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Odnalezienie wujka po wojnie
Po wojnie koleżanka mi powiedziała, że już jest komitet żydowski, [gdzie] Żydzi się
zwracają. Przyszłam do tej pani Olejnikowej, to już było więcej niż miesiąc po wojnie,
i powiedziałam jej: – Pani Olejnikowa – ja jestem Żydówką. Powiedzieli mi, że tutaj
jest komitet, ja bym się chciała wyjechać do Lublina i szukać [rodziny], bo umówiłam
się z mamusią, z rodziną, że się spotkamy w Lublinie w domu babci. Jej pierwsza
[reakcja]:  – Ty jesteś Żydówką, Danka? Powiedziałam: – Tak. – Pewnie byliście
bogaci. Mówię: – Nie. – Z pewnością byliście bogaci. To ja powiedziałam: – Tak.
Babcia i dziadek byli bardzo bogaci. – To odpisz nam jakiś dom. Powiedziałam: –
Dobrze, dobrze. Poszłam we Lwowie do komitetu żydowskiego i się zarejestrowałam.
Powiedzieli mi, że wyjadą dwie grupy do Lublina. Ja się zapisałam. Ten pan, który
mnie widział u tej koleżanki, ten, który był ukryty u tej koleżanki, sam był ze Lwowa,
on już miał mieszkanie i u niego było dwoje dzieci, dwaj chłopcy i mnie zabrał, żebym
mogła razem z nimi mieszkać. [Tam] czekałam na pociąg, na ten wyjazd do Lublina.
On miał  [zakład]  ślusarski,  przyszła jakaś pani  i  zwróciła się do mnie:  – Jak się
nazywasz? Powiedziałam:  –  Hela  Strasberger.  –  Skąd? –  Z  Lublina.  –  Helunia
Strasberger? Ty mnie nie pamiętasz? Mówię: – Nie, przepraszam, nie. – Ja byłam
twoją nauczycielką. To ja mówię – Nie. To [była] mojej kuzynki nauczycielka, pani
Śpiewakowa z Lublina. – Jest jakiś Strasberger w Równem, myślę, że twój wujek
żyje, dzisiaj w nocy mam wyjechać tam. Podaj mi, co ty wiesz o rodzinie. Zobaczymy,
jak ja wrócę i ty tutaj będziesz jeszcze, to ja ci powiem, czy ktoś został. Powiedziałam
imię matki, ojca, dziadka, babci, skąd i gdzie. Przyjechała z powrotem i powiedziała:
– Otóż to jest twój wujek. Przysłał mi pieniądze i [powiedział], że się spotkamy w
Lublinie. Wyjechałam do Lublina.
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