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Zespół „Waliszowianie” 

 



 

W dniach 31.III – 2. IV 2006r. grupa zorganizowana przez Towarzystwo Miłośników Lwowa 
uczestniczyła w obchodach 350 rocznicy złożenia ślubów Narodowi Polskiemu przez króla Jana 

Kazimierza. Oprócz uczestnictwa w odnowieniu ślubowania zwiedziliśmy Lwów i złożyliśmy           
wieńce pod pomnikiem Profesorów Lwowskich, pomnikiem Adama Mickiewicza 

                        oraz na Cmentarzu Obrońców Lwowa. 

                                                                             
  
     Fot. 1  Ksiądz Zdzisław Peszkowski z grupą harcerzy                   Fot. 2   Wrocławski zespół śpiewa lwowskie piosenki dla                
                z Rzeszowa.                                                                                      mieszkańców  Lwowa.                                                                                                                                  
 

                                                                
 

    Fot. 3  Przy grobie świętego Zygmunta Gorazdowskiego               Fot. 4  Andrzej Przewoźnik , Bolesław Adamczyk  
                na Cmentarzu Łyczakowskim.                                                          i  Elżbieta Niewolska.                                    
 

           
 
     Fot. 4  Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński             Fot.5  Uczestnicy  wycieczki  przed  pomnikiem  
              wita się z harcerzami.                                                              pomordowanych profesorów lwowskich.                
 

(Zdjęcia wykonała E. Niewolska) 
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PamiętnP, ważnP rocPnicP 
 

Odnowienie  ślubów  Jana Kazimierza  
 

Elżbieta Niewolska 
 

 

 

Fot.7 Fragment witraża „Śluby Jana Kazimierza” 
w katedrze p.w. N.M.P. we Lwowie wykonany w 1897 r. 
w krakowskim Zakładzie Witraży i Mozaik. (1) 

 
1 kwietnia 2006 roku, we Lwowie, w 350 

rocznicę ślubów króla Jana Kazimierza i w 50 
rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego, 
podjętych za sprawą Prymasa Tysiąclecia Stefana 
kardynała Wyszyńskiego, ks. kard. Marian Jaworski, 
metropolita lwowski obrządku łacińskiego, dokonał 
symbolicznego odnowienia ślubów. Stało się to we 
lwowskiej katedrze, przed obliczem Matki Bożej 
Łaskawej, w obecności prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego oraz przedstawicieli władz 
państwowych i religijnych Rzeczypospolitej Polskiej 
i Ukrainy. Na uroczystości, oprócz oficjalnych gości 
przybyli także Polacy z kraju i z wielu miejscowości 
obecnej Ukrainy. Byli wśród nich harcerze 
z Rzeszowa, osoby prywatne, a także wielu Polaków 
mieszkających we Lwowie.Po udanej obronie Jasnej 
Góry, pragnąc podziękować za szczęśliwy obrót 
spraw, Jan Kazimierz, z  Bożej  łaski król Polski, wielki 
książę   Litwy,  książę   ruski,   pruski   mazowiecki,  

 
żmudzki, iinflancki, smoleński, siewierski 
i czernihowski, a także dziedziczny król Szwedów, 
Gotów i Wandalów złożył w towarzystwie Prymasa 
Andrzeja Leszczyńskiego Śluby Królewskie, 
w dniu 1 kwietnia 1656 roku, przed obrazem Matki 
Bożej w Katedrze Lwowskiej, obierając Maryję - 
Królową Polski. Był to akt wdzięczności i poddania 
Matce Bożej oraz zobowiązanie do zaprowadzenia 
sprawiedliwości społecznej dla narodów i ludów 
Korony Polskiej. Król klęcząc wypowiedział 
następujące słowa: 

 
Wielka człowieczeństwa Boskiego Matko 

i Panno! 
 

Ja, Jan Kazimierz, Twego Syna, Króla królów 
i Pana mojego, i Twoim zmiłowaniem się król, do 
Twoich najświętszych stóp przychodzę, tę oto 
konferencyję czynię: Ciebie za Patronkę moją 
i państwa mojego Królową dzisiaj obieram. Mnie, 
królestwo moje Polskie, Wielkie Księstwo 
Litewskie, Pruskie, Mazowieckie, Żmudzkie, 
Inflanckie i Czernichowskie, wojsko obojga 
narodów i pospólstwo wszystko twojej osobliwej 
opiece i obronie polecam, Twojej pomocy 
i miłosierdzia w teraźniejszym utrapieniu królestwa 
mego przeciwko nieprzyjaciołom pokornie 
żebrzę.... 
A że wielkimi Twymi dobrodziejstwy zniewolony, 
przymuszony jestem z narodem polskim do 
nowego i gorącego Tobie służenia obowiązku, 
obiecuję Tobie moim, ministrów, senatorów, 
szlachty i pospólstwa imieniem, Synowi Twemu 
Jezusowi Chrystusowi, Zbawicielowi naszemu, 
cześć i chwałę przez wszystkie krainy Królestwa 
Polskiego rozszerzać, czynić wolą, że gdy za 
zlitowaniem Syna Twego otrzymam wiktoryę nad 
Szwedem, będę się starał, aby rocznica w państwie 
mym odprawiała się solennie, do skończenia 
świata rozpamiętywaniem łaski Boskiej i Twojej, 
Panno Przeczysta. 
A, że z wielkim żalem serca mego uznaję, dla 
jęczenia w presji ubogiego pospólstwa oraczów, 
przez żołnierstwo uciemiężonego, od Boga mego 
sprawiedliwą karę przez siedem lat w królestwie 
moim różnymi plagami trapiąca nad wszystkich 
ponoszę, obowiązuję się, iż po uczynionym pokoju 
starać się będę ze stanami Rzeczypospolitej 
usilnie, ażeby odtąd utrapione pospólstwo wolne 
było od wszelkiego okrucieństwa, w czym, Matko 
Miłosierdzia, Królowo i  Pani moja,  jakoś  mnie 
natchnęła do uczynienia tego votum, abyś łaską 
miłosierdzia u Syna Twego uprosiła mi pomoc do 
wypełnienia tego co obiecuję”. 
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Po Mszy św. wszyscy uczestnicy udali się do 
kościoła jezuitów na modlitwę maryjną. Nuncjusz 
apostolski arcybiskup Piotr Vidon odczytał Litanię 
Loretańską i na prośbę króla na końcu trzy razy 
zawołał: „Królowo Polski”, a wszyscy obecni 
odpowiedzieli – „Módl się za nami”! Od tego czasu 
kult Pani Łaskawej zaczął się rozwijać i powstała 
piękna pieśń śpiewana do dzisiaj: „Śliczna 
Gwiazdo Miasta Lwowa”.  
300 lat później, uwięziony Prymas Polski śledził 
w odosobnieniu jak Polska święciła pamięć obrony 
Jasnej Góry przed Szwedami i Ślubów 
Królewskich Jana Kazimierza. Widząc zbieżność 
swoich losów i losów Ojczyzny, gdy w Polsce 
szalał  potop  komunistycznego  terroru, uwięziony 

 

 
 
Fot. 8 Obraz Matki Bożej Łaskawej (2) 
 
Prymas Wyszyński, zwrócił swe serce ku Jasnej 
Górze. Przygotował nowy Akt Ślubowania 
i przekazał na Jasną Górę. W treści Ślubów 
Jasnogórskich Prymas Polski zawarł program 
moralnej i społecznej odnowy Narodu. Zdawał 
sobie sprawę z wad narodowych, które nas 
zniewalają. Kochał jednak swój naród bardziej niż 
własne serce, znał jego godność i wspaniałe 
wartości. W roku 1956, 26 sierpnia u stóp Jasnej 
Góry stanęła przeszło milionowa rzesza 
pielgrzymów, aby złożyć Jasnogórskie Śluby 
Narodu, które ponawiamy do dziś, co roku, 
26 sierpnia. 
Oto jak wspominał te wydarzenia: „ Dzieje 
Narodu    niekiedy    się    powtarzają  . Czytając  

 

"Potop" Sienkiewicza uświadomiłem sobie 
właśnie w Prudniku, że trzeba pomyśleć o tej 
wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak 
blisko miejsca, gdzie Król Jan Kazimierz 
i Prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę 
z odmętów. Pojechali obydwaj na południowy 
wschód do Lwowa (...) Gdy z kolei i mnie 
powieziono tym samym nieomal szlakiem 
z Prudnika na południowy wschód, do czwartego 
miejsca mego odosobnienia, w góry, jechałem 
z tą myślą: musi powstać nowy Akt Ślubowań 
odnowionych! I powstały właśnie tam, na 
południowym wschodzie, wśród gór. Tam został 
napisany, stamtąd przekazany na Jasną Gorę. 
Zapewne okoliczności nieco odmienne, ale myśli 
te same. Jest to dalszy ciąg dziejów Narodu, 
który wspina się wzwyż nie da się pogrążyć 
w odmętach. Naród ten wie, co to znaczy 
"w górę serca - sur sum corda”. 

