
Wspomnienia Pani Agnieszki Słani / rocznik 1929/.  

Wybuch wojny  

„Nazywam się Agnieszka Słania, urodziłam się 12 stycznia 1929 r. w Połomii. 

Były to tereny niemieckie, 4km od granicy z Polską. Dzieci uczyły się w niemieckiej szkole, ale 

w domu mówiono po polsku.  

W sierpniu 1939 r. pojechałam na miesięczne kolonie zdrowotne do Janowic koło Jeleniej 

Góry. 1. września wylegiwaliśmy się na balkonie. W pewnym momencie na niebie  pojawiło 

się bardzo dużo samolotów. Siostry mówiły, że to wojna. Poznałam tam koleżankę, Gizelę 

Marcotko pochodzącą ze Świdnicy. Korespondowałyśmy  dopóki nie weszły wojska sowieckie. 

Wtedy kontakt się urwał… Wyjechała na zachód lub… zginęła.”  

Życie codzienne w czasie okupacji 

Już podczas wojny w domu było 6 dzieci. Autorka wspomnień, najstarsza z rodzeństwa, 

mówi często o czasach wojny, wspomina skromne warunki, jakie panowały na wsi oraz jak 

wyglądało stacjonowanie tam wojsk sowieckich. Wspomina , że musieli im usługiwać, ale 

pamięta też, że chcieli, aby dzieci spały w łóżkach, a oni na podłodze… 

„Przez trzy dni mieszkało u nas w domu kilku żołnierzy sowieckich.  Jeden z nich pisał 

raporty. W ciągu dnia wychodzili. Ostatniego dnia pobytu szykowali się do wyjścia do Zabrza 

i poszli. Jeden z nich wrócił i widzieliśmy, jak sięgał po coś ręką na szafę. Potem mama 

sprzątała i dokonała znaleziska. Akurat przyszedł brat mamy, który był na wojnie, ale wrócił z 

powodu poranionych nóg. Mówił, że nie rozpoznaje co to, wtedy nagle zaczęły wydostawać 

się z tego jakby sztuczne ognie. Zdążyliśmy oddalić się do drzwi, mama z moimi braćmi 

bliźniakami  w wózku. Eksplodowało. W podłodze była wielka dziura, a wujek miał na ciele 

wiele wbitych odłamków. Nie jesteśmy do dziś pewni, czy tamten żołnierz tego szukał czy to 

podłożył”  

Dziecięca ciekawość 

„Po paru miesiącach sowieci gnali krowy, około 30 sztuk. Na noc ulokowali się na łące. 

Dzieci były ciekawe i chodziły tam oglądać. Widziały, że mieli dużo biżuterii i kosztowności. 

We wsi obok była ubijalnia krów. My, dzieci, zebraliśmy jagody i grzyby i poszliśmy tam, żeby 

może dostać mięso. Cieszyli się na to, co przynieśliśmy i dali nam wymię od krowy. Mama 

ugotowała, przyprawiła ziołami i było dobre!” 

„Pewnego razu mama wysłała mnie z młodszym o półtora roku bratem Pawłem po olej do 

Tarnowskich Gór oddalonych o dwadzieścia kilometrów. Wytłumaczyła drogę. Brat często 

brał do ręki i oglądał … granaty, a ja wtedy na niego krzyczałam, bo się bałam.” 

/Wspomnienia zostały spisane w oryginalnym brzmieniu przez wnuczkę Pani Agnieszki 

Słani – Panią Beatę Korczyk i prawnuczkę – Maję Korczyk, uczennicę klasy III c SP nr 28 

w Gliwicach./ 



 

  

 


