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Miejsce i czas wydarzeń Lwów, II wojna światowa

Słowa kluczowe Lwów, Krzywczyce, II wojna światowa, wypas krów,
Rosjanie, wyzwolenie, fałszywa tożsamość

 
Ukrywanie się na peryferiach Lwowa
Od tego czasu zaczęłam pracować u jednej pani,  spałam u niej  i  pasłam krowę.
Potem poszłam do innych, to były Krzywczyce, peryferie Lwowa. Tam były już dwie
krowy, chodziłam z nimi na pastwisko, byłam pastuszką. Chcieli mnie zaadoptować,
przygotowali  mnie  do  pierwszej  komunii.  Miałam  się  ładnie  zachowywać,  nie
przeklinać.  A  mój  nowy  język  [to  były]  przekleństwa,  te  wszystkie  pastuchy
[przeklinały].  Ja  się  [chciałam]  zachowywać  tak  samo  jak  oni.  Jak  ja  się
dowiedziałam, że ja mam pójść do pierwszej komunii, przestraszyłam się. Mamusia
mi powiedziała, że ja przeżyję wojnę, ale żebym wiedziała, że ja jestem Żydówką,
żebym wróciła do żydowskiego narodu. Zaczęłam znowu kląć, przeszłam do innej
rodziny. Oni byli bezdzietni, też chcieli mnie zaadoptować. Oni mi nawet zrobili kartkę
żywnościową. Potem byłam u jednej pani, która miała dwie córki. To było w jakiejś
takiej chacie, tam nic nie było, coś okropnego. Moją pracą było chodzenie w zimie do
Lwowa  i  kupowanie  tam  łupin  z  kartofli.  Latem  przyszedł  znowu  ten  pierwszy
[gospodarz]: – Danka przyjdź do nas, bądź z nami i prowadź krowy. To ja pytałam: –
A  czy  tylko  na  wiosnę  i  lato,  czy  to  też  będzie  na  zimę?  –  Na  zawsze.  –  OK.
Przeszłam do niego z powrotem, nie pamiętam jego nazwiska, chodziłam od jednego
do drugiego.
W kwietniu [19]44 roku Rosjanie przyjechali i bombardowali, jeszcze byłam u tych
staruszków. Rosjanie wrócili 1 maja i bombardowali. 27 lipca [19]44 roku wojna się
skończyła dla nas. Ja jeszcze się nie przyznałam, że jestem Żydówką. Dalej pasłam
krowy, aż jedna koleżanka przyszła i powiedziała: – Słuchaj. Ty jesteś Żydówką, u
nas się ukrywali Żydzi. I pamiętasz, że raz przyszłaś mnie odwiedzić? Oni cię widzieli
i  [uważają],  że  ty  jesteś  Żydówką.  Ja  mówię:  –  Ja  nie  jestem Żydówką.  Ja  się
obawiałam, że wojna się nie skończyła. Wszyscy mnie znali jako chrześcijankę, ja
chcę zostać chrześcijanką, aż wojna się skończy. Mnie się też udało, bo podczas
wojny  Niemcy  znaleźli  grób  polskich  żołnierzy  i  tam był  jakiś  oficer  pod  moim
nazwiskiem, Sobieraj.  Ja powiedziałam, że mamusia umarła podczas porodu,  a



ojciec gdzieś zginął, był żołnierzem. Teraz już miałam pełny obraz, że to jest mój
tatuś, mamusi nie miałam, i tak dalej. Miałam kartkę żywieniową, miałam tatusia,
który umarł, miałam wyciąg metrykalny. [Jak] pasłam krowy, wśród sąsiadów był też
jakiś Ukrainiec i on powiadał, że ja jestem Żydówką. I przyszli na łąkę i pytali mnie,
czy ja jestem Żydówką, czy ja nie jestem Żydówką, żebym ja im pokazała metrykę.
To powiedziałam: – Metryka w domu. W każdym razie zaprosili mnie do Lwowa do
SS tam,  do jakiegoś urzędu.  Przyszłam tam,  zaczął  tam się  mnie pytać,  kim ja
jestem, ten Niemiec mi powiedział: – Daj mi fotografię, żebym ja mógł posłać do tej
wsi, skąd ty jesteś, by się dowiedzieć, czy ty nie jesteś Żydówką. Powiedziałam: –
Nie mam fotografii, i on mi dał dalej pójść. Ale ten Ukrainiec nie dał mi żyć, zawsze
kamienie na nogi mi rzucał. 
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