
Fijałka Małgorzata 

 

Powyższe wspomnienia znajomej rodziców Marii Kołodziejczyk z Jasła, wysłuchała      

i  spisała Małgorzata Fijałka. Praca została napisana  jako wypracowanie z historii na temat: 

„Moja rodzina    w czasach okupacji” pod kierunkiem pani Ewy Pietraszek.  

 

 W 1944 roku do Jasła przybliżył się front niemiecko-radziecki, a wraz z nim nasilenie 

nalotów na miasto. Naloty nasilały się szczególnie pod koniec lata, tak że w ogóle nie 

wychodziliśmy z piwnic. Jeżeli jednak zdecydowaliśmy się na noc zostać w mieszkaniu, to     

i tak w środku nocy trzeba było wracać do schronów. Były to dni straszne, pełne nerwowego 

napięcia i wątpliwości czy przeżyjemy następny nalot. Dla mnie, małej dziewczynki, straszny 

był widok rannych sprowadzanych na opatrunki do schronów. 

 Następne ważne wydarzenie, które pamiętam, to ogłoszenie przez głośniki uliczne w 

dniu 13 września 1944 r., że wszyscy mieszkańcy Jasła, pod groźbą rozstrzelania, muszą 

opuścić miasto do dnia 15 września do godz. 18.00. Starosta niemiecki Walter Gentz 

zapowiadał przez głośniki, że z miasta nie pozostanie kamień na kamieniu. Moja rodzina nie 

posłuchała jednak rozkazu. Za namową cioci i kilku znajomych rodzin postanowiliśmy 

przetrwać i ukryć się w ogromnych piwnicach kamienicy, dziś nie istniejącej, przy ówczesnej 

ulicy Sokoła. Nie pamiętam, ile dni przetrwaliśmy w tej ciemni, wśród szczurów i na 

podmokłych siennikach. Słyszeliśmy jak Niemcy rządzą się w mieście, jak wywożą co 

cenniejsze mienie mieszkańców, jak minują i podpalają domy. Ponieważ robili to według 

przygotowanego planu, doszli wreszcie do tej ulicy, przy której ukrywaliśmy się. 

Siedzieliśmy kilka godzin bez ruchu, bo słychać było jak już na górnych piętrach tej 

kamienicy żołnierze niemieccy wynoszą do samochodów wszystko, co przedstawiało pewną 

wartość. Wreszcie doszli do piwnic i nas odkryli. Ponieważ nie wykonaliśmy rozkazu 

opuszczenia miasta, ustawiono nas w szeregu z rękoma uniesionymi do góry. Jedna z pań 

znała język niemiecki i zaczęła rozmawiać z oficerem. Wreszcie wystąpiła z szeregu i nas 

kilkoro dzieci zabrała od rodziców i poprowadziła do przodu przez pluton żołnierzy 

niemieckich. W tym momencie przeżyłam szok. Nie zapomnę nigdy jak kurczowo trzymałam 

się sukienki mamy, gdy pani ta zabierała mnie i przesunęła się do przodu. Myślałam, że to 

my, dzieci, mamy najpierw umierać. Widziałam tylko lufy karabinów i czułam w gardle 

uwięzły krzyk-dlaczego ja pierwsza mam umierać i dlaczego mamę zostawiają. Do dzisiaj 

pamiętam to uczucie strach, to sztywne ciało i chaos w głowie. Okazało się jednak, że 

chodziło o wyproszenie łaski u Niemców i dlatego my, dzieci, miałyśmy wzruszyć sumienia 

żołnierzy. Poprowadzono nas do przodu po to, by w naszym imieniu prosić o życie. Chyba 

nasze twarzyczki dobrze oddały grozę tej chwili, bo Niemcy nie dokonali egzekucji, 

natomiast wyznaczyli nam 30 minut czasu na opuszczenie miasta. Nie mieliśmy jednak 

żadnej gwarancji, że następna grupa operacyjna spotkana przy innej ulicy daruje nam życie. 

Tak więc w wielkim pośpiechu i grozie biegliśmy wszyscy ulicami, aby jak najprędzej 

znaleźć się za miastem. Ulice były częściowo zasypane gruzem, domy paliły się, a my 

biegliśmy w kierunku rzeki Wisłoki. Przeszliśmy przez rzekę i skierowaliśmy się na dalszą 

tułaczkę do wsi Lipnica Dolna. Do tej wsi udaliśmy się dlatego, gdyż mieszkała tam znajoma 

rodzina Ziębów, których syn Stanisław uczył się zawodu kowala u mojego dziadka. Okazało 

się jednak, że nie było tam w zasadzie dla nas miejsca, bo pokój zajęła rodzina wysiedlona      

z poznańskiego. Gospodarze byli jednak przychylni i odstąpili nam na mieszkanie komorę     

(tj. spichlerzyk). Było to pomieszczenie małe, bez żadnej możliwości ogrzewania. Na 

następny dzień  przyszła jeszcze jedna rodzina wysiedlona ze wsi Kowalowy. Ziębowie byli 

dobrymi ludźmi, nie odmówili też tej rodzinie dachu nad głową. Nowo przybyli zrobili sobie 

