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Piotr Mastalerz 

Powyższe wspomnienia prababci Michaliny Kućmy z Jasła wysłuchał i  spisał Piotr 

Mastalerz. Praca została napisana  jako wypracowanie z historii na temat: „Moja rodzina    

w czasach okupacji” pod kierunkiem pani Ewy Pietraszek.  

 

 

MOJE WSPOMNIENIA Z OKRESU WOJNY 

 
 Wrzesień roku 1939,wybuchła II wojna światowa. Wojna, jakie to straszne słowo. 

Chociaż minęło 60 lat, obraz tych przeżytych dni tkwi w mej pamięci. W chwili wybuchu 

wojny miałam  20 lat, a od 5 lat mieszkałam na tzw. kresach wschodnich w pobliżu Wilna    

w województwie Nowogródek. Dzisiaj te tereny należą do Białorusi. 

Jak znalazłam się na tych terenach?  
Otóż, moja starsza siostra Emilia otrzymała tam pracę w urzędzie pocztowym,             

a ponieważ była samotna, wzięła mnie do siebie. Po rocznym pobycie rozpoczęłam tam naukę   

w szkole średniej, był to odpowiednik dzisiejszego liceum zawodowego. Mieszkałyśmy        

w budynku poczty, więc o wybuchu wojny 1 września 1939 roku dowiedziałyśmy się             

z samego rana.  

Co czułam po wybuchu wojny?  
Odpowiedź jest prosta. Czułam strach, rozpacz i wielką niewiadomą, co nas  czeka     

w przyszłości? Zaraz pierwszego dnia niemieckie samoloty zbombardowały lotnisko, które 

znajdowało się w odległości 10 kilometrów od nas oraz koszary wojskowe. Niestety Polacy 

na tych terenach nie mieli żadnej obrony przeciwlotniczej.  Naloty powtarzały się w ciągu 

dnia. Zwiastujące je syreny wyły kilka razy dziennie, śmierć szerzyła się wokoło i tak do     

17 września. Po kilku dniach pojawili się uciekinierzy z Warszawy i innych miejscowości.  

Ale najgorsze miało dopiero nadejść. Wojsko polskie uciekało na wschód, aż tu rano 

17 września zadzwonił telefon z informacją, iż bolszewicy przekroczyli polską granicę. Nasza 

biedna ojczyzna dostała cios sztyletem w plecy. Szerzyła się panika, wojsko i policja szukały 

ratunku wycofując się na Litwę. W tym całym zamieszaniu znalazłyśmy się my, dwie 

bezbronne kobiety, które nie wiedziały co mają zrobić. Podjęłyśmy decyzję, że zostajemy, tak 

jak wielu innych Polaków. Chcę jeszcze dodać, że tereny wschodnie były w większej części 

zamieszkałe przez ludność ruską wyznania prawosławnego, nie bardzo przychylną nam, 

Polakom.  

Czy w moim życiu wydarzyło się coś szczególnego? 
 O tak, wydarzyło się wiele i zaważyło na całym moim życiu. Po pierwsze,  straciłam 

człowieka, z którym miałam związać swój los. Po ucieczce z wojskiem polskim na Litwę 

został internowany, a następnie po wkroczeniu na Litwę Rosjan wywieziony, wraz                  

z kolegami, w głąb Rosji i nigdy więcej już się nie spotkaliśmy. Po drugie, jako Polka dla 

państwa sowieckiego byłam wrogiem numer jeden. A takich wrogów niszczono. Sposób był 

prosty Sybir lub śmierć. Sybir, ta nazwa do dziś mnie przeraża, naczytałam się dość książek, 

jakie katorgi przechodzili tam moi rodacy. My Polacy, tam na wschodzie, żyliśmy w  ciągłym 

strachu i napięciu. Aresztowania odbywały się nocami, dobrze znana nam była więźniarka, 

którą jeździło NKWD dokonując zatrzymań.  

