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Getto w Lublinie
Mojego ojca polityką było starać się nie wejść do dzielnicy żydowskiej. Myśmy zostali
szczęśliwie i  przypadkowo na Krótkiej do roku [19]40. Szczęśliwym trafem kiedy
weszli ci, którzy wypędzali z mieszkań, spotkali jakichś Niemców, którzy mieszkali
gdzieś na górze w tym samym domu i oni powiedzieli im: – Tutaj nie ma Żydów. I oni
poszli dalej. Przypadek.
Potem myśmy się przeprowadzili na Rynek do mieszkania babci, a potem wyrzucili
nas stamtąd dalej  na Grodzką. Jak myśmy byli  w getcie,  mieszkaliśmy razem z
rodziną mojej  matki.  To ja pamiętam, że dyskutowali,  kiedy dać jeść.  Pamiętam
jeszcze to powiedzenie: „Obiad jest podstawą dnia”. To znaczy, żeby główny posiłek
podawać w godzinach południowych mniej więcej.
Wychodziłem do pracy głównie po to, żeby nie być w getcie. Pracowałem w [19]40
roku prawdopodobnie w jakichś kamieniołomach koło Świdnika. I stamtąd posyłali te
kamienie, żeby wybrukować lotnisko w Świdniku. W lecie prawdopodobnie [19]40
roku byłem na wsi, która się nazywa Zadębie. Pracowaliśmy i spaliśmy tam przez
parę tygodni w czasie żniw i przed żniwami. Głównie po to, żeby nie być w mieście.
Żądali  od nas, [żeby] nosić żółtą gwiazdę 10-centymetrową. Opaska to było coś
bardziej ludzkiego, to było już coś lepszego niby. Pamiętam rozmaite rzeczy. Za dużo
się tym [prześladowaniom] nie przyglądałem. Oni tam nie potrzebowali nic robić – był
tyfus, ludzie umierali.  A jak przechodzili  ten tyfus, to byli  jak szkielety.  To, co ja
pamiętam jeszcze, to duże plakaty, które kolportowali i naklejali na ulicach: „Żydzi,
wszy, tyfus plamisty”. I to było napisane na górze czy na dole, a na samym plakacie
był obraz Żyda i wesz duża.
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