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Otrzymaliśmy pismo, że możemy wracać do naszego domu

Do końca stycznia 1943 roku [mieszkałem na ul. Targowej], bo wtedy otrzymaliśmy pismo, że
możemy wracać do naszego domu na Majdanie Tatarskim. 1 lutego mieliśmy dopiero zezwolenie
na udanie się na Majdan Tatarski, bo niby było ogrodzone to getto, ale właściwie już nie było
pilnowane przez dłuższy czas. Ale myśmy po prostu nie wiedzieli, że można się już tam udać.
Dopiero jak dostaliśmy to pismo, które tutaj przekazałem, dopiero wtedy 1 lutego poszliśmy od
razu piechotą z matką, żeby zobaczyć jak tam jest, uporządkować to mieszkanie.

Getto [na Majdanie Tatarskim] zlikwidowano w listopadzie (1942 r.-dop. red.). To przez część
listopada, przez grudzień, styczeń te mieszkania stały, nie były pilnowane już przez Niemców i
ludność z okolicy tam buszowała, sąsiedzi z drugiej strony drutów, a może nawet z dalszych
okolic mogli przychodzić.

Szyby były wybite chyba przez sąsiadów. W mieszkaniu poniewierały się jakieś rzeczy po tej
ludności żydowskiej przesiedlonej – już nie pamiętam nawet co, bo jeżeli tam było coś
wartościowego to sąsiedzi zabrali. Przecież przy tym przesiedlaniu ci ludzie nie mogli wiele
rzeczy zabrać ze sobą, pozabierali tylko te najpotrzebniejsze. Więc na pewno sporo zostało w
tych mieszkaniach. Ja się rozglądałem za książkami na przykład. Można było znaleźć polskie
książki. Znalazłem „Słownik wyrazów obcych”, który mi się bardzo przydał, bo tam potem wiele
haseł czytałem, poznałem z tego słownika.
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