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Słowa kluczowe rodzina

Rodzina

Urodziłem się w 1919, 12. grudnia w Lublinie przy ulicy Zamkowej 8. Mój ojciec nazywał się
Jakub. Był nauczycielem religii żydowskiej. Miał cheder. Ostatni na Kalinowszczyźnie, przedtem
uczył w Talmud Torze. Urodziłem się przy Zamkowej, a potem jak ojciec założył sobie Chejder na
Kalinowszczyźnie - przenieśliśmy się tam na tzw. "drugą Kalinowszczyznę". To jest między
garbarniami. Garbarnia Brykmana, Eichenbauma i Zylbersztajna. Tam na ulicy Okólnej 11. Był
tam mały domek, ojciec dzierżawił go. I tam miał cheder. Była bida i nędza niesamowita. Ale tak
było. W 1939 r. jak wojna wybuchła, to jeszcze tam mieszkałem. Miałem żonę - Rózię Fiszman,
była córką kamasznika. Kamasznik robił cholewki dla szewców - miał warsztat tutaj na Ruskiej. Z
nią wyszedłem z Lublina do Rosji. Poznaliśmy się przed 1939 rokiem - pamiętam jak teraz - na
basenie. Z 3 Maja jak się szło na dół był basen, pływalnia i tam żeśmy się poznali na tym
basenie. To był 38 rok chyba, może 37 i potem wyjechaliśmy razem do Związku Radzieckiego i
tam moja żona urodziła dwoje dzieci - syna i córkę. Byli w Lublinie oczywiście ... Żona pracowała
w różnych miejscach. Ostatnio pracowała w Sztandarze Ludu i skończyła tam pracę - po prostu
ją zwolnili w pewnym okresie i myśmy pojechali do Szwecji. Tam pracowała w muzeum
etnograficznym. Po ukończeniu pracy, jak już poszła na emeryturę, napisała książkę "Mój
Lublin", która została wydana. Książka jest ciepła, napisana z wielkim sercem, obejmuje
faktyczną część wiedzy o Lublinie. W 68 roku wyjechałem do Szwecji z konieczności razem z
moją rodziną. Moja córka miała wtedy ukończone studia medyczne, syn skończył Politechnikę
Warszawską. Obecnie z kolei o&shy;ni mają dzieci, które już ukończyły studia w Geteborgu.
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