Nadszedł luty 1940 roku, na moich oczach rozegrała się tragedia. Na stację zajechał 

pociąg towarowy złożony z kilkudziesięciu wagonów. Przez cały tydzień zwożono polskie 

rodziny i upychano je,  jak zwierzęta, do  środka. Zima była bardzo ciężka, mrozy dochodziły 

do 40 stopni, a ci biedacy byli stłoczeni w tych zimnych wagonach. Od tych wydarzeń  

minęło już 59 lat, ale  10 lutego ten obraz zawsze mam przed oczami. Na trwałe odbiło się to 

na mojej psychice.  
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Transport odjechał, a ja i moja siostra jeszcze na jakiś czas ocalałyśmy przed 

wywózką. W tym czasie Niemcy i Rosja ustalały granice na Bugu. Osoby, które mogły się 

wykazać dokumentami, iż pochodzą zza Bugu mogły wrócić w swoje strony. Miałam przy 

sobie szkolne papiery i dowód osobisty, który wyrobiłam miesiąc przed wojną w Jaśle. 

Stanęłam więc w Brześciu nad Bugiem przed komisją niemiecką i tym sposobem uciekłam 

przed wywózką na Syberię. Niestety moją siostrę nie  ominęła wywózka, na dalekiej Syberii 

spędziła 5 lat zesłania.  

Ja natomiast trafiłam, jak to się mówi, z deszczu pod rynnę. Zamiast do domu wysłano 

mnie  na roboty do Niemiec. Zawieziono nas, młodych i zdolnych do pracy,  do Saksonii. 

Zanim dotarłam na miejsce, trzeba było przejść różne kontrole, przeglądy, obowiązkowe 

łaźnie. Wiele upokorzeń musiałam przejść, trudno mi to dziś wspominać, jest to dla mnie  

zbyt bolesne. Zawieziono nas,  jak w Ameryce Murzynów i wpuszczono za ogrodzenie. 

Przychodzili Niemcy i wybierali tych, którzy im odpowiadali. Trafiłam do młodych 

gospodarzy, którzy mieli dwoje małych dzieci. Jak na niewolnika byłam traktowana dobrze, 

ale praca była mordercza, ponad moje siły.  

Tak przeżyłam rok. Niedaleko ode mnie pracowała dziewczyna z Hrubieszowa,            

z którą się zaprzyjaźniłam. Przyszła nam do głowy myśl ucieczki do Polski. Pomysł zaprawdę 

szalony. Jedna rodzina niemiecka pomogła nam dostarczając mapę, na której do 100 km były 

zaznaczone nawet wioski, a dalej tylko miasta. Nasza ucieczka rozpoczęła się 20 kwietnia 

1941 roku. Spod Lipska do Polski miałyśmy 1500 km, a w kieszeni 7 marek i nic więcej. 

Postanowiłyśmy, idziemy o głodzie i chłodzie. Wiosna była zimna, deszcz, śnieg, spanie w 

lesie. Raz na dwa dni jadłyśmy po 1 surowej cebuli.  Bez kartek można było kupić tylko 

cebulę i marchew. Wszystko inne było na kartki, których nie miałyśmy. Po 25 dniach 

wędrówki,  przez kraj niemiecki, dotarłyśmy do starej granicy, tam u pewnej rodziny 

spędziłyśmy  noc pod dachem. Czekała nas jeszcze granica przed Częstochową, która była 

bardzo dobrze strzeżona, ale Bóg nie chciał jeszcze mojej śmierci. Szczęśliwie i ta przeszkoda 

została pokonana. Z Częstochowy do Jasła czekał mnie jeszcze tydzień drogi. A z Jasła do 

mojej wioski Łajsce było już tylko 13 km i byłam w domu.  

Niedługo cieszyłam się spokojem, na trzeci dzień przyjechał policjant z Tarnowca, 

gdyż byłam poszukiwana przez Niemców. Okazał się jednak człowiekiem uczciwym, kiedy 

opowiedziałam mu swoje przeżycia,    pozostawił mnie w spokoju, ale od tej pory musiałam 

się ukrywać, gdyż gestapo w dalszym ciągu mnie szukało.  

