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Ukrywanie się u Jana Gorzały
[Po powrocie ze Lwowa], spotkałam dwóch kuzynów, to wszystko. Wszyscy Żydzi
mieszkali w jednym domu, [to była] garbarnia. Na pryczach żeśmy spali. Ci dwaj
kuzyni powiedzieli: – Helunia, to jest niebezpieczne, żebyś tutaj została z nami. Ty
musisz wyjść gdzieś do kogoś.  Jak masz jakieś wartościowe rzeczy,  [to trzeba]
komuś zapłacić, żebyś mogła się ukryć, nie tutaj razem z nami, bo będzie znowu
łapanka. [Izbica] była już Judenrain. [Tylko] około  czterdziestu, pięćdziesięciu Żydów
mieszkało tam. Powiedziałam, że ja mam jeszcze dwa diamenty w palcie ukryte i
pięćdziesiąt złotych. Mamusia powiedziała: – Tylko jak będziesz musiała, to wyjmij
stąd. Mamusia oddała różne wartościowe rzeczy [na przechowanie] jednej pani, która
pracowała w pałacu [u jakiegoś] hrabiego. Mój wujek, Mączeń, był jego wspólnikiem.
Jak ci dwaj kuzyni zapytali, czy jeszcze coś mam, to poszliśmy do tej pani i wzięłam
wszystko, co tam było. Oddaliśmy to jednemu panu, nazywał się Gorzała, [mieszkał]
w jakiejś wiosce koło Izbicy. Ten Gorzała był z Armii Krajowej. Ja tam byłam jakiś
czas  podczas  Wielkanocy.  W  Wielkanoc  była  znowu  łapanka  i  wszędzie  było
napisane, że gdzie się znajdzie Żyda, to i rodzina, i ci Żydzi będą wystrzelani. Ten
pan Gorzała mi powiedział: – Danka, ja mam dwoje małych dzieci. Nie mogę, to jest
bardzo  niebezpieczne.  Jedź  z  powrotem  do  Lwowa,  tam  nikt  cię  nie  zna.
Powiedziałam: – Jak ja mogę do Lwowa wyjechać, nie mam nic. – Wyjedź tam. Ja
zaczęłam chodzić po różnych wioskach, spałam w snopach siana, [pewnego razu]
spotkał  mnie jakiś  dzieciak,  Żydek,  i  on za mną chodził.  Ja wiedziałam jedno –
mamusia mi powiedziała, żebym nigdy nie spała z chłopcem. I ja się bałam, że on
będzie  spał  koło  mnie,  a  mamusia  mi  powiedziała,  że  nie  wolno  tego.  Ja  nie
wiedziałam więcej, tylko jeżeli mamusia [tak] powiedziała, to to jest święte. Poszłam
[dalej], kręciłam się po różnych wioskach, podchodziłam, prosiłam o robotę: – Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus. – Na wieki wieków amen. – Ja szukam roboty. –
Jakiej roboty? – Ja mogę wszystko zrobić. Ja miałam dziewięć lat, [mówiłam, że]
dziesięć. – Ja mogę niańczyć dzieci, ja mogę wszystko zrobić. – Ty możesz niańczyć



dzieci? Przecież sama potrzebujesz niańki. Weź sobie – miałam taki koszyk, wszyscy
mi dawali chleb albo różne ciasta, albo coś takiego. I tak chodziłam z tym koszykiem
od wioski do wioski. Raz zabłądziłam w lesie i nie widziałam, jak przyjść z powrotem
do tego pana Gorzały,  bo to była moja myśl,  że ja przyjdę z powrotem do pana
Gorzały. Weszłam do jakiejś stodoły i spałam razem z końmi, tylko spuściłam głowę i
tak przespałam, siedząc. W nocy przyszedł [gospodarz, chyba] mnie widział, ja nie
podniosłam  głowy,  ni  nic.  Wyszedł.  Wstałam  bardzo  rano  i  wyszłam  stamtąd,
dostałam się  z  powrotem do  pana  Gorzały.  Jak  pani  Gorzała  mnie  zobaczyła,
powiedziała: – Wejdź do stodoły i tam [zaczekaj], aż Jan przyjdzie. Siedziałam tam,
on przyszedł i mówi: – Co ty robisz Danka? Tu jest bardzo niebezpiecznie, dla ciebie i
dla  mnie.  Wszyscy  przecież  tutaj  szukają  Żydów.  To  ja  powiedziałam:  –  Panie
Gorzała, pan dostał pieniądze za mnie, pan mnie ma ukryć. Jeżeli  pan mnie nie
ukryje, to ja pójdę do Izbicy i podam – jak dziecko myślałam – że ja się ukryłam u
pana. Mnie zabiją, ale też pana zabiją. On [mógł] wziąć jakąś siekierę albo coś i mnie
zabić, zamiast tego powiedział: – Danka, nie bądź dzieckiem. Wyjedź do Lwowa, tam
nikt cię nie zna. Tam przeżyjesz.
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