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Nie uciek!am, tylko posz!am 
przed siebie 

Salomea albo Sabina Gemrot, wnuczka w!gierskiego "yda 
Strahla z#Przybyszówki ko$o Rzeszowa. Mia$a dziewi!%dziesi&t 
pi!% lat, kiedy odda$a swoj& histori! do 'ydowskiego archiwum. 
Mówi$a emocjonalnie i#j!zyk krasi$a galicyjskimi regionalizmami. 
Opowiada$a, 'e rodzice byli tolerancyjni i#religijni. "e w#domu 
by$ sztibl*, a#ksi&dz do ojca na karty przychodzi$. "e uczy$a si! 
bieli(niarstwa, krawiectwa, kompozycji stroju, jak zrobi% kapelusz, 
no i#ró'ne rodzaje haftu pozna$a. "e potem uratowa$a z#getta 
Malink! i#znalaz$a sobie prac! u#Niemca w#Niepo$omicach. By$a 
zaradna. Po wojnie te'. Walczy$a o#mieszkanie, o#dzieci, o#swoj& 
rodzin!. Ale uraz mia$a. I#jak przychodzi$y listy z#'ydowskiej 
instytucji, to bez piecz&tki, 'eby s&siedzi nie wiedzieli. A#i#tak 
za dzie%mi wo$ano. Od roku 1948 mieszka$a w#Wieliczce z#rodzin&. 
Zmar$a 24 lutego 2008 roku w#ma$ym wielickim domu.

Nazywam si" Salomea Gemrot i#urodzi$am si" 15 listopada 1909 
roku trzy kilometry od miasta Rzeszów, we wsi Przybyszówka. 
Tam trafi$#– ale ja nie wiem, w#którym roku, bo to si" dzia$o na 
d$ugo przedtem, zanim ja si" urodzi$am#– jaki% &yd z#W"gier. 
Nazywa$ si" Strahl. By$ pierwszym &ydem w#tej miejscowo%ci. 
Niezwykle zaradny cz$owiek. O'eni$ si", zakupi$ ziemi" i#tereny, 
które nadawa$y si" pod cegielni". Przez wie% przebiega$a dro-
ga na Kraków, Tarnów. On po jednej stronie wybudowa$ dom 

* sztibl, sztib! (jid.)#– pokoik: salka modlitewna, najcz"%ciej chasydzka
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dla siebie i# 'ony i# taki obiekt, gdzie mia$ wytwórni" spirytu-
su#– gorzelni". Po drugiej stronie drogi podmiejsk* restauracj" 
prowadzi$, a#w#g$"bi, na tych polach, wybudowa$ cegielni". No 
i#gospodarstwo rolne te' mia$.

Ale niestety d$ugo to nie trwa$o, bo wybuch$ po'ar w#tej gorzel-
ni i#spali$a si" mu tam ta 'ona. &ywcem, tak. Dzieci nie mia$, to 
znaczy mo'e i#mia$, i#zostawi$ gdzie na W"grzech. Tego ja nie 
wiem. Strahl w#Przybyszówce o'eni$ si" po raz drugi i#ja jestem 
jego wnuczk*. Wiem, 'e o'eni$ si" z#jak*% pani* z#Ropczyc. Na-
zwiska nawet nie znam, ale mia$a na imi" Amalia. On mia$ ju' 
wtedy pod sze%+dziesi*tk", ona#– osiemna%cie lat i#by$a sierot*. 
A#u#&ydów dawniej postanowione by$o, 'e sierot* mia$a obo-
wi*zek zaj*+ si" ca$a rodzina, która pozosta$a. Wi"c j* szybko 
wydali za m*' za tego w$a%nie W"gra#– 'e by$ bogaty i#tak dalej. 
No, ma$'e,stwo to podobno by$o bardzo poprawne, bo pozosta$ 
dom pi"knie urz*dzony, cegielnia prosperuj*ca i#gospodarstwo. 
Tak 'e ta pani, ta babcia moja, by$a chyba zadowolona. Zd*-
'y$a mie+ kilkoro dzieci, w#tym moj* matk". No niestety, moja 
matka, jak mia$a dziesi"+ lat, te' zosta$a sierot*, bo mój dziadek 
umar$. Naturaln* %mierci*. Musia$ by+ stary.

