
ZOFIA BAGAN
ur. 1931; Konopnica

Tytuł fragmentu relacji Kryjówka rodziców Jagódki-Rywki

Zakres terytorialny i czasowy Bełżyce; II wojna światowa

Słowa kluczowe wojna, Światła w Ciemności Sprawiedliwi wśród Narodów Świata, Zofia
Bagan, Wiślińscy, Żydzi, Konopnica, Bełżyce

Kryjówka rodziców Jagódki-Rywki

Rodzice Jagódki mieszkali kilka kilometrów od nas, za Bełżycami, u takiego bogatego
gospodarza, Wojtaszko się nazywał [Masza i Szlomo Goldiner ukrywali się w gospodarstwie córki
Stanisława Wojtaszki – Marianny i Stanisława Ostrowskich w Radawczyku k. Bełżyc- przyp. red.].
Tam przechował rodziców tego dziecka i przechował jej dziadka, i wujka. Mieszkali w piwnicy,
pod oborą. Na wierzchu było przykryte obornikiem, a w głębi drzwi były; jak trzeba było, to
obornik odsunęli, drzwi im otworzyli i po schodach tam mogli wchodzić i wychodzić. Bo ci Żydzi,
to wychodzili w nocy, chociaż gospodarze się bali; no ale potem zakrywali wejście i normalnie
jakby nigdy nic. Jak tylko jakiś pies zaszczekał, czy to w dzień, czy w nocy, to oni już się wszyscy
trzęśli, myśleli, że może już ktoś poskarżył, może ktoś widział, może doniósł, może idą
wszystkich zabić. Także i Polacy też nie mało przeżyli, szczególnie jak kogoś ukrywali.

Rodzice tej dziewczynki ukrywali się, ale nie wiem gdzie, póki przynieśli do nas tą dziewczynkę,
też musieli się gdzieś ukrywać, a potem na wieś wszyscy się wynieśli. Ukryli się u rodziny
Wojtaszków. Tego człowieka, Wojtaszko, znam, bo on przychodził do nas, dowiadywał się o tą
dziewczynkę, bo miał kontakt z nimi. Jawnie przychodził, jakby nigdy nic. Jarmarki się odbywały
tam u nas na placu; konie sprzedawali, zboże, nabiał i Wojtaszko przychodził, pytał jak to
dziecko się trzyma, czy nie choruje i w ogóle jak się wychowuje, a te wszystkie wiadomości
przekazywał tym rodzicom. Był takim pośrednikiem [Masza i Szlomo Goldiner ukrywali się w
gospodarstwie córki Stanisława Wojtaszki – Marianny i Stanisława Ostrowskich w Radawczyku k.
Bełżyc- przyp. red.].
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