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Miejsce i czas wydarzeń Lublin, II wojna światowa

Słowa kluczowe projekt W poszukiwaniu Lubliniaków, projekt Lublin. Pamięć
Zagłady, Lublin, II wojna światowa, lubelskie getto, handel
na podlubelskich wsiach, próby ratowania rodziny,
likwidacja getta

 
Próby ratowania rodziny z lubelskiego getta
Kiedy bracia pracowali u dziedzica, ja tam poszłam, chciałam zobaczyć, gdzie oni są,
to wszystko. To mnie się pytali – w  mieście nic do kupna nie można było dostać –
czy mam wełnianą chustkę, czy mam to, tamto. To ja sobie myślę, ja mogę zarobić. A
stąd to ja kupię masło, sery, wszystko dla rodziny. Tak było. Zaczęłam handlować.
Nawet nie pamiętam, do ilu wiosek ja chodziłam. Gdzie tylko mnie się udało, ja tam
chodziłam. Później już nie mogłam. Te druty kolczaste. Ach…
[Z getta wychodziłam] na rogu, gdzie jest jesziwa. Naprzeciwko była komendantura,
Niemcy tam byli. Ale ja przebierałam się, żebym wyglądała jak wiejska dziewczyna –
szeroki fartuch, chustkę na głowę. I miałam szalinówkę taką, szal. Poszłam szosą,
nikt mnie nie zatrzymał. Nikt nie wiedział, kim ja jestem. Chciałam ratować moją
rodzinę,  ale było za późno. Czternastego marca wyszłam, to było w sobotę.  Na
piechotę poszłam, to w pół do drugiej [dotarłam]. I ten [znajomy] poszedł załatwić mi,
żeby wyjąć moją rodzinę z getta, na wieś. To powiedział tak sołtys: „Panie, jutro
niedziela, gmina zamknięta. Teraz jak ja pojadę do Niemiec – tam Niemce były, wieś,
tam była gmina i tam trzeba było załatwić – to za późno, o drugiej zamykają. Jutro
niedziela,  to  zamknięte.  W  poniedziałek  pójdę”.  W  poniedziałek  zaczęło  się
wysiedlenie w Lublinie. Ja zostałam na wsi,  już nie mogłam wrócić do domu. Ja
chciałam, ale moi znajomi, [u których] ja byłam, [pytali]: „Gdzie, Ewa, idziesz? Do
piekła? Tam jest piekło teraz. Czekaj, aż się wszystko uspokoi, to pójdziesz”. Kiedy
się wszystko uspokoiło,  to nikogo nie było.  To ten [znajomy] powiedział,  [że] on
pójdzie. Oni znali moją całą rodzinę. Pamiętam, kiedy ja przyszłam i powiedziałam:
„Nie  mam nikogo”,  to  ona  zaczęła  płakać.  Z  takiej  rodziny,  żeby  nawet  imiona
wszystkie chcieć [wymienić]… I moi rodzice. Trudno mi mówić o tym wszystkim,
powiedzieć prawdę… 
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