Je%li chodzi o#dziadka ze strony ojca, to nie wiem za wiele. 
Wiem, 'e by$ urodzony w#Kolbuszowej, mia$ na nazwisko 
Krieger i#chyba by$ religijnym &ydem. Po %mierci tego dziad-
ka babcia ze strony ojca mieszka$a z#nami w#Przybyszówce i#ta 
babcia to mnie w$a%ciwie wychowa$a. Mia$a zawsze do mnie 
cierpliwo%+ i#ona mnie tych religijnych spraw uczy$a, i#ona 
mnie wprowadza$a w#'ycie. Czyta$a Bibli" bez okularów. (I#ja 
te' czytam bez okularów). A#ta Biblia by$a ilustrowana cz"-
%ciowo. Taka du'a ksi"ga, gruba. Jak by$y nabo'e,stwa w#cza-
sie %wi*t, to babcia mnie bra$a i#trzyma$a za r"k". I#zmusza$a, 
'ebym dobrze s$ucha$a, i# t$umaczy$a mi, o#co chodzi, która 
modlitwa ma jakie znaczenie. Babcia mnie bardzo pilnowa-
$a. „Mówi$a% ty rano modlitw"?” „Ee, babciu, nie mam czasu, 
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przecie' wisz, 'e co% innego musz" robi+”. „No#– mówi#– 'eby% 
mia$a jutro czas!” I#potem, jak ta babcia umar$a, to mama to 
samo robi$a.

Ojciec mia$ trzech braci. Jeden by$ w#Krakowie, jeden w#Gor-
licach i# jeden w#G$ogowie. Brat w#Krakowie nazywa$ si" Ma-
jer Krieger. Mia$ 'on" i#dwie córki: Reni" i#Edzi". By$ zarz*dc* 
domu dla starców 'ydowskich przy ulicy Krakowskiej 57. Ten 
zak$ad mie%ci$ si" w#du'ej, wolno stoj*cej kamienicy. Ogród 
by$ tam pi"kny, utrzymane pierwszorz"dnie to wszystko. Ame-
ryka, Austria utrzymywa$a to i#w#ogóle przysy$ali pieni*dze ze 
wszystkich stron, tak. Ja tam je.dzi$am dosy+ cz"sto, pami"tam, 
to by$o nad Wis$*, ostatni dom. Ten dom Niemcy jako jeden 
z#pierwszych zburzyli. I# ten wujek pochowa$ w#Krakowie t" 
moj* babci", która mnie wychowywa$a, bo ona, jak zachorowa-
$a, to chcia$a u#niego umrze+.

Ten brat w#Gorlicach by$ najstarszy, nazywa$ si" Samuel i#mia$ 
przezacn* rodzin", bardzo inteligentnych ludzi, wykszta$co-
nych. Syn Samuela by$ adwokatem. Nazywa$ si" Dawid Krieger. 
W#Krakowie studia zrobi$, i# to wtedy, kiedy by$ ten numerus 
clausus. -adny by$ bardzo i#bardzo si" spodoba$ tym profe-
sorom. Córki#– Helena i#Maria#– by$y nauczycielkami. Jedna 
i#druga mia$a seminarium nauczycielskie, bo w#Gorlicach nie 
by$o takiej nagonki na &ydów. Tam przyjmowali wszystkich, bez 
ró'nicy. To nie to co w#Rzeszowie. Brat ojca z#G$ogowa mia$ 
na imi" Zelman, a#mo'e Zalmen? Ten jeden nosi$ brod" i#pejsy 
i#on by$ najbiedniejszy. Chyba by$ szojchetem*, rzezakiem. Mia$ 
'on" i#dziecko#– syna. Przychodzi$ do nas, bo ten G$ogów by$ 
niedaleko i#ojciec go stale wspomaga$.

Moja matka mia$a brata i#dwie siostry. Jozef Strahl by$ najstar-
szy z#rodze,stwa matki i#mieszka$ w#Tarnowie. O'eniony by$ 
z# jak*% pani* z# Jaros$awia, z# takiej rodziny, która si" muzyk* 

