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Wyrzucenie z mieszkania przy ul. Narutowicza 20 i przeprowadzka na
teren getta
Mieszkałam na Narutowicza [20]. Wysiedlili nas, wyrzucili nas z mieszkania na ulicę
Lubartowską. Mieszkaliśmy na Lubartowskiej 2, niby to miało być to gieto. Później
okazało się, że ta strona nie będzie gietem, tylko ta druga strona. I zamieszkaliśmy u
wujka, który się nazywał Jakub Waksman, na ulicy Złotej 5, ja myślę, i mieszkaliśmy
u niego jakiś dosyć krótki czas, aż wysiedlili nas [z Lublina].
[Jak wyglądalo wyrzucenie z mieszkania?] Alle Juden raus!  I koniec. Tak jak pan
stał, pan wyszedł. Stanęli na podwórku Niemcy, na Narutowicza i nawet nie walili do
drzwi.  Alle  Juden raus!  In  fünf  Minuten [niem. Wszyscy Żydzi  wynocha!  W pięć
minut]. I koniec, i trzeba było wyjść. To co pan miał, to pan miał w ręku, a nie miał
pan, to nie miał pan. I musiał pan wyjść. Koniec.
Później, później dopiero mama tam załatwiła, że coś zabrała [z mieszkania]. Później.
Ale jak w tej chwili cośmy mogli wziąć? 5 minut jak dali, czy tego? To trzeba było
wyjść. Co pan mógł wziąć? I jeszcze w takim chaosie, to wie pan, jak to jest, to... A
Lubartowską  2,  pewnie  że  pamiętam.  To  ojciec  załatwił  Lubartowską  2.  Na
Lubartowskiej 2, to tam ojciec mój prowadził księgowość u tego pana kiedyś. I on tam
miał takie składy i on nam to dał. To myśmy tam zrobili prycze i tam żeśmy byli, tam
spaliśmy. To jest jednak pięć osób rodzina i w takiej ciasnocie nie było jak. To był
taki... jakby to można było powiedzieć... To nie było mieszkanie właściwie, to był
taki...  magazyn choć powiedzmy, magazyn. Tak. I  takie miał  biuro, miał  to,  miał
tamto. I tam to żeśmy zrobili takie prycze, takie łóżka. Przecież myśmy wyszli tak, jak
żeśmy stali.
A później już stamtąd, jak ta strona Lubartowskiej, to nie jest gieto, a to druga jest
gieto, to trzeba było przejść, tośmy przeszli właśnie do tego wujka na Złotą, bo nie
było gdzie iść.
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