Jak niegdyś król Jan Kazimierz, przybyli do 
katedry lwowskiej i byli obecni podczas 
odnowienia ślubów - Prezydent Polski Lech 
Kaczyński i  wicepremier Ukrainy Wiaczesław 
Kyryłenko. Obecność prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego i jego małżonki na uroczystościach 
miała charakter symboliczny. W imieniu 
zgromadzonych przed obrazem Matki Bożej uklękli 
marszałek Sejmu Marek Jurek  oraz ks. kard. 
Marian Jaworski, który poprowadził odnowienie 
Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. 
Uroczystościom lwowskim sprzyjała piękna 
słoneczna pogoda. Wiał silny wiatr, który ponoć 
często pojawia się podczas ważnych wydarzeń 
o charakterze religijnym i społecznym. Ten 
symboliczny akt oddania pod opiekę Matki Bożej 
Łaskawej Narodu Polskiego i Ukraińskiego 
sprawił, że być może byliśmy świadkami nowych 
relacji pomiędzy naszymi narodami. Pani Łaskawa 
jednoczy dziś oba narody - mówił metropolita 
lwowski. Ksiądz kardynał podkreślił, że u podstaw 
naszego życia jest jeden fundament: Chrystus - 
Zbawiciel człowieka. Przychodzimy do Jego Matki, 
a Ona mówi do nas, jak kiedyś mówiła do sług 
w Kanie Galilejskiej: "Zróbcie wszystko, cokolwiek 
wam powie". 

Czy oddanie się pod Matczyną opiekę 
Najświętszej Maryi Panny zbliży nasze narody,  
odsunie w niebyt pomniki Bandery tak chętnie 
stawiane przez władze obecnej Ukrainy? Czy ofiary 
rzezi na Kresach doczekają się swoich krzyży? Czy 
władze obu krajów, których przedstawiciele 
zobowiązali się przed Świętym Obrazem do usunięcia 
wszelkich niesprawiedliwości społecznych dotrzymają 
przyrzeczenia i zapewnią lepszy byt  swoim  narodom? 
 

1) Witraż „Śluby Jana Kazimierza”, 
którego projekt wykonał Edward Ignacy Lepszy 
wg obrazu Jana Matejki. Wykonano go w roku  
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1897 w Zakładzie Witraży i Mozaik 
W. Ekielskiego i A. Tucha w Krakowie. Była to 
Fundacja Rady miasta Lwowa. 
 

2) W 1765r. w głównym ołtarzu 
umieszczono obraz Matki Bożej Łaskawej – 
„Ślicznej Gwiazdy Miasta Lwowa” zw. 
Domagaliczowską. Namalowany w 1598r. 
temperą na deseczkach sosnowych o grubości 
1 cm przez mieszczanina lwowskiego Józefa 
Szolc-Wolfowicza jako epitafium dla zmarłej 
wnuczki Katarzyny Domagaliczówny został 
zawieszony na ścianie prezbiterium od strony 
cmentarza katedralnego. Nazywany też był 
obrazem Matki Bożej „Murkowej”. W roku 1776 
obraz został oficjalnie uznany przez Kościół za 
cudowny. Po raz pierwszy obraz został 
koronowany koronami papieskimi przez 
arcybiskupa Wacława Sierakowskiego 12 maja 
1776r., a rekoronowany 9 czerwca 1983r. 
przez Jana Pawła II w Częstochowie oraz we 
Lwowie 26 czerwca 2001r. 

 
 

 

                         

 

 

Historia Sokolstwa Polskiego 
 

Elżbieta Niewolska 

 
Historia Sokolstwa Polskiego ma już 140 

lat, niestety nie jest ona znana ogółowi 
społeczeństwa polskiego. Ta zasłużona dla 
Ojczyzny organizacja zwalczana była przez  
kolejne, wrogie Polsce  władze. Skutecznie 
zwalczano jej istnienie, aż do 1989 roku, kiedy to 
znów zawiązano Związek Towarzystw 
Gimnastycznych  „Sokół”, i który ponownie 
wznowił swoją działalność. Pierwsze towarzystwa 
gimnastyczne zaczęły powstawać w Europie na 
początku XIX wieku w Szwecji, w Czechach 
i w Niemczech, gdy pojawiło się zapotrzebowanie 
na zdrowe ciało i wzrosło zainteresowanie 
gimnastyką, grami sportowymi, ćwiczeniami na 
przyrządach i na wolnym  powietrzu. 
W Polsce pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół" powstało we Lwowie z inicjatywy 
młodzieży akademickiej. Idea Sokolstwa polskiego 
wyrosła na ziemiach polskich na glebie uczuć 
narodowych oraz polskich dążeń 
niepodległościowych i było to wynikiem swobód 
autonomicznych   jakie  w  drugiej  połowie  XIX w. 
otrzymała Galicja i inne kraje Monarchii Austro-
Węgierskiej. Ruch  sokoli  we Lwowie zainicjowało 
dwóch  studentów  Klemens  Żukotyński  i  Ludwik  

 

Goltental, którzy 1 listopada 1866 r. zorganizowali 
kółko gimnastyczne. Celem koła było wspólne 
uprawianie gimnastyki i szermierki oraz budowanie 
ducha  narodowego  Polaków.  Z  pomocną  dłonią 
 

 
 
Fot.9 Sztandar Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” 
w Będzinie 
 
młodym akademikom przyszli m.in. lekarz domowy 
dr Józef Milleret i hr.Jan Aleksander Fredro. Dzięki ich 
wsparciu 7 lutego 1867 r. powstał „Sokół” polski na 
wzór “Sokoła” czeskiego, założonego przez Mirosława 
Tyrsza w 1862 r. Stowarzyszenie otrzymało statut a od 
1869 r. zaczęło funkcjonować pod nazwą Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. Sokół w tradycji słowiańskiej 
był symbolem wolności, sprawności, wytrwałości, siły 
i niezawodności w ataku. Dr J. Milleret został jego 
pierwszym prezesem. Pierwszym hasłem TG „Sokół” 
była łacińska maksyma „Mens sana in corpore sano”, 
czyli „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Największy 
rozwój „Sokoła” nastąpił w latach osiemdziesiątych 
XIXw. kiedy zaczęły powstawać nowe stowarzyszenia 
ruchu Sokolego.  
W styczniu 1884r. powstało TG „Sokół” w Tarnowie, 
w lipcu w Stanisławowie, natomiast w 1885r. powstały 
gniazda w Przemyślu, Krakowie i Tarnopolu. 22 
grudnia 1892r. we Lwowie nastąpiło zespolenie 
galicyjskich Towarzystw Sokolich, które powołały 
Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw 
Sokolich w Austro-Węgrach. Na czele Związku stanęli 
Tadeusz Romanowicz jako prezes, a naczelnikiem 
został Antoni Durski. Tylko rok przetrwała ta nazwa, bo 
już 23 XII 1893r. nazwano go Związkiem Sokołów 
Wielkopolskich, a w 1895r. przekształcono w Związek 
Sokołów Polskich w Niemczech. Prezesem związku 
został Józef Krzymiński, a naczelnikiem Wiktor 
Gładysz. Najgorsza sytuacja była w zaborze rosyjskim, 
gdyż  napotykano  na  silne  przeszkody polityczne.  
W Kongresówce organizowały się tajne komplety 
gimnastyczne, w których młodzież ćwiczyła, uczyła 
się   szermierki,   a    ducha    kształtowała    przez  
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nielegalną bibułę i rocznicowe obchody powstań 
tzw. listopadówek i styczniówek. Organizatorem 
takich zakonspirowanych kompletów w Lublinie był 
Stanisław Gałecki. Niepowodzenia Rosji w wojnie 
z Japonią, jak i rewolucja 1905 roku, spowodowały 
w Kongresówce liberalizację ucisku i zezwolenie 
na legalizację Towarzystw Gimnastycznych 
„Sokół”. 

 

 
 
Fot. 10 Cmentarz Łyczakowski, Lwów 2006. Napis na 
grobowcu: „Antoniemu Durskiemu Naczelnikowi 
Związkowemu  Sokolstwo Polskie”.  
 

