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Tytuł fragmentu relacji Cud lubelski

Zakres terytorialny i czasowy Lublin; po 1944 roku

Słowa kluczowe cud lubelski, represje komunistyczne

Cud lubelski

To nie był cud jednodniowy. To trwało dłuższy czas. Były aresztowania, policja, milicja wówczas
rozganiała. To się rozniosło bardzo szybko po okolicach. Ludzie zaczęli poprzyjeżdżać do Lublin
ze wszystkich stron. Pielgrzymki przychodziły z bliżej i z dalej. Wówczas, tak jak moja pamięć
sięga, to tak mnie się wydaje, że w tym czasie pracował w Katedrze ksiądz Michalski i ksiądz
Krynicki. Przynajmniej ja dokładnie pamiętam te dwa nazwiska. Ponieważ dzieci, no to dzieci,
pan rozumie, jak tylko się coś dzieje, to najszybciej są w tym miejscu. Ja wówczas miałam 10 i
pół roku, kiedy ten cud był. Proszę pana, księża zorganizowali szybko wyjazd dzieci na kolonię.
Tak mnie się wydaje... wydaje mi się, że ksiądz Krynicki już dostał przydział do Końskowoli. Ja,
moje koleżeństwo, moja siostra tam dostałyśmy miejsce. jakie to były kolonie, przede wszystkim
tak zacznijmy, to nie były takie jak dzisiaj są. To byli normalni gospodarze, którzy chcieli przyjąć
dzieci z miasta, właśnie te dzieci, które w Lublinie mieszkały, żeby przypadkiem nie stało się coś
przy takim pogromie, jaki był pod Katedrą. W Witowicach, tak jak moja pamięć sięga, to zdaje mi
się, że w Witowicach ta wioska, tam było takie małżeństwo które mnie przyjęło. Nie wiem, czy to
były trzy tygodnie, czy to były dwa tygodnie. W każdym bądź razie wtedy, kiedy największe
nasilenie tutaj było tych pielgrzymek w Lublinie to nas nie było. Ale to się nie skończyło w lipcu,
ten cud trwał. Każdy mógł go zobaczyć.
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