* szojchet (jid.), szochet (hebr.)#– rzezak rytualny
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zajmowa$a. Nie wiem, ale chyba uczyli tej muzyki i#wynajmo-
wali si" do grania. I#ten brat mia$ dwóch synów i#dwie córki. 
I#wszystkie te dzieci by$y muzycznie uzdolnione. On sam zgin*$ 
przed wojn* w#wypadku w#cegielni. Jego syn Zygmunt by$ wir-
tuozem#– skrzypkiem. Drugi syn zosta$ w#Ameryce dentyst*. 
Starsza córka tak jak ja si" nazywa#– Sabina. Uratowa$a si", bo 
mia$a bardzo zapobiegliw* matk". Matka j* pr"dko wyda$a za 
m*', za wdowca z#Holandii, zanim ta zawierucha przysz$a, a#po-
tem do Ameryki wyjechali. A#ostatnio, od kilku lat, nie mam 
wiadomo%ci od niej. Chyba nie 'yje, bo przecie' nie mo'e 'y+, 
jak by$a o#rok starsza ode mnie…

Siostra matki, Maria, to by$a pi"kno%+ na ca$* okolic". I#by$a 
uzdolniona artystycznie#– umia$a rysowa+. Ale ta Maria bardzo 
wcze%nie umar$a, bo by$a chora, psychicznie wyczerpana przez 
nieudane ma$'e,stwo. Ojciec j* odwióz$ do Wiednia, do kliniki 
na leczenie, w#tej klinice zmar$a i#tam gdzie% jest pochowana. 
Wydaje mi si", 'e to by$o nied$ugo po %lubie moich rodziców. 
Nie wiem, kim by$a ta Maria, ale ona kolekcjonowa$a ró'ne rze-
czy, które dzi% maj* warto%+ artystyczn*: ró'ne sprz"ty, przed-
mioty, trofea my%liwskie.

Druga siostra mamy, Berta, wysz$a za m*' w#Rzeszowie, a#wte-
dy to tam by$a Austria, prawda? Wi"c w#Rzeszowie by$a taka 
rodzina Sternszusów, bardzo taka zacna, elegancka, zasymilo-
wana#– oczywi%cie tak po niemiecku. No i#z#wielkiej mi$o%ci 
podobno jeden z#tych Sternszusów z#t* Bert* si" o'eni$. Po-
tem oni zmienili nazwisko na Star. Osiedli si" w#Niemczech, 
w#Kolonii nad Renem, i#tam se otworzyli biznes taki sam, jak 
mieli w#Rzeszowie, to znaczy skup na ca$* okolic" nabia$u 
i#wytworów mlecznych. Bardzo dobrze im si" powodzi$o. Berta 
mia$a trzech synów. Jeden mia$ na imi" Erich. I#mia$a te' cór-
k"#– Ró'". A#ta jej córka Ró'a Star#– pianistka i#sopran#– by$a 
zaanga'owana w#teatrze w#Kolonii i#wyst"powa$a jako solistka. 
Mia$a bardzo du'e powodzenie, ale nie wysz$a za m*'. Ko$o 
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-odzi by$ taki obóz koncentracyjny, Che$mno nad Nerem. 
Tam ich wszystkich wywie.li. I#Ró'a zgin"$a z#t* swoj* trup* 
teatraln*.

Moja mama mia$a na imi" Chana. Hanna Strahl. Nie wiem, 
w#którym roku si" urodzi$a, ale wiem, 'e %lub bra$a w#1900 roku, 
to musia$a wtedy mie+ dwadzie%cia, mo'e dwadzie%cia dwa lata, 
bo to tak dziewczyny wychodzi$y za m*'. Matka by$a bardzo 
pogodn* osob*. Uchodzi$a za $adn* bardzo. Mia$a wygl*d nie-
'ydowski. Nie nosi$a peruki. By$a wysoka i#mia$a ciemne oczy. 
W$osy mia$a nie czarne i#nie ca$kiem blondne, tylko takie#– 
o, szatynka si" mówi$o. No i#mama tutaj osiedli$a si", w#tym ma-
j*tku po ojcu swoim, w#Przybyszówce. Po %mierci ojca poma-
ga$a matce w#gospodarstwie i#utrzymywa$a kontakt z#rodzin*. 
Mieli kilkana%cie mórg ziemi. Do%+ du'o. Na tym maj*tku by$a 
te' ta cegielnia i#matka pomaga$a swojej matce rozprowadza+ te 
ceg$y. Pó$ Rzeszowa by$o zbudowane na tej cegle. I#zawsze mi 
matka pokazywa$a: „To z#naszej ceg$y, to z#naszej…”. Ta cegielnia 
nazywa$a si" Strahl, po nazwisku dziadka.