 
 
Fot. 11 Fragment grobowca. Fot. E. Niewolska 
 
Niestety legalna działalność Sokolstwa w Królestwie 
trwała do 1907 r., kiedy to władze carskie  po uporaniu 
się  z wewnętrznymi problemami zdelegalizowali 
towarzystwa  Sokole zmuszając jego członków do  
ponownej działalności w konspiracji. 
Od 1895 roku rozpoczęto przyjmowanie do 
„Sokoła" kobiet. W 1901r. na Zlocie w Pradze odbył 
się   pierwszy    występ   ćwiczeń   wolnych   kobiet,  

 

a w 1906 r. pierwszy kurs instruktorski. Na 
obczyźnie, wśród skupisk Polaków również 
szerzyła się idea sokolstwa, podtrzymująca 
Polaków na duchu, scalająca myśli o wolnej 
Ojczyźnie — szczególnie w Niemczech, Francji 
i Ameryce. Najstarszym z gniazd Sokolich na 
obczyźnie był „Sokół" w Berlinie. 
Towarzystwo opierało swoją działalność o gęstą 
sieć sal gimnastycznych zwanych sokolniami. Były 
one budowane wysiłkiem samych Sokołów 
z funduszy zdobywanych poprzez organizowanie 
zajęć gimnastycznych, zabaw tanecznych, tzw. 
herbatek oraz ze składek członków lub dotacji 
państwowych. Działalność poszczególnych gniazd 
nie ograniczała się do uprawiania gimnastyki 
i ćwiczenia szermierki, ale także obejmowała 
działalność kulturalno-oświatową. Bardzo mocno 
akcentowano pierwiastki patriotyczne, istniały 
m.in. sekcje: muzyczne, taneczne, recytatorskie, 
turystyczno-krajoznawcze czy teatralne. Sokoli 
zakładali czytelnie, biblioteki, organizowali odczyty 
i wykłady na tzw. wieczorach narodowych, 
wydawali broszury, śpiewniki oraz własne 
czasopisma. Sokolnie (siedziby towarzystw) pełne 
były narodowych symboli. W Sokolich gniazdach 
pielęgnowano rycerski etos, który rodził się wraz 
z symbolami i wymogami natury etycznej – 
zawartymi w statucie, regulaminie i przykazaniach 
Sokolich. Ten szlachetny etos urzeczywistniał się 
w cnotach Sokolich, których przymiotami było: 
uczciwość, punktualność, odpowiedzialność, 
wytrwałość, karność, obowiązkowość czy odwaga. 
Ważne też było niwelowanie różnic stanowych 
przez braterstwo sokole, przyuczanie do zgodnej 
pracy społecznej, do podporządkowania jednostki 
woli i dobru społeczeństwa. Utraciliśmy ziemię, 
siłę i hardość męską, a w Sokole wzmacniano 
wiarę i ducha, aby pokusić się o odzyskanie tych 
jedynych warunków człowieczego życia, jaką jest 
wolna Ojczyzna. Sokoli pozdrawiali się okrzykiem 
„Czołem” wyjętym z kart sienkiewiczowskiej 
Trylogii. Z czasem pojawiły się nowe hasła Sokole 
„Czołem Ojczyźnie, szponem wrogowi” oraz „Bóg 
i Ojczyzna”. Towarzystwa Sokole na swoich 
patronów wybierały wybitnych wojskowych, którzy 
przysłużyli się Ojczyźnie. Pierwszym patronem TG 
„Sokół” był gen. Tadeusz Kościuszko. Sokoli 
organizowali Zloty Sokole, które stanowiły 
przegląd szkoleniowy, a jednocześnie stanowiły 
czynnik rozbudzający uczucia narodowe 
i patriotyczne. Zloty często łączono z uroczystym 
obchodzeniem ważnych wydarzeń historycznych, 
jak np. Zlot Grunwaldzki, który odbył się w lipcu 
1910 r. w Krakowie z okazji 500-nej Rocznicy 
Victorii Grunwaldzkiej. Specjalnie na tą 
okazjęIgnacy Paderewski ufundował okazały 
pomnik, a Maria Konopnicka napisała Rotę, której 
tekst stał się sztandarową pieśnią Grunwaldzkiego  
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Zlotu Sokolego. Od 1867 r. do 1939 r. w Polsce 
i w okręgach sokolstwa polskiego na emigracji 
odbyło się kilkaset zlotów o różnej skali i na 
różnych szczeblach struktury (w tym 8 zlotów 
wszechzwiązkowych sokolstwa polskiego).  
 

 
 
Fot. 12  Lwów 1903 r. Zawody „Sokoła”. 
 
Z Sokolstwem związani byli również Henryk 
Sienkiewicz, Maria Konopnicka i Adam Asnyk. 
Organem prasowym Sokoła był "Przewodnik 
Gimnastyczny-Sokół"., a od 1921 r. wychodził 
również "Przegląd Sokoli”. 
Podstawową jednostką organizacyjną było 
gniazdo. Najczęściej liczyło od kilkudziesięciu do 
kilkuset członków, z czego tylko część regularnie 
ćwiczyła. W większych miastach było po 
kilkanaście gniazd i wtedy oznaczano je numerami 
np. Tarnów I i Tarnów II. Jednostką nadrzędną 
nad gniazdem był "okręg". Okręgi były oznaczone 
numerami rzymskimi np. Okręg I. Okręgi 
najczęściej były związane z większymi miastami 
np. Okręg II Tarnowski, czy Okręg VII 
Stanisławowski i obejmowały swym zasięgiem 
terytorium zbliżone do województwa. Okręgi 
łączyły się w dzielnice. Dzielnice obejmowały kilka 
Okręgów wydzielonych wg kryteriów geograficzno-
historycznych. Były więc dzielnice: Mazowiecka, 
Pomorska, Wielkopolska, Małopolska, Krakowska 
oraz dzielnice na emigracji np. Dzielnica VII  
z siedzibą w Paryżu. Przykładowo do Dzielnicy 
Krakowskiej należały okręgi: krakowski, 
cieszyński, tarnowski, nowosądecki, Zagłębia 
Dąbrowskiego, tarnobrzeski, rzeszowski i jasielski. 
Na czele dzielnicy lub okręgu stało Przewodnictwo 
z przewodniczącym. Dzielnice łączyły się 
w Związek Towarzystw Gimnastycznych "Sokół". 
Na czele związku stał naczelnik. „Sokół” polski był 
organizacją ludzi dorosłych. Próby wciągnięcia 
młodzieży do organizacji jako tzw. „dorost sokoli” 
nie dawały początkowo większych efektów. 
Jednak w listopadzie 1909 r. przedstawiciele 
"Sokoła" w osobach naczelnika dr Kazimierza 
Wyrzykowskiego (1) i sekretarza  Stanisława  Bregi  

 

spotkali się z ludźmi "Zarzewia". Zawarto umowę, 
na mocy której "Sokół" zobowiązał się 
zorganizować na swoim terenie Drużyny Młodzieży 
Sokolej o podobnej do Zarzewiackich Oddziałów 
Ćwiczebnych założeniach.  
W związku z tym Zarzewiacy biorący udział 
w spotkaniu: Mieczysław Neugebauer, Henryk 
Bagiński, Bolesław Biskupski zostali dokooptowani 
do grona nauczycielskiego "Sokoła-Macierzy". 
W marcu 1910 r. powstają pierwsze drużyny 
młodzieży sokolej prowadzone przez 
M. Neugebauera i H. Bagińskiego. Dalszy rozwój 
skautingu w łonie Sokoła, zapewniającego kadrę 
i zaplecze socjalne, został jednak zahamowany 
zachowawczym stanowiskiem "szefostwa" Sokoła, 
które niezbyt chętnym okiem patrzyło na 
przygotowania wojskowe młodzieży. Zmianę tego 
stanowiska wywołało wydane w 1910r. 
zarządzenie władz austriackich o obowiązkowym 
przeszkoleniu wojskowym starszej młodzieży, co 
sprawiało, że władze Sokoła, nie chcąc by 
szkolenie to znalazło się w rękach zaborcy, stało 
się podatniejsze na propozycje Zarzewia.  
26 lutego 1911 r. na Posiedzeniu Grona 
Nauczycielskiego "Sokoła-Macierzy" Andrzej 
Małkowski wygłosił referat o skautingu, w którym 
przekonał zebranych do podjęcia uchwały 
o tworzeniu Sokolich Drużyn Skautowych. Dwa dni 
później wydział "Sokoła" zatwierdził to i wyraził 
zgodę na rozpoczęcie pierwszego kursu 
skautowego (20 maja 1911 r.). Równolegle odbył 
się kurs skautek pod  wodzą Olgi Drahonowskiej. 
W dniu 22 maja powołano 4 pierwsze drużyny 
skautowe. Powołano Naczelną Komendę 
Skautową, której komendantem został Naczelnik 
Sokoła dr Kazimierz Wyrzykowski. Powstałe na 
terenie Sokoła drużyny skautowe dały początek 
obozownictwu polskiemu, głównie dzięki 
Walerianowi Sikorskiemu i dr. Kazimierzowi 
Wyrzykowskiemu. I nie z Anglii one do nas 
przyszły, ale z zastosowania przez Sikorskiego 
szwedzkich pomysłów do sokolich kursów 
w Skolem. Sokół dał harcerstwu podstawy 
organizacyjne. Na jego terenie tworzyły się 
drużyny harcerskie, wyrośli i kształcili się pierwsi 
instruktorzy harcerscy. (2) Ważnym czynnikiem 
Sokolego wychowania było przysposobienie 
wojskowe. Mundury Sokole nawiązywały do 
tradycji najpiękniejszych Oręża Polskiego. 
Powołano Stałe Drużyny Sokole, Drużyny Polowe, 
których komendantem został kpt. artylerii Józef 
Haller. Podczas IV Złotu Sokołów we Lwowie 
8 tysięcy podopiecznych Hallera zaprezentowało 
bardzo wysoki poziom wyszkolenia wojskowego 
w manewrach. Idee - wszechpolska, solidaryzmu 
narodowego, aktywnego patriotyzmu głoszone 
przez Jana Ludwika Popławskiego, Romana 
Dmowskiego i Zygmunta Balickiego odegrały duży  
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wpływ na Sokolą brać. Dzięki temu w Ruchu 
Sokolim zrzeszonych było ok. 30 tys. rodaków 
w zaborze austriackim – w 250 gniazdach, 12 tys. 
w zaborze pruskim – w 291 gniazdach oraz mimo 
konspiracyjnych warunków 6 tys. w Kongresówce, 
gdzie działało 40 gniazd.  

