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Mina, Szymon i Arnold Langfusowie
[W rodzinie Langfusów] było troje dzieci – dwóch [synów] i córka. [Mąż Anny Langfus]
był najmłodszy. Do wybuchu wojny wszyscy byli w Lublinie, a później się towarzystwo
rozjechało do [Związku Radzieckiego], część została. Mój ojciec pojechał na Wschód,
ale później nie wiedziałyśmy, co się dzieje. A wujek został w Polsce i oczywiście
dostał się do getta. W Warszawie też do getta się dostał. Przeżył bardzo dużo, bo
[trafił] z getta do getta… Moja mama z polskim policjantem, który się nazywał Jan
Kubicki,  ułatwiali  mu ucieczkę przez cały  czas.  Jak  już  wyszedł  z  getta,  był  na
Pawiaku też, ja tam dokładnie nie znam tych wszystkich miejsc, ale już mu pan Jan
Kubicki znalazł mieszkanie i tak dalej, nagle przyszło gestapo i znowu go zabrali. A ja
z  moją  mamą  –  ja  miałam wtedy  dwa,  trzy  lata,  może  cztery  –  po  Warszawie
chodziłam, jeździłyśmy po Warszawie wte i wewte tramwajami – i Ukraińcy, i gestapo
na nas czyhali  – żeby właśnie uratować wujka. Mama się umawiała cały czas z
panem  Kubickim  w  tej  sprawie.  I  w  ten  sposób  wujek  właściwie  się  uratował,
uratowaliśmy go. Takie były dzieje mojego wujka. On był z wykształcenia inżynierem,
ale  potem nie  pracował  w  swoim zawodzie,  tylko  w  Paryżu  później  miał  jakąś
fabryczkę, później nie wiem dokładnie gdzie, w jakichś urzędach pracował raczej. On
[miał na imię] Arnold, a zdrobniale Noldek, Arnoldek. Tak że znają go jako Noldka,
ale jego imię było Arnold. On miał jeszcze brata, była moja mama, on i brat, który
wyjechał jeszcze przed wojną do Izraela. Nazywał się Szymek Langfus, Szymon.
Przyjechał do Izraela, osuszał bagna i został w Izraelu. Już w czasie wojny był w
Izraelu, w kibucu En Szemer, niestety miał wypadek samochodowy i zmarł. Jeszcze
nas nie było [wtedy] tutaj. To był starszy brat, najstarszy.
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