Mój ojciec nazywa$ si" Eisig Krieger. Urodzi$ si" ko$o Kolbuszo-
wej, w#miejscowo%ci Werynia. To jaka% wioska by$a. Nie wiem 
dok$adnie, kiedy si" urodzi$. Kiedy w#1900 roku si" 'eni$ z#moj* 
mam*, to mia$ jakie% dwadzie%cia sze%+ lat. Ojciec by$ oczywi%cie 
przystojny i#taki, no, obyty cz$owiek. Jak mia$ trzyna%cie lat, za-
bra$a go bezdzietna znajoma jego rodziców do Anglii i#on tam 
by$ ponad dziesi"+ lat. Ta znajoma wykszta$ci$a go, mia$ szko$" 
%redni* i#by$ ksi"gowym. 1wietnie pozna$ j"zyk angielski.

Jak wybuch$a wojna bursko-angielska, to ojciec zaj*$ tam jakie% 
stanowisko, jako ksi"gowy. To by$ Kapsztad, Johannesburg#– ja 
nie pami"tam, tylko te nazwy jako% pozosta$y mi w#pami"ci. 
No i#przetrwa$ t" wojn" w#jakiej% kopalni z$ota w#Afryce. Tam 
zachorowa$ na 'ó$t* febr". I#Anglicy zaproponowali mu, 'eby 
przyjecha$ do Rzeszowa na leczenie. (To by$a Austria wtedy). 
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No przyjecha$, wyleczyli go. Tu mia$ jeszcze rodziców, rodze,-
stwo. Tam w#Anglii starali si", 'eby powróci$, ale niestety#– zo-
baczy$ moj* matk" i#nie by$o si$y. Rodzice poznali si" u#dalszej 
rodziny ojca w#Rzeszowie. Przypadkowo. (Jak si" pó.niej okaza-
$o, ojca i#matk" $*czy$o bardzo dalekie pokrewie,stwo). I#on od 
razu si" zakocha$. To by$o ma$'e,stwo bez swatki, absolutnie. 
Mogli wyjecha+, ale matka nie chcia$a jecha+ do Anglii, czego 
nie mog$a potem prze'a$owa+ ca$e 'ycie.

Rodzice mieli nas siedmioro. Mnie i#moich pi"ciu braci, bo 
moja siostra Amalia, imi" dosta$a po babci, urodzi$a si" do-
piero, kiedy ja mia$am czterna%cie lat. Wszyscy urodzili%my 
si" w#Przybyszówce i# ja tam jeszcze chodzi$am do szko$y, ale 
pó.niej rodzice przeprowadzili si" do innej wsi, niedaleko, do 
Staroniwy. To te' by$o jakie% trzy kilometry od Rzeszowa. Mój 
ojciec by$ bardzo %wiecki, zasymilowany, no trudno mu by$o 
by+ inaczej, jak on tyle lat by$ za granic*. Zawsze dobrze ubrany, 
nosi$ zarost taki krótki, ale 'adnych pejsów ani nic takiego. To-
lerancyjny ogromnie, matka zreszt* te'. Pilnowa$ nas, 'eby%my 
tacy sami byli. Pami"tam, jak %wi"ta Bo'ego Narodzenia odpra-
wiali polscy s*siedzi. By$ taki zwyczaj, 'e w#sadach gromadzili 
si" po wigilii, no i#te drzewa opasywali s$om* i#jakie% obrz"dy 
odprawiali. I#my%my tam podchodzili, i#%miali si". Ojciec nas 
skrzycza$: „Nie wolno takich rzeczy robi+! &eby mi si" to wi"cej 
nie powtórzy$o! To jest ich obrz"d, ich sprawa! Przyjemnie by 
ci by$o, jakby twoje sprawy zosta$y o%mieszane?!”. Tak do nas 
mówi$.

Matka te' by$a tolerancyjna. Pami"tam, jak mi opowiada$a, jak 
je.dzi$a do Niemiec, do Kolonii, do swojej siostry na rekonwa-
lescencj" po chorobie. By$a zachwycona wspó$'yciem Niem-
ców z#&ydami. Na Nowy Rok mama moja dosta$a od przyjació$ 
Niemców ga$*. bzu kwitn*cego! (To by$ pocz*tek tego wieku, 
co przeszed$). Mama opowiada$a, jak tam &ydzi byli szanowa-
ni, jak byli uwa'ani za kategori" ludzi cywilizowanych. Jak j* 
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odprowadzali Niemcy, jak jecha$a do domu, to j* namawiali, 
'eby wszystko sprzeda$a i#wyemigrowa$a z#Polski. No to nie do 
wiary, co si" potem sta$o! Sk*d to si" wzi"$o?