 

 
 

 Fot.13 Andrzej Małkowski 
 

 
 

Fot. 14 Tablica pamiątkowa w Katedrze Lwowskiej 
poświęcona Oldze i Andrzejowi Małkowskim. 
 
Podczas I wojny światowej druhowie zrzeszeni 
w Sokolstwie galicyjskim zasilili szeregi Legionu 
Wschodniego i Legionu Zachodniego. Sokoli 
przyjęci do Legionu Wschodniego 20 września 
1914 r. w Mszanie Dolnej odmówili złożenia 
przysięgi na wierność Austro-Węgrom, w wyniku 
czego doszło do rozwiązania Legionu. Znaczna 
część Sokolich poszła za „Sokolim Generałem” 
walcząc w szeregach II Brygady Legionów. Po 
odmowie złożenia przysięgi przez wojska Józefa 
Hallera na wierność cesarzowi, przedarli się przez 
zrewolucjonizowaną    Rosję   do    Murmańska,    skąd  

 

morskim szlakiem dostali się do Francji, gdzie zasilili 
tworzoną przez swojego generała Błękitną Armię. 
Sokoli z zaboru rosyjskiego odmówili przystąpienia do 
formacji legionowych, sprzeciwiając się orientacji pro-
austriackiej. Swoją aktywność zaznaczyli tworząc Straż 
Obywatelską, Straż Honorową rozbrajając okupantów 
i przepędzając poza granice Polski w 1918 r. 
Sokolstwo Polskie w USA jako pierwsze złożyło 
memoriał prezydentowi W. Wilsonowi, w którym 
domagali się odbudowy suwerennego państwa 
polskiego. Sokolstwo Polskie we Francji na początku 
wojny z przyczyn geopolitycznych (sojusz Francji 
z carską Rosją) swój wkład bojowy urzeczywistnić 
mogli jedynie pod sztandarami Legii Cudzoziemskiej. 
Z tej możliwości skorzystało ok. pięciuset naszych 
rodaków, przechodząc do historii jako „bajończycy”. Po 
obaleniu caratu, Józef Haller sformował we Francji pod 
patronatem Komitetu Narodowego Polskiego (na czele 
którego stał Roman Dmowski), Armię Polską (zwaną 
potoczne Błękitną Armią), gdzie Sokoli z kraju, Francji 
i Ameryki stanowili trzon I i II dywizji. Druhowie Sokoli 
z zaboru pruskiego swoją aktywność zaznaczyli 
uczestnictwem w Powstaniu Wielkopolskim oraz trzech 
Powstaniach Śląskich, natomiast Sokoli z Galicji 
aktywnie stawiali czoła wrogowi w obronie Lwowa. 
Sokolstwo Polskie broniło także Ojczyznę przed 
bolszewicką nawałnicą w 1920 r. 
Po odzyskaniu niepodległości 12 kwietnia 1919r. 
odbył się zjazd delegatów reprezentujących 
związki ze wszystkich dzielnic w celu zjednoczenia 
całego ruchu Sokolego. Powołano Tymczasowy 
Zarząd Związku, na czele którego stanął Bernard 
Chrzanowski a funkcję przewodniczącego Związku 
pełnił do 18 lutego 1923 r., kiedy to na czele 
Związku wybrano hr. Adama Zamoyskiego a jego 
następcą od 1936 r. był płk dypl. Franciszek 
Arciszewski. Swoją niezależność zachowało 
Sokolstwo emigracyjne. Sokolstwo w kraju 
aktywnie włączyło się w życie młodego państwa, 
kontynuując swoją działalność poprzez 
organizowanie sportu, szkolenia ideologicznego 
młodego pokolenia Polaków, udziału w akcjach 
społecznych i charytatywnych. W 1926r. 
Sokolstwo wystąpiło przeciw Józefowi 
Piłsudskiemu, w wyniku czego Sokół był 
dyskryminowany jako organizacja związana 
z Ruchem Narodowym. Nowe władze wojskowe 
umowy o współpracy podpisały ze Związkiem 
Strzeleckim i przejętym przez piłsudczyków 
harcerstwem, pomijając Ruch Sokoli. W 1937 r. 
w 832 gniazdach zrzeszonych było ok. 63 tys. 
Sokolich. Podczas II wojny światowej Sokoli 
stawiali czoła okupantowi biorąc udział w kampanii 
wrześniowej. Następnie część Sokolich po długim 
szlaku bojowym z  gen. Arciszewskim dotarła na 
Wyspy Brytyjskie, pozostali uczestniczyli 
w krajowej konspiracji zasilając szeregi zarówno 
AK,    jak   i   NSZ.   Po   zakończeniu     wojny   na  
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9 września 1945 r. zwołano do Krakowa 
Ogólnopolski Zjazd Sokolstwa, gdzie TG „Sokół” 
wznowił działalność w marcu 1945 r. Na zjazd 
przybyło ok. 100 delegatów reprezentujących 90 
gniazd. Na czele Tymczasowego Zarządu Związku 
Sokołów powołano Edwarda Kubalskiego. 
Ministerstwo Administracji Publicznej odmówiło 
rejestracji „Sokoła”. Oficjalnie Związek Sokolstwa 
Polskiego został rozwiązany decyzją Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie 5 lipca 1948r. 
Związek wznowił działalność w 1989 r., kiedy to 
zawiązano Związek Towarzystw Gimnastycznych 
„Sokół”, na czele którego stanął Zbigniew Okorski, 
działacz ruchu narodowego. Dziś Sokolstwo jest 
dalej potrzebne Ojczyźnie i narodowi. Jego idee, 
wzór postępowania, kanon wychowawczy Zakonu 
Rycerskiego, popularyzacja i rozwój sportu, 
przysposobienia wojskowego a przede wszystkim 
patriotyzm, to elementy które zawsze cechowały 
i cechują ludzi „Sokoła”. (3) 

 
1) Harcerstwo powstało na gruncie sokolim w tym 
samym czasie, kiedy w Sokole dokonywała się 
uchwalona jeszcze w 1905 r. głęboka reforma 
wychowania fizycznego pod kierunkiem 
dr Kazimierza Wyrzykowskiego. Zainteresowanie 
się Sokoła skautingiem miało źródło 
w poszukiwaniu dróg w związku z ową reformą. 
Wyrzykowski, naczelnik Sokoła i reformator, stał 
się zarazem pierwszym naczelnym komendantem 
skautowym. Pod tymi wpływami harcerski system 
wychowania fizycznego budowany był racjonalnie, 
z przyznaniem należytego miejsca ulepszanemu 
wciąż systemowi gimnastyki. Należy wspomnieć 
jeszcze o historycznej roli kursów w Skolem, 
organizowanych przez Związek Sokoli od roku 
1910 aż do wybuchu wojny. Tam przede 
wszystkim odbywała się praca przystosowywania 
i wypróbowywania zdobyczy zagranicznych oraz 
praca twórcza nad pomysłami wybitnych 
wychowawców sokolich. Kursy sokolskie były 
ośrodkiem harmonizowania zarówno poglądów 
pedagogicznych, jak i praktyki wychowania 
narodowego, niepodległościowego. Kursy 
harcerskie znalazły już na gruncie sokolim  
ustaloną tradycję i  zwyczaj codziennej rannej 
gimnastyki w obozach.  
Zachęta i przyzwyczajenie do rannej gimnastyki 
osobistej oraz zrozumienie jej znaczenia, praktyka 
w harcerstwie gier i zabaw, całe pięknie 
rozwijające się i szeroko dziś przez harcerstwo 
promieniujące obozownictwo, pionierstwo 
harcerskie w wędrówkach, to wszystko   
wywodziło   się   ze   Skolego 

 
2) Za bezpośrednie przedharcerskie organizacje 
obok     Sokoła,    można     uważać     Organizację  

 

Młodzieży Niepodległościowej "Zarzewie” i jej 
Oddziały Ćwiczebne, których organizację 
rozpoczęto w czerwcu 1909 r. z młodzieży szkół 
średnich (program Oddziałów obejmował przede 
wszystkim ćwiczenia wojskowe w terenie, historię 
wojskowości, naukę o broni, czytanie map, 
gimnastykę, sporty, gry i zabawy), oraz studencki, 
abstynencki ruch etyczny „Eleusis” Organizacja 
"Sokół" dała także pośrednio początek wielu 
klubom piłkarskim. 
Twórcą światowego skautingu był Robert 
Stephenson Smith Baden-Powell Jego metoda 
skautowa wzięła się z głęboko pedagogicznej 
intuicji tego angielskiego generała i lorda. 
W trakcie swej kariery wojskowej w Indiach 
i w Afryce Południowej zauważył, że jeśli młodych 
nastolatków obarczy się dużą odpowiedzialnością, 
obdarzając ich jednocześnie zaufaniem, potrafią 
oni dokonywać cudów. 
  

