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Monika Mordawska  

 

Powyższe wspomnienia babci Krystyny Mordawskiej z Jasła wysłuchała i  spisała 

Monika Mordawska. Praca została napisana  jako wypracowanie z historii na temat: „Moja 

rodzina    w czasach okupacji” pod kierunkiem pani Ewy Pietraszek.  

 

 
Jak została wyzwolona moja miejscowość 

 
Po ciężkich i  niepewnych latach okupacji hitlerowskiej, pełnej tragicznych wydarzeń 

przyszły dni, które budziły iskierkę nadziei na lepsze jutro. 

A było to tak:  

  Już z końcem sierpnia 1944 roku dało się zauważyć poruszenie i gorączkowe 

przygotowania wojsk niemieckich. 19 sierpnia opuścili oni Tarnowiec i inne okoliczne 

miejscowości, przesuwając się w kierunku Jasła. Pozostały jedynie oddziały „SS” nękające 

ludność do ostatka. Doszły nas wieści, że wojska niemieckie umacniają swoje pozycje między 

Tarnowcem a Jasłem zatrzymując się na linii wsi Roztoki – Umieszcz – Glinik Polski. 

  Żyliśmy w oczekiwaniu ofensywy. Ponieważ Tarnowiec leży na wzgórzu, 

mieszkańcom wsi groziło niebezpieczeństwo ze  wszystkich  stron. Ludzie pozbawieni piwnic 

schronili się do szkoły i dworu, gdzie były mocne piwnice, chociaż te budynki znajdowały  

się w najwyżej wzniesionym punkcie wsi. 

8 września 1944 r. zaczęły padać pociski artylerii radzieckiej nie wyrządzając jednak 

większych szkód.  9 września o godz. 11 byli już u nas żołnierze radzieccy. Będąc w ciągłej 

akcji bojowej byli zmęczeni i  głodni. Pocieszali nas, że wkrótce zostaniemy oswobodzeni. 

Coraz więcej ludzi zaczęło się gromadzić w szkolnej piwnicy, tak że choć niewielka 

pomieściła około 70 osób. Kiedy Niemcy zorientowali się, że wojska radzieckie są już u nas, 

zaczęło się prawdziwe piekło. Wtedy już nie można się było ruszyć z piwnicy. Pocisk za 

pociskiem padał na wzgórze, uszkadzając szkołę, dwór, kościół, zabudowania i drzewa. 

Wtedy to pociski zniszczyły nam oborę, zabiły krowę, oraz poczciwego psa,                

owczarka Juhasa. Trudno było wytrzymać od huku. Ludzie przerażeni zaczęli uciekać nocą      

z piwnic, pod gradem pocisków, w stronę wsi Potakówka. Myśmy pozostali wraz z paroma 

rodzinami, bo dokąd iść, gdzie się ukryć. Przez kilka dni nie sposób było wyjść na dwór. 

Dopiero gdy się trochę uciszyło wyszliśmy nocą do rozbitego mieszkania zobaczyć dzieło 

niemieckich pocisków. Straszny to był widok. W mieszkaniu pełno gruzów, meble zniszczone 

i mój ukochany instrument, pianino. A dalej jak okiem sięgnąć dym i pożary. Nad Jasłem 

latały samoloty radzieckie oświetlały teren,  zrzucając bomby na miasto, w którym jeszcze 

gospodarzył okupant. Co jakiś czas wpadali do nas żołnierze radzieccy informując o tym,  co 

się we wsi dzieje. Jedni chcieli nas usunąć z piwnicy i kradli co się dało. Byli też poczciwi       

i uczynni, którzy zatroszczyli się nawet o nasz dobytek i pewnego dnia wyzbierali różne 

wartościowsze rzeczy z rozbitego mieszkania i w tobołach przynieśli do piwnicy.  

  Żyliśmy ze skromnych zapasów. Kto odważniejszy wybiegał nocą do ogrodu po 

jarzyny i owoce. Również nocą piekliśmy chleb i gotowaliśmy skromne  posiłki. Jednak 

żołnierze ostrzegali nas, że dym ściąga uwagę nieprzyjaciela gdyż wówczas wzmagało się 

ostrzeliwanie artyleryjskie. W takich wypadkach musieliśmy przerywać palenie. 

