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Dziadkowie z Tomaszowa Lubelskiego
Po śmierci  mojego brata rodzice nie mogli  mnie trzymać u siebie.  Wyjechali  do
Lublina, a ja zostałam w domu dziadków przez bardzo długi okres. Nazywali  się
Fiszel i Mindla Gorzyczańscy. Mindla była z Końskowoli. Mieszkali w Tomaszowie
Lubelskim, w części koło kościoła i kina, na ulicy Kościelnej.
 
Na mnie - jako na dziecko - bardzo źle wpływało, że była taka różnica między domem
dziadków w Lublinie, a dziadków w Tomaszowie, bo dziadkowie w Tomaszowie byli
bardzo dobrze sytuowani. Były dwie służące, był skład win i wódek. Mój dziadek, to
znaczy ojciec mojej mamy, zajmował się handlem już podczas I wojny światowej,
dostarczał jedzenie i zaopatrzenie dla armii. Miał duży sklep win i wódek, rozlewnia
win i wódek - ja mam kopertę z 1923 roku z tego sklepu, telefon o numerze 28. Miał
bardzo dużo znajomych - ja nie wiem, czy można to nazwać przyjaźnią, ale miał duże
kontakty z  polską ludnością.  Na przykład policjant  w piątek wchodził  i  dostawał
ćwiartkę.
 
Na początku 1939 roku dziadek został sparaliżowany, ale ja go pamiętam. Pamiętam,
że całowałam jego rękę, a on mnie tylko po włosach gładził. Podczas śmierci dziadka
ja już byłam w Lublinie, u babci i dziadka na Lubartowskiej. To było na początku 1939
roku. Pamiętam tylko, że moja mama wróciła z Tomaszowa Lubelskiego. Była w
żałobie, nosiła taki bardzo ładny kapelusz. 
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