Ojciec by$ t$umaczem przysi"g$ym, chyba angielskiego. Zna$ 
te' %wietnie literacki j"zyk niemiecki. Oprócz tego przy s*dzie 
by$o to $awnictwo, gdzie on zasiada$. By$ bardzo szanowanym 
i#znanym cz$owiekiem w#Rzeszowie. Ojciec by$ te' oczytany. 
Przywióz$ z#Anglii ca$* bibliotek". Mia$ Pi"cioksi*g oprawio-
ny w#skór"#– on stale studiowa$, jak mia$ czas. Oprócz tego#– 
wszystkie dzie$a Szekspira, oprawione w#p$ótno niebieskie. Mia$ 
te' dzie$a klasyków niemieckich, w#j"zyku niemieckim. Ojciec 
bardzo du'o czyta$ polskich gazet politycznych, ale nie by$ 
w#'adnej partii. Pami"tam dyskusje w#domu z#jego znajomymi 
na temat wojny japo,sko-rosyjskiej.

Rodzice mieli du'e gospodarstwo: ziemi", trzy krowy, dwa ko-
nie. By$a s$u'*ca, ale ona g$ównie w#gospodarstwie pomaga$a#– 
mia$a krowy i#kury w#opiece. W#kuchni mama sama gotowa$a. 
Kuchnia by$a koszerna. Absolutnie! Bo matka by$a bardzo re-
ligijna. Tradycje 'ydowskie by$y u#nas przestrzegane. W#domu 
rodzice pomi"dzy sob* rozmawiali w#jidysz, no. A#dzieci rozu-
mia$y, naturalnie. Bracia mówili dobrze w#tym j"zyku, i#oczy-
wi%cie mówili po polsku, bo matka bardzo dba$a o#to, 'eby%my 
nie byli wyobcowani, jak ju' tu musimy 'y+. Rodzice nie my%leli 
o#wyje.dzie do Palestyny. Ojciec uwa'a$, 'e jest za stary, 'eby 
zorganizowa+ 'ycie rodzinie. Pami"tam, 'e ró'ne ekscesy anty-
semickie si" zdarza$y i#bardzo je prze'ywa$am. I#zawsze mi si" 
zdawa$o, 'e powinni%my wyjecha+ i#nie by+ wyobcowanymi.

Na Amali", t* m$odsz* o#czterna%cie lat siostr", mówili%my Ma-
linka. I#mia$am pi"ciu braci. By$am podobna do babci, matki 
ojca. Bracia byli wdani w#rodzin" matki i#wszyscy byli wysocy. 
A#ja najmniejsza. I#oni mi z#tego powodu zawsze w#domu do-
kuczali. A#rodzice mówili: „Dajcie jej spokój, ona b"dzie mia$a 



(4

12 OPOWIE!CI "YDOWSKICH

rozum wi"kszy za to, b"dzie m*drzejsza”. A#oni zawsze mnie 
prze%ladowali, siadali przy stole, zginali nog" w#kolanie, czapk" 
wk$adali na kolano i#patrzyli na mnie, 'e taka ma$a jestem jak 
odleg$o%+ od pi"ty do kolana.

Tak jak mama, ja te' nie mia$am 'ydowskiej urody. Pami"tam, 
jak mnie ojciec wysy$a$ czasami do kaha$u, to tam widzia$am, 
'e by$y jakie% zgromadzenia, rozmawiali &ydzi mi"dzy sob*, 
a#ja przychodzi$am, czeka$am grzecznie na swoj* kolejk", a#tam 
zawsze jaki% &yd si" odezwa$: „Co ta sziksa* tutaj chce?”. Nie 
chcia$am tam chodzi+. I#bardzo z#powodu takiej urody cier-
pia$am, bo jak przysz$am do rodziny, to te' mówili: „Obca, jaki 
ona ma wygl*d?”. W#domu, w#szkole mówili na mnie Sabina, 
a#nie Salomea. Moi bracia te' u'ywali spolszczonych imion, nie 
wiem, czy dlatego, 'e im kto% doradzi$, czy dlatego, 'e taki czas 
by$, 'e chcieli si" za wszelk* cen" zasymilowa+ i#przesta+ by+ 
tymi obywatelami drugiej kategorii.

