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Jeszywas Chachmej Lublin
Do Jesziwy Chachmej Lublin poszliśmy ze szkołą na wycieczkę, żeby tam zwiedzić.
Jesziwa wyglądała inaczej niż teraz, i  z zewnątrz bardzo wspaniale, i  wewnątrz.
Wewnątrz była sala zrobiona cała ze złota. Cały pokój złoty, to była wybudowana
świątynia w [obrysie] pokoju, ale dosłownie tak, jak świątynia. Majątek. Nawet było
się trochę złym, że tyle pieniędzy [w to] włożyli.  Jak zaczęli  mówić o budowaniu
jesziwy,  to  pani  Dobrzyńska  razem  z  panem  Dawidsonem,  dwoje  [działaczy]
syjonistycznych,  poszła  do  tego  rabina  Szapiry,  który  był  w  Ameryce  i  zebrał
pieniądze na to, i oni go prosili, ta delegacja z organizacji syjonistycznej: – Zbudujcie
jesziwę taką, ale Palestynie. Przecież tam też będą pobożni. No, ale oni przecież
należeli do tych, [co wierzyli], że przyjdzie Mesjasz, to czekali na Mesjasza, aż się
doczekali Hitlera.
Jak  ja  byłam  pierwszy  raz  w  Lublinie  w  1986  roku  z  moim  mężem  jeszcze,
błogosławionej pamięci, i synem, i weszłam tam, to czułam, że zemdleję. Przede
wszystkim tak – u nas na drzwiach to robią takie mezuzy, ci pobożni wszyscy, coś
tam jest napisane. To było takie wgłębienie. To mimo to, że to wszystko zdarte, to
zostały jeszcze te wgłębienia. [Widać] było wyraźnie. I weszliśmy tam, szukałam tego
pokoju. Słyszałam, że w czasie wojny to była siedziba Gestapo. I oczywiście Niemcy
cały ten pokój ukradli, to był ciężki majątek, ale coś pięknego. I w tym okresie, kiedy
ja byłam, to był okres jeszcze władzy komunistycznej, to tam była szkoła medyczna,
gdzie w 90% Arabowie się uczyli.
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