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Miejsce i czas wydarzeń

Rogów, II wojna światowa

Słowa kluczowe

Rogów, II wojna światowa, służba, praca w gospodarstwie

Służba u polskiej rodziny w Rogowie
Poszłam do Rogowa [do właścicieli baru] i powiedziałam, że chciałam służbę zacząć
od zaraz. I ja u tych ludzi byłam aż do wyzwolenia, do przyjścia Rosjan. Oni mnie
bardzo lubili, czułam, że kochają mnie jak własne córki. Spałam z jedną z nich, ona
była nastolatką. A w niedzielę, jak mieli czas, to siedzieli i opowiadali, jak Żydów
zabijali w Rogowie. I śmiali się. Ja tego musiałam słuchać, to zawsze próbowałam
gdzieś pójść na stronę, żeby nie poznali po mojej twarzy, jak to na mnie wpływa.
Pytali mnie [o kontakty z Żydami]. Powiedziałam: „Gdzie ja byłam przedtem, w ogóle
Żydów nie było, to ja nie wiem, nie znałam żadnych Żydów”. Ja pracowałam. Tam
miałam krowy, konia, pięć świń. Mieli też pole i kopaliśmy [kartofle]. Najgorsze było te
kartofle kopać, bo ja nie miałam tej siły, co oni mieli, oni byli przyzwyczajeni do tego.
Każdy wziął grządkę, ja wzięłam grządkę też, ale ja nie mogłam ich dogonić, nie
chciałam zostawiać kartofli w ziemi. To było najgorsze. Ale z wiązaniem słomy sobie
radziłam. Ja się zajmowałam krowami częściej i świniami. Codziennie rano
pompowałam dwie beczki wody i nosiłam takie nosidło na sobie. Ta pompa była taka
ciężka. Najgorzej było zimą, bo woda zmieniała się w lód. Ja nie miałam butów,
miałam tylko drewniaki. Buty nosiłam tylko w niedzielę. Chodziłam do kościoła, ona
była bardzo nabożna, kazała mi zawsze iść do kościoła i do spowiedzi. To było
najgorsze. Z początku nie wiedziałam, co i jak. Nie miałam kogo zapytać, co robić,
ale obserwowałam. Tam był starszy ksiądz i młody ksiądz. Raz byłam u młodego
księdza. Ja mu nie powiedziałam, że ja z chłopcami idę czy coś, a on takie rzeczy
opowiadał, czego nie robić, że ja się czerwona zrobiłam. Od tego czasu nie szłam do
młodego księdza, tylko do starego.
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