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Tytuł fragmentu relacji Dzielnica żydowska na Podzamczu

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; dwudziestolecie międzywojenne

Słowa kluczowe Lublin Dzielnica Kalinowszczyzna, ulica Krawiecka 41

Dzielnica żydowska na Podzamczu

Ja mieszkałam na Kalinowszczyźnie, 14 lat mieszkaliśmy tam. To była taka wąska ulica - Ciasna
9, ale ten dom gdzie myśmy żyli to już rozebrany został. Do 14 roku życia tam mieszkałam, a
potem mieszkaliśmy na Bonifraterskiej. To też było tak na Bonifraterskiej - uliczka wąska, tam
nic nie jechało. [Czasem chodziłam na Krawiecką i Szeroką] - tam mieszkali znajomi, tam były
organizacje. Tam było wszystko - koleżanki, koledzy. Ja należałam do Ha-Szomer Ha-Cair. Mój
mąż był w Bundzie, był socjalistą. Pamiętam dom przy Krawieckiej 41, bo mój dziadek tam
niedaleko mieszkał, ale nie w tym domu. Przechodziłam [tamtędy] nieraz - to była fabryka. Jak
dziecko, miałam może 12 lat, chodziłam do dziadka tam go odwiedzać. On mieszkał na
Krawieckiej, koło łąki, ten [dom] gdzie on żył, to był taki dom jak chatka zbita z drewna. Taki
dom. Tam on mieszkał. Dach był z papy, ściany też z papy. Tam była bieda, na Krawieckiej to
była bieda żydowska. Bardzo ciężko było. Krawiecka to była najbardziej biedna ulica. Było tam
trochę ludzi, którzy jeszcze żyli sobie jakoś, ale Krawiecka to była ulica najbiedniejsza. Nieraz
wchodziłam [na Krawiecką 41]. Może byłam tam dwa – trzy razy - jak zaczęłam chodzić z moim
mężem – może trzy razy. Wszystko było takie - jak to się mówi – jak za darmo. To było najtańsze,
najbiedniejsze. Ubikacja była na podwórku, nie było ubikacji w domach. Nie było wody w
domach. Nie było czysto. Na ulicy była studnia, nie było wody w środku. Tam [w domu przy
Krawieckiej 41] mieszkał Aspis, on był złodziejem, to zawód i umarł w 38 roku. Jak jego wypuścili
z więzienia, to on już był na wykończeniu.
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