I tak po dwóch tygodniach tego piwnicznego życia 17 września zostaliśmy wszyscy 

wysiedleni, nasza wieś i sąsiednie leżące dalej od frontu. Było to ogromnie przykre, ale 

konieczne. Ciężko było nam zostawić wszystko i iść szukać gdzieś przytułku. 
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  Jednak w  nieszczęściu mieliśmy i trochę szczęścia. Dzięki temu, że brat w czasie 

okupacji pracował na kopalni przy telefonach., dostaliśmy pokoik w domu firmowym kopalni 

w Męcince. Aby się tam dostać musieliśmy przejść z tobołami na plecach przez ugór dworski, 

na którym nie rosło nawet jedno drzewo, z tego powodu był  wystawiony na stałe 

ostrzeliwanie przez Niemców. Kiedy przeprawialiśmy się przez pole, co chwilę 

rozpryskiwały się za naszymi plecami pociski z karabinów maszynowych. Trzeba było się 

spieszyć. Po drodze napotkaliśmy dwa zniszczone czołgi radzieckie. W jednym z nich tkwiło 

jeszcze spalone ciało żołnierza. Była to dziewczyna - bohaterska dziewczyna radziecka –

niezniszczone zostały tylko jej damskie pantofle. 

Z uczuciem przygnębienia i strachu dotarliśmy wreszcie na miejsce, gdzie zostaliśmy  

przyjęci życzliwie i serdecznie. Domek stał pod lasem, w pokoju był gaz, elektryczność i parę 

firmowych mebli. Był to więc kąt względnie bezpieczny i na razie spokojny. W każdym razie 

można tam było swobodniej się poruszać, coś sobie załatwić, czy kupić. Co jakiś czas  na 

kwaterach gościli u nas oficerowie radzieccy. Wprowadzili oni trochę urozmaicenia w nasze 

monotonne życie. Grywaliśmy co wieczór w  loteryjkę, w której grę nauczył nas kapitan 

Aleks Jacewicz z Kijowa. Słuchaliśmy też z przyjemnością pięknych piosenek  śpiewanych 

przez kapitana Denissowa ze Syberii. Bywał też u nas  wesoły ordynans Wołodia – ten znowu 

wciąż gotował i lepił swojemu kapitanowi pierogi i po swojemu dogadzał. W każdy ranek, 

ubrany po czubek nosa, ordynans polewał na dworze lodowatą wodą swojego kapitana, 

ubranego jedynie w kąpielówki a mróz był siarczysty. Niestety przeżyliśmy też, przykry 

napad niezdyscyplinowanych żołnierzy radzieckich. Przyszli  nocą, rzekomo  szukając 

zbiegów wojennych. W czasie rewizji  doprowadzili do awantury z domownikami i strzelając 

z rakietnicy  wzniecili w domu pożar. Napad ten skończył się szczęśliwie dzięki pomocy 

straży wartującej na pobliskim moście. Przy czym winni zajścia zostali ukarani przez 

sowieckie władze wojskowe. 

Tak  minęło cztery miesiące. Pocieszaliśmy się myślą o niedługim wyzwoleniu. 

Wkrótce po świętach zaczął się ruch. Coraz więcej żołnierzy przewijało się przez nasz dom. 

Jedni zakładali łączność telefoniczną, inni poszerzali tor kolejowy, który przechodził 

niedaleko od domu. Żołnierze zwozili amunicję i pociski do katiuszy. 

Pierwszego stycznia przejechał koło nas, od tak dawna nie widzimy, pierwszy 

parowóz. 6 stycznia zajechały dwie pancerki, jedna stanęła naprzeciw nas, druga trochę dalej 

pod młynem. Od tej chwili nie było już spokojnego dnia, ani nocy. Salwy pocisków 

niemieckich zwiększały się z każdym dniem. Zaczynało się robić niebezpiecznie i gorąco  

mimo, że mróz się wzmagał i ziemia była pokryta puchową białą szatą. Nasze ciche dotąd 

schronisko stało się nagle obiektem atakowanym niemal bez przerwy. Nic dziwnego wróg 

wyczuwał przyczajone pancerki, dziesiątki przygotowanych baterii. W   pobliżu znajdowała 

się kopalnia, elektrownia i  most kolejowy. Pewnego południa samoloty nieprzyjacielskie 

zrzuciły bomby na elektrownię, którą częściowo zniszczyły. Gdyby nie to, że wiele 

padających pocisków nie eksplodowało, zostalibyśmy żywcem pogrzebani w gruzach. 