Opracowano na podstawie artykułów: 
„Trochę historii - „Sokół” - hm. Roberta 
Kreczmańskiego, ”Skauting i harcerstwo” hm. RP 
Stanisława Sedlaczka oraz „Z dziejów Sokolstwa 
Polskiego” Rafała Dobrowolskiego (Tygodnik „Myśl 
Polska”). 

 
                         

 

Rocznica śmierci Jana Pawła II 
 

Anna Bocheńska 
 

2 kwietnia 2005 roku odszedł od nas Człowiek, 
który służył wszystkim ludziom, bez względu na 
rasę, narodowość i pochodzenie. Swoim słowem 
i nieustającą modlitwą przenikał mury i wszelkie 
granice dzielące ludzi. Walczył o najważniejsze dla 
każdego człowieka na świecie wartości: o życie, 
o chleb, o pokój i o wolność. We współczesnym, 
pełnym ideowego zamętu, wstrząsanym aktami 
terroryzmu świecie, odrzucającym wszelkie 
autorytety moralne, w którym za chwalebną uznaje 
się wolność nieograniczoną żadnymi normami 
moralnymi, w którym dozwolone jest każde 
bluźnierstwo i kłamstwo, deptanie wszystkich 
przykazań w imię bliżej nieokreślonej „tolerancji” 
pojawił się Jan Paweł II , który przeciwstawiał 
się temu z niezwykłym męstwem. Kierował do 
wszystkich mieszkańców Ziemi swoje orędzie 
prosząc, by żyli w prawdzie i uczciwości, by 
zawsze działali sprawiedliwie, by bronili wolności 
swojej i innych i by żyli zgodnie z przykazaniem 
ewangelicznej miłości. W naszych 
współczesnych, pozornie dostatnich 
i bezpiecznych czasach, a tak naprawdę pełnych 
najrozmaitszych lęków, chwiejności moralnej 
i kompromisów  ze  złem,  był  zatroskanym o nasz  
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los pasterzem, duchowym przewodnikiem, 
niezwykle zdecydowanym i odważnym. Nigdy nie 
uciekał się do pochlebstw typowych dla wielu 
mediów i polityków chcących pozyskać uznanie 
tłumów. Nigdy nie rozwadniał trudnego przesłania 
ewangelicznego, aby zyskać popularność i nie 
banalizował zła. Nigdy nie posługiwał się 
demagogią, aby wywołać aplauz. A mimo to 
młodzi ludzie szli za nim tłumnie, tak jak dawniej 
wielkimi rzeszami szli za głoszącym swoją naukę 
Chrystusem. Ludzie szli za nim, chociaż wzywał 
ich do ciężkiej pracy nad sobą, do samodyscypliny 
moralnej i do ofiarnego, pełnego trudów 
chrześcijańskiego życia. Szli za nim, ponieważ 
szczególnie młodzi ludzie są spragnieni prawdy 
i autentyczności ponieważ mają dosyć fałszywych 
obietnic „medialnych autorytetów”, obiecujących 
im życie łatwe i przyjemne. Szli za nim, ponieważ 
czuli młodzieńczym instynktem, że On odnajduje 
prawdę we współczesnym zatrutym nową 
ideologią zła świecie, że ich naprawdę kocha, że 
pragnie ich dobra i szczęścia i że naprawdę mu na 
nich zależy. Te nadludzkie siły i niezłomną 
postawę, tę niewzruszoną wiarę, nadzieję i miłość 
Jan Paweł II czerpał z niewiarygodnie gorliwej 
modlitwy, robiącej ogromne wrażenie na ludziach, 
którzy mu towarzyszyli. Jan Paweł II był pasterzem 
mężnym w najtrudniejszych dla siebie chwilach. 
Był mężny, gdy strzelano do niego na Placu Św. 
Piotra i gdy przez całe lata zmagał się 
z nieopisanym cierpieniem, a także gdy, będąc 
w agonii,   usiłował    przemawiać   do   ludzi. 
 

 
 
Fot.15 Grób Jana Pawła II w podziemiach Bazyliki 
Św. Piotra w Rzymie. Kwiecień 2006 r. Fot. T. Niewolski 
 
Dzisiaj, w pierwsza rocznicę śmierci Jana Pawła II 
pamięć o Nim rośnie, a uczucia podziwu 
i wdzięczności stale się wzmagają. Dziesiątki tysięcy 
osób ustawia się codziennie przed Bazyliką Świętego 
Piotra w Rzymie, aby przez moment zatrzymać się 
przy grobie wielkiego Papieża na krótką modlitwę i 
oddać Mu hołd. 

 

Eksterminacja     Narodu     Polskiego 
i     Kościoła      Rzymskokatolickiego 
przez ukraińskich nacjonalistów 
w Małopolsce Wschodniej w latach 1939 – 1945 
 
