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Stosunki polsko-żydowskie przed wojną
Jedno, to co już opowiedziałam, to że ta Żydówka wyszła za Polaka i jaka tragedia to
była. A moja znajoma mogę powiedzieć, nie koleżanka, ona się uczyła ze mną w
szkole jedna klasa niżej i ona miała przyjaciela Polaka. Kazik. Pamiętam ją, ona się
nazywała Dorka. Ona była taka mała i on był taki wysoki, i oni się kochali. To było. I
jej rodzina się nie przeciwstawiała. Ona przyprowadziła go do domu. Byli rodzice,
była babka, oni bardzo lubili tego Kazika. To tutaj było tak i tutaj było tak. Różne były
wypadki. Nie było dużo takich wypadków, żeby Żydzi to... Każdy był, poszedł swój do
swego, jak się mówi, ale były, były.
A antysemityzm... o te to były. W ogrodzie myśmy chodzili... myśmy nie mieli swoje
geto, myśmy wyszli z Nadstawnej ulicy na Krakowskie, do Saskiego Ogrodu.
Spacerowaliśmy. A bardzo wiele jak studenci, a studenci oni byli [tacy, że] jak oni
widzieli Żydów [to krzyczeli]: „Żydzi do Palestyny!” I gonili nas. Ale nie było
wypadków, żeby bili, żeby ranili, jak jest teraz. Teraz zarżną człowieka, to jest nic.
Nie, nie słyszałam o żadnych wypadkach takich. Ale był antysemityzm. Nie dali wejść
Polakom do sklepów żydowskich. Bojkot to się nazywał, był bojkot Żydów. Stali chłopi
tacy zdrowi, to nie postawili jako chłopczyka z kijem. Pilnował. Bali się. U Żydów było
taniej. Żydom wystarczy pięć groszy zarobić i jeszcze pięć, i jeszcze pięć. A u
Polaków, żeby nic nie sprzedać, ale tanio nie sprzedawali. To dlatego Żydzi zawsze
wiedzieli jak zarobić i jak żyć to ciężkie życie. I teraz przecież ile miliarderów jest
żydowskich? Bardzo dużo, bo wiedzą jak te interesy sprawił.
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