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Tytuł fragmentu relacji Życie po wojnie

Zakres terytorialny i czasowy Łęczna; II wojna światowa

Słowa kluczowe Choma Weronika, Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata, Światła w ciemności,
siostry Goldberg, Lublin, Izrael, pomnik, II wojna światowa, Holokaust,
Łęczna, Ostrów Nadrybski, SWNS

Życie po wojnie

Przeżyli i ożenili się potem obaj, chociaż tego jednego żonka zginęła i dwóch synów. A ten Izaak
to był kawalerem i spotkał tu w Łęcznej te siostry Goldberg. One się właściwie spotkały na targu
i poznały się, a potem oni, Herszek i Szulim, znaleźli się z nimi i ożenili się oba, ten co miał te
żonkę przed wojną i ten kawaler. Te siostry, te żony pochodziły tutaj niedaleko. Ojciec miał
jezioro Łukcze, Golberg się nazywał. Ta jedna z sióstr uciekła i mieszkała u takich starych ludzi.
Wiedzieli niby to na wsi, bo mówili, że to Żydówka. Miała dziesięć lat. Młoda jeszcze była
przecież - dziecko, uciekała daleko stąd. Jak mieszkała u tych dziadków to i do kościoła chodziła i
na targ chodziła, żeby tam coś kupić, chociaż była jeszcze młoda. Ale już nie żyją te dziadki - jak
to ona nazywała.

Ja odwiedzałam ich, oni to nie bardzo przyjeżdżali, ale przyjeżdżali czasem. Oni najpierw byli w
Łęcznej, później w Lublinie, a z Lublina wyjechali do Izraela. Chyba w 1945 roku czy 1948. Oni tu
znajomości i swój dom mieli, ale potem już wszystko tam nie było takie, że można mieszkać.
Mieszkali trochy, ale bali się napadów... Bali się, nie wiem, tylko ten mówił, że wyjeżdżają tam
dlatego, że bardzo w Polsce ziemia zmieszana z krwią żydowską. 

A pojechali tam, gdzie mieszkały, to tego domu już nie było, tylko ta Rachel wiedziała, gdzie
zabite są. I zrobili taki pomnik - to za jeden dzień już tam rozwalili łobuzeria.
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