Ks. Józef Wołczański 
 
Druga wojna światowa zapoczątkowała proces 
całkowitej zmiany w układzie sił społeczno-
politycznych, narodowych i kościelno-religijnych na 
południowo-wschodnich Kresach II Rzeczypospolitej. 
Początkowo zjawisko to uzewnętrzniało się w formie 
kolejnych okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz ich faz, 
aby osiągnąć swe apogeum w postaci eksterminacji 
polskiego społeczeństwa z rąk ukraińskich 
nacjonalistów. Ostatecznym dopełnieniem była 
ekspatriacja ludności z ówczesnej sowieckiej Ukrainy 
Zachodniej na tzw. Ziemie Odzyskane. W ramach 
postępujących zmian, należy również odnotować 
zainicjowaną wówczas - a trwającą kilkadziesiąt lat do 
chwili rozpadu Związku Sowieckiego erę zaniku 
struktur organizacyjnych lokalnego Kościoła 
rzymskokatolickiego, martyrologię duchowieństwa 
i  wiernych oraz świadomą dewastację świątyń ze 
strony zmieniających się okupantów. Bez obawy błędu 
wolno wyrazić pogląd o bezprzykładnej w skali 
sześciowiekowej historii archidiecezji lwowskiej 
eskalacji zbrodni, prześladowań, zniszczeń 
a zwłaszcza niemal totalnej likwidacji społeczeństwa 
polskiego, wywołanych 1 IX 1939 r., a trwających do 
późnych lat 80-tych XX stulecia. Według paktu 
Ribbetrop - Mołotow z 23 VIII 1939 r. granica wpływów 
okupantów Niemiec i Związku Sowieckiego miała 
przebiegać wzdłuż linii Narew - Wisła - San. Ustalenia 
te uległy zmianie wskutek nowej rzeczywistości 
wywołanej sowiecką inwazją 17 IX 1939 r. na Polskę. 
Na mocy nowego niemiecko-sowieckiego traktatu 
„o granicach i przyjaźni” zawartego w Moskwie 28 IX 
1939 r. linia demarkacyjna pomiędzy obu państwami 
biegła odtąd wzdłuż rzek: Pisy – Narwi – Bugu - Sanu. 
Wskutek tego aktu prawnego, m.in. cała Małopolska 
Wschodnia, a więc tym samym archidiecezja lwowska 
obrządku łacińskiego, weszła w skład Związku 
Sowieckiego. Fakt ten przypieczętowały fikcyjne, 
przeprowadzone w atmosferze terroru, wybory 22 X 
1939 r. do lokalnego Zgromadzenia Ludowego. Dnia 
27 października tego roku Zgromadzenie Ludowe 
Zachodniej Ukrainy ogłosiło włączenie obszaru 
Małopolski Wschodniej zwanej wówczas Zachodnią 
Ukrainą w skład Ukraińskiej SSR, a 1 listopada tego 
roku Prezydium Rady  Najwyższej ZSRR wcieliło 
Zachodnią Ukrainę do Związku Sowieckiego. 
Niebawem,   bo    29 XI 1939 r.  dekretem    Prezydium  
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Rady Najwyższej ZSRR nadano polskim obywatelom 
z terenu Zachodniej Ukrainy sowieckie obywatelstwo. 
Okres tzw. pierwszej okupacji sowieckiej trwał od 17 IX 
1939 r. do 22 VI 1941 r., czyli do decyzji hitlerowskich 
Niemiec o wejściu w stan wojny ze Związkiem 
Sowieckim. Niemiecki Drang nach Osten pociągnął za 
sobą okupację wojskową nieprzyjaciela w Małopolsce 
Wschodniej do początków stycznia 1944 r. Obszar ten 
na mocy rozporządzenia Adolfa Hitlera z 17 VII 1941 r. 
został włączony do Generalnego Gubernatorstwa jako 
Distrikt Galizien. W tym samym okresie z Niemcami 
współdziałali ukraińscy nacjonaliści prowadząc na 
szeroką skalę eksterminację polskiego narodu. 
Załamanie hitlerowskiej ofensywy na Wschodzie 
pociągnęło za sobą nawrót wojsk i władzy sowieckiej 
na Kresach Wschodnich Rzeczypospolitej; od stycznia 
1944r, rozpoczęła się druga okupacja sowiecka, 
uwieńczona definitywnym wcieleniem Kresów 
Wschodnich do Związku Sowieckiego.  
W zmieniającej się jak w kalejdoskopie mapie stref 
okupacyjnych archidiecezja lwowska doświadczyła 
tragicznego w skutkach zjawiska jakim był ukraiński 
ruch nacjonalistyczny, korzystający z protektoratu 
Niemiec hitlerowskich. Jego przywódcy zmierzali do 
utworzenia struktur samoistnej ukraińskiej 
państwowości. Ale w realizacji tych planów istniała 
zasadnicza przeszkoda, a mianowicie obecność 
polskiego społeczeństwa na Wołyniu i w Małopolsce  
Wschodniej. W celu wymuszenia na nim opuszczenia 
tych terenów, ukraińscy nacjonaliści podjęli zakrojoną 
na szeroką skalę akcję czystek etnicznych 
prowadzoną również na obszarze archidiecezji 
lwowskiej. Pojedyncze ekscesy przeradzające się 
z upływem czasu w eksterminację narodu polskiego 
rozpoczęły się właściwie od jesieni 1939 r., aby 
osiągnąć swe apogeum w latach 1943-1945. Cele 
i zamiary ukraińskich nacjonalistów w całej pełni oddaje 
tajna dyrektywa terytorialnego dowództwa Ukraińskiej 
Powstańczej Armii - Piwnicz z czerwca 1943 r. 
[...] Powinniśmy przeprowadzić wielką akcję likwidacji 
polskiego elementu. Przy odejściu wojsk niemieckich 
należy wykorzystać ten dogodny moment dla 
zlikwidowania całej ludności męskiej w wieku od 16 do 
60 lat (....) Tej walki nie możemy przegrać i za każdą 
cenę trzeba osłabić polskie siły. Leśne wsie oraz wioski 
położone obok leśnych masywów powinny zniknąć 
z powierzchni ziemi [...]. W ślad za eksterminacją 
ludności polskiej szła akcja usuwania materialnych 
przejawów  jej  obecności w  myśl  rozkazu   OUN z 9 II  
1944r: [...] Likwidować ślady polskości. a) Zniszczyć 
wszystkie ściany kościołów i innych polskich budynków 
kultowych, b) Zniszczyć drzewa przy zabudowaniach 
tak, aby nie pozostały nawet ślady, że tam 
kiedykolwiek    ktoś     żył     (ale   nie   niszczyć   drzew  

 

owocowych przy drogach), c) do 21 XI 1944 roku 
zniszczyć  wszystkie polskie chaty, w których 
poprzednio mieszkali Polacy. Zwraca się uwagę raz 
jeszcze na to, że jeżeli cokolwiek polskiego pozostanie, 
to Polacy będą mieli pretensje do naszych ziem. 
W hierarchii planów eksterminacyjnych na jednym 
z czołowych miejsc  znajdowało się duchowieństwo 
rzymskokatolickie, jako ostoja życia religijno-
narodowego polskiego społeczeństwa 
w zróżnicowanej etnicznie populacji ówczesnego 
Dystryktu Galicji. W przekonaniu nie pozbawionym 
zresztą  słuszności  ukraińskich nacjonalistów, 
likwidacja polskich kapłanów i zniszczenie świątyń 
obrządku łacińskiego obliczona była na złamanie 
ducha oporu Polaków, identyfikujących zwłaszcza na 
Kresach II Rzeczypospolitej wartości religijne 
z narodowo-patriotycznymi. Tak więc ofiarą masowych 
mordów padło w latach 1939 -1945 łącznie 35 
kapłanów archidiecezji lwowskiej, a 16  innych 
doświadczyło różnorodnych szykan i cierpień. 
Szacunki liczbowe strat ludności cywilnej z rąk 
ukraińskich nacjonalistów dla obszaru Distrikt Galizien 
nie zostały dotąd rzetelnie ustalone, ale wolno je 
sytuować w wysokości kilkudziesięciu tysięcy ofiar. 
Przedmiotem niniejszej publikacji jest zagadnienie 
eksterminacji ludności polskiej i Kościoła katolickiego 
archidiecezji lwowskiej obrządku łacińskiego przez 
ukraińskich nacjonalistów podczas II wojny światowej. 
Problem faktyczne ten nie doczekał się w polskiej 
historiografii do tej pory solidnych badań naukowych, 
bowiem pozostaje on w cieniu zagłady Wołynia. 
Chociaż ukazywały się sporadycznie informacje na ten 
temat w literaturze historycznej, miały one charakter 
wyłącznie przyczynkarski bądź wspomnieniowy; 
dopiero ostatnio zaczęły pojawiać się pierwsze 
rezultaty zaplanowanej na szerszą skalę prac 
badawczych. Archidiecezja lwowska obrządku 
łacińskiego terytorialnie mieściła w granicach 
Małopolski Wschodniej złożonej z trzech województw: 
lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego na 
południowo-wschodnich rubieżach II Rzeczypospolitej. 
Według danych statystycznych z 1939 r. do Kościoła  
rzymskokatolickiego należało 1 079 108 wiernych, 
w przeważającej większości  narodowości polskiej. 
Pod względem administracji kościelnej, archidiecezja 
obejmowała 28 dekanatów i 416 parafii. Skład 
personalny duchowieństwa  na dzień 5 XI 1939 r. 
zamykał się wielkością rzędu 805 kapłanów. W latach 
II wojny światowej zarówno liczba wiernych jak 
i duchowieństwa ulegała zmianie już to wskutek 
napływu uciekinierów do centralnej Polski, już to 
wskutek  eksterminacji. Na czele lokalnego Kościoła 
stał od 1923 r. arcybiskup metropolita dr Bolesław 
Twardowski   (1864-1944),   wspomagany   od   1933 r.  
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przez biskupa pomocniczego - dr Eugeniusza Baziaka 
(1890-1962). Podeszły wiekiem i schorowany 
metropolita zmarł 22 XI 1944 r. we Lwowie jeszcze 
przed zakończeniem działań wojennych, ale zanim to 
nastąpiło, wystarał się u Piusa XII o koadiutora  
z prawem następstwa. Nominacja ta miała miejsce 1 III 
1944 r. dla bp. Baziaka.  Faktyczne rządy 
w archidiecezji lwowskiej objął on 22 XI 1944 r., czyli 
w dniu śmierci metropolity. W rządach archidiecezją 
uczestniczyła również Kapituła Metropolitalna, licząca 
w 1939 r. dziewięciu kanoników gremialnych.  
W dotychczasowej literaturze przedmiotu przyjęto za 
początek eskalacji mordów ludności polskiej na 
omawianym obszarze - w tym duchownych  
rzymskokatolickich - przełom lat 1943/1944. Jednak 
przypadki zabójstw Polaków ze strony ukraińskich 
nacjonalistów zdarzały się już wcześniej. I tak jedną 
z pierwszych ofiar ukraińskich nacjonalistów był Józef 
Janas (1919 -1939), alumn Seminarium Duchownego 
we Lwowie, a równocześnie student  III roku teologii 
Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Zamordowany  został we wrześniu 1939r  Z biegiem 
czasu pojedyncze zrazu zabójstwa większości 
przeistoczyły się w masowe mordy, obejmując 
z jednakowym okrucieństwem  zarówno polską 
ludność cywilną, jak też funkcjonariuszy państwowych 
i duchowieństwo rzymskokatolickie.  
W świetle badań źródłowych nie ulega wątpliwości, iż 
nasilenie krwawych  porachunków Ukraińców 
z Polakami nabrało tempa po wybuchu wojny 
niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 r. W tym 
kontekście już w sierpniu tegoż roku doszło do 
spotkania lwowskiego metropolity łacińskiego abp. 
Bolesława Twardowskiego z metropolitą 
greckokatolickim abp. Andrzejem Szeptyckim.  
Arcybiskup rzymskokatolicki prosił swego rozmówcę 
o interwencję na rzecz położenia kresu fali masowych 
mordów ukraińskich nacjonalistów popełnianych na 
ludności polskiej. Ten jednak wyraził wówczas swoją 
bezradność, gdyż sprawcy owych ekscesów nie 
okazywali posłuszeństwa pasterzowi cerkwi 
greckokatolickiej. Poruszony wówczas problem 
powrócił z nową siłą w  1943 r. Wówczas to abp 
Twardowski, 30 VII 1943 r. skierował pierwszy list do. 
metropolity Szeptyckiego w nadziei na jego pomoc 
w zażegnaniu krwawych wydarzeń na terenie 
archidiecezji lwowskiej Pismo to zapoczątkowało 
dłuższą wymianę listów trwającą między obu 
hierarchami do 8 III 1944 r. Charakterystyczny jest ton, 
a nade wszystko poziom argumentacji, używany we 
wspomnianych pismach. Abp Szeptycki odpowiadając 
18 VII 1943r. metropolicie Twardowskiemu przesłał mu  

