcze
pamiętam, że gmina nas podjęła faszerowaną rybą.
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