Wokoło leżały takie potężne niewypały, to przy domu, to tuż obok w lesie. Dla 

bezpieczeństwa nasi robotnicy rozbrajali je. Był w nich piasek i kartki: „Tylko w ten sposób 

możemy pomóc naszym rodakom”. 

Chcieliśmy koniecznie wyprowadzić się z tego piekła, gdzieś dalej. Niestety nigdzie 

nie można było dostać mieszkania. A już krośnianie, którzy nie przeżyli wysiedlenia bardzo 

nieprzychylnie odnosili się do nas, wojennych tułaczy. 

Tymczasem z każdym dniem Armia Czerwona czyniła coraz większe przygotowania 

do kolejnej ofensywy. Przed naszymi oknami, koło torów ustawiono do boju osiem katiuszy, 

kolejne osiem na wzgórzu za nami.  W ostatni wieczór zaczęli  zjeżdżać  żołnierze, specjaliści 

od katiuszy  i oficerowie. Dziwna była ta ostatnia noc. Noc pełna oczekiwań, co będzie jutro. 

Nie spaliśmy, nie było nawet gdzie. Siedliśmy na łóżku przytuleni do siebie mama, ja, brat, 
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mała siostra Hania i czekaliśmy. Żołnierze pokładli się pokotem na podłodze i zmęczeni 

oczekiwaniem posnęli, a oficerowie pisali do swych rodzin listy, spoglądając na zdjęcia żon i 

dzieci. Niejednemu z nich  spadały na papier łzy, nie wiedzieli bowiem,  czy nie są to ich 

ostatnie  słowa do najbliższych.  

Aż wreszcie przyszedł ranek 15 stycznia 1945 roku. Był to poniedziałek. W tym dniu 

wojska radzieckie rozpoczęły ostatni skok na drodze od Stalingradu do Berlina. Jeden             

z oficerów radzieckich  pozwolił nam popatrzeć przez okno na początek ofensywy, jeśli  

pozwolą nam na to nasze nerwy. Poszłam z bratem. O godz. 6.40 było jeszcze ciemno             

w piwnicy, jedna z baterii umieszczona daleko w lesie dała sygnał czerwonym światełkiem do 

rozpoczęcia ognia artyleryjskiego. Wówczas odezwały się wszystkie działa na raz. Można 

było oszaleć, dom cały drżał, wszędzie było pełno dymu. Z górą półtorej godziny trwał ten 

nieopisany huk. Mogliśmy spokojnie obserwować, bo niemieckie pociski w ogóle nie zdążyły 

dolecieć. Warto było zobaczyć katiusze w akcji, mimo grozy, co to był za widok. Półtora 

metrowe pociski wylatywały z wyrzutni przy akompaniamencie niesamowitych grzmotów. 

I potem uciszyło się wszystko. Niemcy widocznie nie mieli czasu atakować,                  

a żołnierze radzieccy wyjeżdżali szybko na dalsze pozycje. Jeszcze z dala słychać było 

grzmiące działa. U nas już było cicho i spokojnie. Różne myśli kołatały w naszych głowach. 

To już po wszystkim?  Czy wreszcie jesteśmy oswobodzeni? Czy trwoga i niepewność już 

poza nami? Trzeba teraz pomyśleć o jutrze. Co dalej, gdzie zamieszkać, jak się 

zagospodarować? 

                       Na drugi dzień poszliśmy do Tarnowca. Rozbita szkoła została  zamieniona  na 

polową piekarnię. Nasze mieszkanie zastaliśmy puste  i zdemolowane. 

Życie trzeba było  rozpoczynać od nowa! 

 

 

     