 

dwa listy pasterskie traktujące o jego reakcji na 
ówczesne wydarzenia; prawdopodobnie były to: Nie 
zabijaj z 21 XI 1942 r. oraz posłanie do duchowieństwa 
i wiernych greckokatolickiej  archidiecezji lwowskiej 
z 10 VIII 1943 r. Domagał się zarazem od metropolity 
lwowskiej  rzymskokatolickiego Lwowa bądź innych 
polskich biskupów analogicznych  dokumentów, 
[...] które osądzały i przestrzegały przed nienawiścią 
względem  ukraińskiej ludności. Żądał również 
zamieszczenia wspomnianych wyżej swoich 
wypowiedzi w polskim tłumaczeniu na łamach "Gazety 
Lwowskiej”. Zanim abp. Twardowski zdążył 
zareagować otrzymał kolejny list podpisany  przez abp. 
Szeptyckiego z 13 IX 1943 r. Tym razem władyka 
niejako odbijając  piłkę przystąpił do kontrataku, 
oskarżając Polaków o zamiary popełnienia szeregu 
morderstw politycznych na gruncie lwowskim 
z polecenia podziemnych organizacji warszawskich. 
Co więcej przytaczał przykłady z chełmszczyzny 
i Podlasia mówiących o rzekomych kilkuset ofiarach po 
stronie ukraińskiej, jakie padły z rąk polskich. Na koniec 
stawiał retoryczne a zarazem ironiczne pytanie o tryb 
postępowania Ukraińców zagrożonych eksterminacją 
oraz apelował  o [...] publiczne ostrzeżenie i osądzenie 
polityki nienawiści, z której wypływają tak liczne 
i głośne zbrodnie [...]. Na tego typu swoistą 
impertynencję, metropolita Twardowski zareagował 
w swym długim wywodzie dnia 15 X 1943r.  
Nie omieszkał na wstępie przypomnieć interlokutorowi 
pierwszej swojej interwencji z sierpnia 1941r. 
i ówczesnej jego zdawkowej reakcji, a potem kolejnego 
pisma z 30 VII 1943 r. Dodawał, iż aktualnie mordy 
dokonywane na kapłanach i katolikach świeckich, 
jakich widownią stała się archidiecezja lwowska 
obrządku łacińskiego, [...] przekroczyły już granice 
jednostkowej zemsty czy też osobistych prywatnych 
lub politycznych porachunków [....], a ich skala była 
przerażająca. Autor listu przytoczył nazwiska 
kilkudziesięciu kapłanów zamordowanych przez 
ukraińskich nacjonalistów oraz tyleż samo 
pośpiesznych ewakuacji z parafii zagrożonych 
zbrojnymi napadami. Zdementował jednocześnie jako 
kłamliwe wyjaśnienia ze strony ukraińskiej, jakoby 
sprawcami były „obce bandy”, gdyż jak wykazały 
nawet dochodzenia nieprzyjaźnie nastawionych 
względem Polaków władz niemieckich, winą  za 
masowe mordy należy obarczyć miejscową ludność 
ukraińską. Jednocześnie abp Twardowski przypomniał 
metropolicie Szeptyckiemu  naczelne zasady jakimi się 
kierował przez dwadzieścia lat swojego pontyfikatu, 
a mianowicie  oddziaływanie  na  kapłanów  i  wiernych  
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łacińskiej archidiecezji  lwowskiej w duchu 
kultywowania i pogłębiania zasad wiary oraz 
moralności  katolickiej. Tego typu taktyka 
przyniosła nader pozytywne owoce; był zatem  
pewien, że wierni należący do lwowskiego 
Kościoła lokalnego nie mogą być  obarczani winą 
za rzekome zbrodnie względem Ukraińców, tak 
duchownych, a tym bardziej świeckich. Głosem 
pełnym bólu dodawał :[...] Jakże więc w takich  
warunkach wyglądałby mój apel do 
prześladowanych, wylękłych moich diecezjan 
o zaprzestanie mordów na wiernych obrządku 
greckokatolickiego, gdy  jednocześnie nie kto inny, 
ale właśnie oni sami niepewni dnia ani godziny są 
tępieni i mordowani. Wasza Ekscelencja razem ze 
mną widzi równie dobrze zło  i grozę obecnej 
chwili i nie wątpię, że widzi także różnicę 
w położeniu bratnich  narodów zamieszkujących tę 
ziemię [...]. Nie omieszkał zapewnić Szeptyckiego 
o podjęciu wszelkich dostępnych środków 
w religijnym oddziaływaniu na  wiernych, aby ci 
mimo wydarzeń wojennych  nadal kierowali się 
ewangelicznym przykazaniem miłości Boga 
i bliźniego.  
Tym razem abp Szeptycki nie krył irytacji. W liście 
z 15 XI 1943 r. zawarł  swego rodzaju summarium 
dotychczasowych wątków poruszanych 
w korespondencji z abp. Twardowskim. Przede 
wszystkim zaprzeczył jakoby w rozmowie 
z metropolitą łacińskim Lwowa w 1941 r. ten 
apelował doń o zaangażowanie na rzecz 
zahamowania mordów ukraińskich na Polakach. 
Odnosząc się z kolei do  masowej eksterminacji 
Polaków na Wołyniu, jakkolwiek nad nią ubolewał, 
to zaraz dodawał, iż poprzedziły ją [...] bardzo 
liczne zabójstwa ukraińców [sicl] tylko dlatego, że 
byli ukraińcami [sicl] na Wołyniu, Lubelszczyźnie, 
Chełmszczyźnie  i w okolicach Leżajska. Ta 
zdumiewająca wypowiedź poprzedzała kolejny 
wywód o charakterze polemicznym w stosunku do 
poruszonych dotąd kwestii przez abp. 
Twardowskiego. Mianowicie abp Szeptycki 
zakwestionował skojarzenie, jakoby mimo wydania 
listu pasterskiego Nie zabijaj, jego przesłanie nie 
dotarło jak wykazały do wszystkich adresatów, 
bowiem nie identyfikują się oni z systemem 
wartości wyznawanych przez unickiego 
metropolitę. Z tego,jego zdaniem wypływał 
wniosek, jakoby uznawał on za sprawców 
masowych mordów polskiego społeczeństwa 
właśnie Ukraińców, grzeszących 
nieposłuszeństwem względem swego pasterza. 
Z nieskrywaną  pełną  irytacji   pasją,  ale   również  

 

