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Tytuł fragmentu relacji Deportacje Żydów z Niemiec (rodzina Lewinów)

Zakres terytorialny i czasowy Piaski; II wojna światowa

Słowa kluczowe Piaski w okresie II wojny światowej, okupacja niemiecka, Żydzi, Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata, Lewinowie, Szczecin w okresie II wojny światowej,
Lublin w okresie II wojny światowej

Deportacje Żydów z Niemiec (rodzina Lewinów)

Nie od razu geto powstało, bo kiedy przybył w grudniu 1940 roku pierwszy transport Żydów
niemieckich spod Szczecina to jeszcze geta nie było. I tak rozlokowywali ich gdzie tam jakieś
wolne miejsce było. W takich bardzo trudnych warunkach, w ciasnotach. A to przyjechali ludzie z
zachodu, przyjechali ludzie, którzy jakiś ten standard życiowy mieli. Dopychali ich i do Polaków.
No i między innymi przyjechała taka rodzina Lewinów spod Szczecina. I moi rodzice ich przyjęli,
bo akurat był u nas lokal wolny. Ich było troje, ojciec i dwie córki: Hana i Gertruda, a on Wolf.
Mieli tylko ręczny bagaż. Początkowo to coś tam mieli, może i pieniądze jakieś mieli. To tam coś
kupowali, a potem to już było bardzo ciężko. A my mieliśmy kawałek ziemi, mieliśmy swoje
warzywa, bracia jeszcze wtedy handlowali.

Pamiętam jak ich przywieźli. Byli wyznaczeni gospodarze i oni swoimi furmankami przyjechali do
Lublina, na dworzec kolejowy i przywieźli ich do Piask. I tam rozlokowani zostali, niektórzy i w
żydowskich domach. Ale oni nie bardzo tam chętnie szli, kto bogatszy Żyd to nie chciał brać, bo
on mieszkał na tamte czasy komfortowo. To nie chciał mieszkania tego użyczać komuś, bo sam
chciał dobrze mieszkać. No to były takie komórki, jakieś przybudówki, tam ich znosili.

Jak oni przyjechali to byli zziębnięci, nogi mieli poodmrażane, bo byli tylko w pantofelkach -
takich bucikach. Dawniej w spodniach kobiety nie chodziły, tylko w pończochach, to
poodmrażane miały te nogi. To pamiętam, że ta Gertruda to miała takie ogromne czerwone
plamy na nogach.

Oni byli jakiś czas u nas, a potem geto stworzyli i Żydów do geta wypędzili.
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