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ur. 1923; Piaski

Miejsce i czas wydarzeń

Piaski, II wojna światowa

Słowa kluczowe

Piaski, II wojna światowa, Żydzi, Holokaust, okupacja
niemiecka

Historia Lejby Zytmana i Idy Kohen z Piask
Lejba Zytman w czasie okupacji był policjantem w komisji żydowskiej. Policja
żydowska miała okrągłe czapki, takie niebieskie i pałki gumowe. To był kolega
mojego brata, Wacka, razem do szkoły chodzili. On był takim zubożałym krewnym
Hochmana, bogatego Żyda, co miał młyn. Kochał się w Żydówce, [córce] też
bogatego Żyda, Idce Kohenównej. Idki ojciec miał skład apteczny. Lejba, to nie była
partia przecież dla niej. Idkę rodzice wysłali do szkoły, do Lublina czy do Warszawy,
potem [na pewno] w Warszawie była. Wyszła za mąż za jakiegoś warszawiaka, Żyda,
przystojny był. Przerwała naukę i przyjechali do Piask, tuż przed wojną, w [19]39
roku. Idka była piękną dziewczyną, miała siostrę młodszą, [a] mama jej była
akuszerką. W czasie okupacji tam był punkt kontaktowy, u tych Kohenów. Idki mąż ją
zdradzał bardzo, też był policjantem żydowskim. Oni byli chronieni, jak te wywózki się
zaczynały czy rozstrzeliwania, to przede wszystkim najpierw biedoty. Ponieważ z tych
bogatszych to trzeba było wycisnąć wszystko. Jeszcze tak zwane kontrybucje takie
nakładali na nich, obowiązki. Macie tyle pieniędzy złożyć na ten czas, za jakiś czas
znowu. W końcu nadeszła ta likwidacja wszystkich, ale jeszcze policjanci mogli
zostać. Ten ostatni duży transport [jechał] do Trawnik, w tym transporcie znalazła się,
między innymi rodzina Kohenów. Oni też byli już wyciśnięci z tych swoich dóbr
materialnych, jakie mieli. Lejba zrzucił czapkę, rzucił tą gumową [pałkę], doszedł
[grupy] i razem z nią, i z jej rodzicami poszedł do Trawnik z transportem. Natomiast
mąż [Idki] nie poszedł, jeszcze wyganiał i pilnował porządku, myślał, że ocaleje.
[Kiedy] była ta ostatnia krwawa środa, to on na kirkucie w Piaskach został zabity.
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