Dzisiaj myślę, że uratowało mnie to, iż Niemcy byli zajęci przygotowaniami do wojny 

z Rosją. Wielkim plusem dla mnie było to, że rodzinie nic nie groziło z mojego powodu. 

Niestety ja żyłam w ciągłym napięciu, nie miałam żadnych dokumentów, gdyż w drodze 

trzeba było wszystko zniszczyć. Wszyscy mieli niemieckie dowody kennkarty, ja jej niestety 

nie miałam. Więc żyłam w ciągłym strachu. Pod konie 1942 roku wyszłam za mąż myśląc, że 

jak zmienię nazwisko będę bezpieczniejsza. Ale i to wiele mi nie pomogło, strach o rodzinę 

jeszcze bardziej  związał  ręce. 

Tak doczekałam 8 września 1944 roku, w tym bowiem dniu rozpoczął się wielki 

odwrót wojsk niemieckich. Rosjanie gonili hitlerowców, front się zbliżał. Nasza wieś Łajsce  

znalazła się na linii frontu. W jednej połowie wsi byli Sowieci,  a w drugiej Niemcy. 

Pamiętam było jeszcze ciemno, słychać było strzały, paliły się domy we wsi, dworskie 

stodoły i stajnie. Rosjanie nacierali, Niemcy się bronili, a my cywile w środku tego ognia 

uciekamy, ja z rocznym dzieckiem na ręku bez męża, którego front zastał po stronie 

niemieckiej a mnie po radzieckiej. Tak na tym wysiedleniu przeżyłam do 15 stycznia 1945 

roku, kiedy to front ruszył dalej. Kiedy trochę się uspokoiło, to podchodziliśmy do wsi, żeby 

zabrać potrzebne sprzęty i żywność. Czasem dało się wywieźć wozem, innym razem na 

plecach. Wraz ze starymi rodzicami mieszkałam w Jedliczu w domu, w którym mieszkaliśmy 

był gaz, więc było nam przynajmniej ciepło.  
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W kwietniu wróciłam do zrujnowanego domu. Był bez okien i drzwi. Było  bardzo 

ciężko, brakowało żywności, ubrań, butów. Mąż zaczął szukać pracy, a ponieważ w tym 

czasie potrzebowano mężczyzn do pracy w milicji, został funkcjonariuszem. Posterunek 

milicji mieścił się we dworze w Gorajowicach, po  6 miesiącach  mąż zwolnił się ponieważ 

była to praca bardzo niebezpieczna. Grasowały różne bandy, które mordowały milicjantów.  

Zaczęły kursować pociągi na Śląsk, kwitł handel, wyjeżdżający Niemcy sprzedawali 

różne rzeczy odzież, zegary, maszyny do szycia. Z tego handlu dawało się wyżyć. Ja sama 

kilka razy byłam we Wrocławiu,  Rudzie Śląskiej i Wałbrzychu. Powoli odbudowaliśmy 

gospodarkę, zaczęliśmy budowę nowego domu. Po tylu przejściach już nie chciałam 

opuszczać swoich stron, chociaż nieraz było ciężko, ale pomiędzy swoimi lżej było tę biedę 

znieść. 

Dzisiaj mam już osiemdziesiąt lat.  Kiedy wspominam, co w swoim życiu przeżyłam, 

sama się dziwię, że jeszcze jestem w takiej dobrej  kondycji. Doczekałam 4 wnuków i 8 

prawnuków, których bardzo kocham i  cieszę  się nimi  wszystkimi. Życzę im wszystkim 

szczęścia, zdrowia i żeby nigdy ich nie spotkało, to co mnie.  Jeden z moich prawnuków 

zechciał wysłuchać moich wspomnień, mam nadzieję, że pomogą mu i jego kolegom 

zrozumieć te straszne czasy okupacji hitlerowskiej i sowieckiej.  

 

 


