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Wizyta w Polsce po latach
Cały czas chcieliśmy, żeby ci  Polacy dostali  coś,  byliśmy tu w Izraelu,  byłem w
Jerozolimie  i  ja  powiedziałem o tym,  że oni  mnie  uratowali.  Oni  są zapisani,  ja
powiedziałem to w Jerozolimie, zrobili ceremonię w Tomaszowie Lubelskim, oni już
nie żyli, ale ja telefonowałem do ich synów, żeby przyjechali, powiedzieli, że przyjadą.
Przyjechał  tylko  jeden  syn,  ja  przyjechałem do  Tomaszowa  Lubelskiego  na  tę
ceremonię i potem pojechałem do Tychów, bo wiedziałem, że ten drugi syn jest w
Tychach, pojechałem specjalnie do niego. Dlatego byłem w Polsce.
Wtedy  byliśmy  chłopakami,  jednego  znałem,  wiedział  o  mnie  więcej,  niż  ja
wiedziałem o siebie. Pamiętał, że byłem u nich, żeśmy byli tam razem, czasami się
nawet kłóciliśmy, to ja tak samo wiedziałem, jak dzieci. Byliśmy wtedy dziećmi, a
teraz to on tak samo już jest starszy człowiek. Oni bardzo ładnie mnie przyjęli, zdaje
mi się, że on jest nauczycielem albo coś takiego. Szkoda, że on nie przyjechał na tę
ceremonię. To ja przyjechałem do nich.
Ja nie zacząłem do tego wracać, tylko moja Sara, ona pracowała w ambasadzie
izraelskiej w Polsce i  przyjechała do nich i  ona mi cały czas opowiadała, że ona
mówiła z nimi, mówiła z tymi dziećmi, to był jakiś kontakt. Ja miałem jakiś kontakt
nieduży z tą familią, ale nie duży. Ja przyjechałem do Niemiec, potem do Izraela, w
Izraelu byłem w kibucu,  z kibucu do wojska.  Prawie w ogóle nie wyjeżdżałem z
Izraela,  nie  tylko  do  Polski,  ale  kiedy  [zaczęli  zapisywać  ratujących],  kiedy
wiedziałem, że jest ceremonia, pojechałem specjalnie na tę ceremonię w Polsce i tam
chciałem ich zobaczyć.
Ja nie wiem, czy oni mają drzewko albo tablicę w Jerozolimie, ale wiem, że oni są
zapisani w Jad Waszem. Drzewko daje się tym, co żyją i,  zdaje się,  tym, którzy
przyjechali do Izraela. Mój wujek, którego też Polacy chowali, [zapisał ukrywających
go Polaków], oni przyjechali do Izraela przed paru laty i mają drzewko. A Chechońscy
chyba nie mają drzewka, myślę, że są tylko zapisani tam.



Szkoda, że przedtem nie pojechałem do Polski. Ale to był czas, kiedy komuniści tutaj
byli. To wiedziałeś, że jeśli był kontakt z polską familią, to nie było dobrze dla polskiej
familii, bo myśleli, że oni są Amerykanami, że oni są kapitalistami.
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