„barłóg” w oborze nad krowami i tam spali. W ciągu dnia przebywaliśmy wszyscy w dużej 

kuchni, gdzie mieszkali gospodarze. W naszej „sypialni” znajdowało się jedno stare 



drewniane łóżko i jedna pierzyna. Na łóżku tym na zmianę spało 5 osób. Podczas silnych 

mrozów przenosiłam się spać do obory na „barłóg”. Ciotka Janina, z zawodu krawcowa, 

zaczęła chodzić po domach ze swoją maszyną do szycia marki „Singer” (walizkową). Była to 

maszyna ręczna na korbkę. Ciocia zabierała mnie czasami ze sobą. Ja kręciłam wtedy korbką 

napędzając maszynę i dzięki temu ciocia mogła więcej uszyć i więcej zarobić. Zapłatę 

dostawała w postaci produktów spożywczych. To pomagało nam jakoś przetrwać. Mama też 

chodziła do różnych prac w polu, aby zarobić na jedzenie. Moja mama była bardzo odważną 

kobietą. Próbowała kilka razy przedostać się do miasta, lecz tylko dwukrotnie udało się jej 

pod osłoną nocy dotrzeć do naszego domu przy ul. Rejtana 11. W piwnicy tego domu 

mieliśmy zgromadzony cały dobytek. Ponieważ we wsi było bardzo dużo wysiedlonych 

rodzin, z nastaniem zimy coraz trudnej można było dostać żywność. Zmuszało to moja matkę 

do wędrowania pieszo w okolice Biecza, gdzie można było kupić lub dostać coś do zjedzenia. 

Najtrudniejszym miesiącem był styczeń, gdyż zarówno silne mrozy, jak i brak możliwości 

zdobycia pożywienia, dawał się nam silnie we znaki. 

 W dniu 15 stycznia 1945 r. wojska radzieckie rozpoczęły szybkie i silne natarcie na 

zgrupowanie wojsk niemieckich w Jaśle, które w ogromnym popłochu przez wieś Opacie       

i Lipnicę Dolną wycofały się w kierunku Biecz i Gorlic. Wycofujące się przez Lipnicę 

oddziały niemieckie, z powodu ciężkich warunków na polnych drogach, dla odciążenia, 

zrzucały z taborów część zrabowanych rzeczy, mienie wojskowe i żywność. Po ich 

przemarszu wszyscy mieszkańcy wsi i wysiedleni wychodzili na drogę zabierać porzucone 

rzeczy. Mnie udało się znaleźć buty trzewiki, w których  po wyzwoleniu chodziłam przez       

2 lata. Z pozostawionych przez wojsko  rzeczy, najwięcej było wojskowych koców, z nich  

ciocia Janina poszyła nam płaszcze i spodnie. 

 Gwałtowna ofensywa wojsk radzieckich spowodowała, że w dniu 17 stycznia 1945r. 

Jasło zostało wyzwolone. Już w dniu 18 stycznia zjawił się w Lipnicy patrol radziecki, co 

oznaczało, że tereny te są wolne. Przedstawiciele wysiedlonych rodzin, między innymi moja 

mama, udali się nazajutrz do Jasła, aby zorientować się czy jest do czego wracać. W wielu 

zburzonych domach pozostały nie uszkodzone piwnice, które stały się pierwszymi 

powojennymi mieszkaniami jaślan. Nie dla wszystkich jednak wystarczyło piwnic. Dlatego 

większość ludzi udawała się na Zachód, osiedlając się w Zabrzu, Katowicach i innych 

miejscowościach na Ziemiach Odzyskanych.  

 Mój powrót do Jasła odbywał się na sankach ciągnionych  przez mamę i ciocię.          

Z powodu bardzo silnego mrozu  tak  przemarzłam, że we wsi Kaczorowy musiano mnie 

nacierać śniegiem. Ostatni krótki postój przed Jasłem spędziliśmy u gospodarza 

mieszkającego niedaleko rzeki Wisłoki. Następnie przeprawiliśmy się przez zamarzniętą 

rzekę do miasta. Przedstawiało ono opłakany widok. Wśród gruzów sterczały tylko  szczątki 

murów i kominów.  

 Nasz mały parterowy domek przy ul. Rejtana, otoczony zewsząd wysokim 

budownictwem, pozostał jak gdyby nie zauważony przez minerów i podpalaczy niemieckich   

i dlatego zapewne ocalał. Nie zastaliśmy jednak w nim nic, poza murami, wybitymi oknami, 

podziurawionym dachem. Obok domu stał warsztat ślusarsko-kowalski dziadka, również 

okradziony, lecz nadający się do zamieszkania. W nim chwilowo zamieszkaliśmy wraz          

z trzema znajomymi rodzinami. Pozbieranymi kawałkami szyb zaszkliliśmy okna domu, do 

którego po kilku dniach wprowadziła się moja rodzina. Pozostałe rodziny mieszkały              

w budynku kuźni. W mieście panował głód, nie było żadnych możliwości nabycia 

pożywienia. Dlatego każdy na własny sposób zaopatrywał się w okolicznych wsiach. 

 W pierwszych dniach po powrocie wykopywaliśmy w ogródku spod śniegu 

zamarznięte ziemniaki i jarzyny i z tego gotowało się zupę. Trudna sytuacja zmusiła moją 

mamę do udania się do rodziny mojej babki mieszkającej w Rymanowie, która przyszła nam   

z pomocą i pomogła przetrwać najcięższy okres okupacji. 