Do szko$y posz$am jeszcze za Austrii, chyba w#1915 roku. Ro-
dzice pos$ali mnie o#rok wcze%niej#– jak mia$am sze%+ lat, bo nie 
mieli co ze mn* zrobi+. Chodzi$am do polskich szkó$. W#drugiej 
klasie ju' by$ obowi*zuj*cy j"zyk niemiecki. Rano modlitw" si" 
mówi$o: „Bo'e, ochro, nam cesarza i#nasz kraj”. Tam, w#Rze-
szowie, jeszcze za cesarza, to skaut polski by$ bardzo rozwini"ty. 
Austriacy nie przeszkadzali w#tym, absolutnie nie. I#ja pami"-
tam, 'e podczas 3 Maja i# tych wszystkich %wi*t narodowych 
szko$y organizowa$y w# rynku manifestacje. Tam by$ pomnik 
Ko%ciuszki i#pod tym pomnikiem wszyscy si" gromadzili i#%pie-
wali pie%ni patriotyczne: „Patrz, Ko%ciuszko, na nas z#nieba, jak 
my wrogów b"dziem gromi+. I#twojego miecza nam potrzeba, 
by ojczyzn" oswobodzi+”.

Matka moja by$a uczulona na punkcie, 'eby nas nie prze-
%ladowano za pochodzenie. A# ja chodzi$am do takiej szko$y 

* szikse (jid.)#– m$oda nie-&ydówka
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podstawowej w#Rzeszowie, gdzie dzieci pochodzenia 'ydow-
skiego by$y osobno w#klasie, w#innych $awkach. Ojciec mój nie 
móg$ tego przebole+. I#on mia$ ambicje, 'eby mnie z#tej szko$y 
przenie%+ tam, gdzie nie by$o 'adnej segregacji. Wi"c z#pi*tej 
klasy czy z#szóstej ojciec mnie zabra$ do szko$y imienia 1wi"tej 
Jadwigi, gdzie nie by$o w#ogóle dzieci 'ydowskiego pochodze-
nia. Tam opiekowali si" mn*, dobrze mi by$o, bo ksi*dz si" mn* 
zajmowa$. Przysz$am zupe$nie wyobcowana. Sta$am kiedy% na 
korytarzu, bo oni wypraszali#– te katolickie szko$y#– innowier-
ców z#lekcji religii. Ksi*dz, bardzo m$ody, pami"tam, Józef Cie-
%lik si" nazywa$, podszed$ do mnie i#pyta si" mnie, czego ja tu 
stoj". To ja mu mówi" dlaczego, a#on mówi: „Stoj*c tu, za du'o 
nie b"dziesz umie+, chod.”. Wzi*$ mnie za r"k" i#poprowadzi$. 
Mówi: „Przyjdzie taki czas, 'e ci si" to akurat mo'e przyda+”. 
Ksi*dz mi takie prorocze s$owa powiedzia$. Odt*d stale cho-
dzi$am na lekcje religii, chocia' nie bardzo mnie to interesowa-
$o i#klasyfikowana nie by$am. Ten ksi*dz mia$ du'* bibliotek" 
i#mia$ zwyczaj na %wi"ta wypo'ycza+ ksi*'ki tym uczennicom, 
które chcia$y. Wi"c zaprasza$ do tej biblioteki, no i#mnie te', na-
turalnie. A#ja patrzy$am po tych wszystkich pó$kach z#ksi*'kami 
i#widz" Quo vadis. On mówi: „Nie mog" ci tego po'yczy+, bo 
to ojciec musi zezwoli+”. No a#ojciec mi powiedzia$: „Id., nie 
zawracaj mi g$owy, czytaj, co chcesz, przecie' nie jeste% g$upia”. 
W#tej szkole by$am jedna &ydówka, to rodzice zapisali mnie do 
prywatnej szko$y hebrajskiej w#Rzeszowie, gdzie uczy$am si" j"-
zyka hebrajskiego dwie godziny w#tygodniu.

Rodzice tak za bardzo nie cackali si" ze mn*. Konie by$y, ale jak 
by$y konie gdzie indzij zaj"te, to ja chodzi$am trzy kilometry do 
tej szko$y, taki górzysty by$ tam teren. 1nie'yce, zimno, wiatr, to 
od jednego s$upa telegraficznego do drugiego sz$am, obejmo-
wa$am ten s$up i#odpoczywa$am. Nikt si" nie interesowa$, cho+ 
by$am jedyn* córk*. No matka mnie tak wychowywa$a: „Ja was 
mam siedmioro#– mówi$a#– nie mog" wyj*tków robi+”.
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