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Wstąpienie do wojska polskiego
Kiedy wyszliśmy z ukrycia, ja z kolegą – wtedy armia polska przyszła – to myśmy
wstąpili  do armii  polskiej,  która była przy armii  rosyjskiej.  Sztab główny w armii
polskiej był w Lublinie potem. Ja się dołączyłem wtedy do armii, to dostałem ten
mundur  i  mój  kolega  także.  I  pracując  w  sztabie  głównym,  gdzie  myśmy  się
zapisywali, to ja poznałem jednego pułkownika. On był pułkownik w armii polskiej. W
tym  sztabie  głównym  on  jakoś  nie  mógł  sobie  znaleźć  miejsca  jakiegoś.  I  ja
pamiętam, ja doszedłem do niego i  powiedziałem: „Czy ja mogę panu pomóc w
czymś?” Bo ja znałem wtedy sztab główny. Okazało się, że on był rabinem armii
polskiej i on był pułkownikiem. To on powiedział: „Dlaczego ty nie pomożesz mi, nie
pracujesz dla mnie w wojsku?”. I ja się dołączyłem, byłem jego sekretarzem. I armia
polska przeniosła się kiedyś pod Warszawę. Włochy była taka miejscowość. I myśmy
pracowali w tych Włochach. Ten okres czasu, to jest jakby trochę zamglony. Jest
dużo rzeczy, które ja sobie nie przypominam i dużo rzeczy, które sobie przypominam.
To właśnie jak ja się przeniosłem do tych Włoch – to tam był Sztab Główny armii
polskiej. To były Włochy pod Warszawą. Ale myśmy tam mieszkali aż do czasu, kiedy
myśmy zostali zdemobilizowani. To było w czterdziestym piątym roku dopiero. I w
czterdziestym piątym roku myśmy wyszli  z armii. Ja byłem jednym z pierwszych,
który był zdemobilizowany. Ja byłem sekretarzem tego rabina, który był ze Lwowa.
Ten rabin był wykształcony, on skończył university. To nie był normalny rabin, tak jak
się myśli „rabin”, który nie umie mówić, tylko czyta. O, to był rabin, który skończył
uniwersytet. On był bardzo taki modny człowiek z małą bródką, ale bardzo modny.
Doktór Kahane, on był lekarzem, doktór Kahane on się nazywał. I on później był
rabinem lotnictwa w Izraelu i później był rabinem w Południowej Ameryce w jednym
kraju. Ja nie wiem, czy on żyje. Myśmy stracili kontakt po tylu latach… On już pewnie
nie  żyje.  To ja  pracowałem razem z nim.  Myśmy byli  w Sztabie  Głównym armii
polskiej. Myśmy odwiedzali różnego rodzaju akcje wojska i tak dalej. Ja razem z nim



jechałem. Tak że ja wojny, będąc w armii, nie widziałem. Ja nie byłem na żadnym
ataku, tylko myśmy raczej byli nim wojsko wychodziło. Myśmy przedtem prowadzili
razem taką kancelarię pomocniczą, ktokolwiek chciał i tak dalej, i tak dalej. I myśmy
wyjechali wtedy z Włoch do Wałbrzycha.
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