sarkazmem pisał: Nie przeczę, że między 
grekokatolikami są i tacy, którzy nie słuchają głosu 
swego biskupa. Ale czy Ekscelencja sądzi, że 
wszyscy łacinnicy są tak dobrzy, ze już nie potrzebują 
publicznego ostrzeżenia ze strony ich arcypasterza? 
Czy tak niewinnymi i idealnie dobrymi mieliby być 
i członkowie partii rewolucyjnej Drobnera 
i Wasilewskiej, albo ci katolicy łacińskiego obrządku, 
którzy tak licznie zapisywali się jako Volksdeutsche? 
Muszę bardzo stanowczo zastrzec się przed 
przypuszczeniem, którym tchnie cały list waszej 
Ekscelencji, że zabójstwa polaków [sic!] to dzieło  
ukraińców [sic!]. To przypuszczenie równie 
nieprawdziwe i niesłuszne jak byłoby przypuszczenie, 
że wszystkie zabójstwa ukraińców [sic!] są dziełem 
polaków [sic!]. W kompletnym chaosie obecnej chwili 
wszystkie najgorsze elementa wysuwają się na 
wierzch i hulają. W statystyce zabójstw sądzę, że 
bardzo poważne miejsce zajmują zabójstwa 
rabunkowe, a księża łacińscy mają w ogóle  reputację 
ludzi zamożnych, Napad na plebanię dla bandytów 
wydaje się korzystniejszym i lżejszym  niż na inne 
domy. Bezkarnie działają w kraju partyzani [sic!] 
bolszewiccy, bandy żydowskie, agitatorzy 
rewolucyjnych polskich organizacji z Warszawy, którzy 
się  w swoich organach chwalą nawet zabójstwem 
polaków [sic!]. Prawdopodobnie  w wielu wypadkach 
działają  porachunki osobiste, może najczęściej 
w sferze leśniczych. Od długiego szeregu lat jest 
nienacjonalna, ale socjalna nienawiść między tymi, 
którzy za kradzież  karzą, a drzewa nawet sprzedawać 
nie chcą. Są w kraju bandy różnych dezerterów 
i wszędzie mnóstwo zwyrodniałych jednostek 
sadystów, którym potrzeba ludzkiej krwi. Cały , ponury 
kalejdoskop zabójstw. W zakończeniu listu abp 
Szeptycki podważał przekonanie met. Twardowskiego  
o braku winnych wśród łacinników za rzekome mordy 
na Ukraińcach, ponownie przywołując [...] długie 
szeregi zabitych ukraińców [sic!], obciążając także, 
odpowiedzialnością Volksdeutschów i podziemne 
polskie organizacje za działania antyukraińskie. 
Zaapelował wreszcie do adresata listu o wysiłek na 
rzecz napominania katolików obrządku łacińskiego 
ozaprzestanie przelewu krwi. Nieprzejednana, pełna 
uprzedzeń, sarkazmu a nawet oportunizmu postawa 
Szeptyckiego, musiała zniechęcić met. Twardowskiego 
do kontynuacji wymiany listów. W tej sytuacji zdobył się 
on na jedno jeszcze pismo, datowane 8 III 1944r. Po 
zamieszczeniu w nim katalogu ofiar spośród 
duchowieństwa i wiernych oraz rejestru opuszczonych 
parafii a nawet całych dekanatów pozbawionych 
pieczy duszpasterskiej, autor ograniczył się jedynie do 
prośby o nakazanie greckokatolickim księżom 
spożycia Najświętszego Sakramentu zdewastowanych 
na skutek napadów kościołach rzymskokatolickich. cdn 
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ZiPmia stanisławowska 
 

Ziemia stanisławowska- przewodnik 
 
Stanisław i Tadeusz Pelikan 
 

Jak dotąd w wydawnictwach książkowych 
o tematyce kresowej niewiele miejsca poświęcano 
Ziemi Stanisławowskiej. Do znaczących pozycji w tym 
zakresie zaliczyć można w zasadzie dwa tylko tytuły: 
reprint przedwojennego wydania „Huculszczyzny” 
Antoniego Ossendowskiego (Wrocław 1990) oraz 
pracę Grzegorza Mazura „ Pokucie w latach drugiej 
wojny światowej” (Kraków 1994). Wciąż jednak 
istnieje potrzeba dalszych, szerszych opracowań 
ukazujących w pełni charakter Ziemi 
Stanisławowskiej, jej znaczenie dla rozwoju 
Rzeczpospolitej w granicach do roku 1939.Może ten 
„Przewodnik” w jakimś stopniu posłuży temu celowi, 
dostarczając garść szczegółów historycznych, 
geograficznych gospodarczych i innych, które 
przybliża nam obraz tej ziemi. W opracowaniu 
korzystaliśmy z takich źródeł jak: „Słownik 
Geograficzny Królestwa Polskiego” (1880-1904), 
„Przewodnik turystyczny po Polsce” (1938), 
„Encyklopedia Gutenberga” (1928-1932), 
„Encyklopedia Powszechna” (1928-1904), 
„Huculszczyzna” Antoniego Ossendowskiego. 
Ziemia Stanisławowska obejmowała północne stoki 
Bieszczadów, Gorganów i Czarnohory, które opadają 
łagodnie ku nizinie naddniestrzańskiej, tworząc 
pogórze pocięte dolinami prawobocznych dopływów 
Dniestru: Stryja z Oporem, Łomnicy, Świcy, Bystrzycy 
Nadwórniańskiej i Sołotwińskiej oraz Prutu 
z Czeremoszem. Z wyjątkiem powiatu rohatyńskiego, 
województwo stanisławowskie leżało na południe od 
Dniestru, ograniczone od zachodu województwem 
lwowskim., od północy tarnopolskim, od południa 
Czechosłowacją. 
Południowo – wschodnia część województwa 
tworzyła Pokucie. Przed rokiem 1939 powierzchnia 
województwa stanisławowskiego wynosiła 16 894 
km2 z 28 miastami, 900 gminami wiejskimi i dzieliła 
się na 12 powiatów: Doliński, Horodeński, Kałuski, 
Kołomyjski, Kosowski, Nadwórniński, Rohatyński, 
Stanisławowski, Stryjski, Śniatyński, Tłumacki 
i Żydaczowski. Wśród ludności przeważali Ukraińcy – 
68,9%. Polaków było 22,4%, Żydów 7,4%, Niemców 
1,1%. Z wyznań najliczniej   reprezentowani byli unici 
– 72,9%, rzymsko-katolicy – 16,6%, żydzi – 9,5%, 
ewangelicy – 0,8%. Na terenie województwa 
znajdowały się liczne świątynie: kościoły, cerkwie, 
synagogi. Znaczna większość z nich oparła się 
niszczycielskim  działaniom ostatniej  wojny, ale  po ich 

 
 

 Ogółem Polacy Ukraińcy Żydzi 

woj. stanisł. 1480,3 332,2 1018,9  109,4 

miasta 295,2 120,6 87,6 80,9 

wsie 1185,1 211,6 931,3 25,5 

 
ustaniu nowa rzeczywistość zgotowała im smutny los. 
Wiele z nich przystosowano do różnych celów 
gospodarczych, niektóre zburzono, inne zamieniono 
w muzea religii i ateizmu, a jeszcze inne zamknięto, 
pozostawiając je niszczącemu wpływowi czasu. 
Zdecydowana większość, bo aż 87,5% ludności 
trudniła się rolnictwem. Sprzyjały temu szczególnie 
urodzajne lessowe gleby Pokucia, najcieplejszego 
zakątka Polski. Oprócz zwykłych upraw duże 
przestrzenie pokrywała tu pszenica, kukurydza, mak, 
buraki cukrowe, tytoń, a w ostatnich latach zaczęto 
nawet uprawiać owoce południowe. W oparciu 
o rolnictwo rozwinął się przemysł spożywczy 
(cukrownie), nie na tyle jednak, by zdynamizować 
rozwój gospodarczy tego terenu Znaczącą rolę 
w gospodarce odgrywało kopalnictwo naftowe 
i gazowe. Pracowały związane z nimi rafinerie i inne 
zakłady przeróbki tych kopalin. W 1929 roku na 
obszarze województwa było 55 otworów wiertniczych 
produkujących rocznie 45 415 ton ropy i 88 otworów 
świdrowych z produkcją 43 000 000m3 gazu 
ziemnego.  
Poza tym znajdowały się kopalnie soli kamiennej 
i potasowej. Były też największe w Polsce pokłady 
fosforytów, wielka obfitość kamienia budowlanego, 
wapiennego, gipsowego, alabastru oraz piasku 
kwarcowego do wyrobu szkła. Drzewostany należące 
do największych w  Polsce, umożliwiały rozwój 
przemysłu drzewnego. Dużym, lecz mało jeszcze 
wykorzystanym bogactwem, były tereny turystyczne 
i letniskowe w lesistym Beskidzie Wschodnim. 
Wystarczy tu wymienić takie ośrodki sportów 
zimowych i uzdrowiska klimatyczne jak: Sławsko, 
Jaremcze, Worochta, Kosów, Żabie. 
W wieku XIX zapoczątkowany został w tej ziemi rozwój 
kolejnictwa. Wybudowane zostały następujące linie 
kolejowe: 

 
Lwów – Śniatyń (239 km)  w 1866 r. 
Stryj – Stanisławów (107 km)  w 1875 r. 
Chryplin – Husiatyń (143 km)  w 1884 r. 
Stanisławów–Chryplin–Woronienka(95 km)  w 1897 r. 
Chodorów – Podwysokie (42 km)  w 1897 r. 
Tarnopol–Ostrów–Podwysokie–Halicz 
(101km)  

w 1897 r. 

Stryj – Chodorów (40 km.)   w 1899 r. 
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Prawdziwą zdobyczą było powołanie w 1894 r. po 
długotrwałych zabiegach polskich kół 
gospodarczych i politycznych, Dyrekcji Kolei 
Państwowych w Stanisławowie. Później, w ramach 
reorganizacji kolei w listopadzie 1934 r., Dyrekcja 
została rozwiązana i kolejowy okręg 
stanisławowski od tej chwili podlegał Dyrekcji 
Lwowskiej. Wybuch wojny w 1939r. sprowadził na 
Ziemie Stanisławowską wyniszczające działania 
okupacji sowieckiej, a po dwóch latach 
niemieckiej. W latach 1945-46 ludność polska 
opuściła ziemię swych przodków, co stanowiło 
ostatni rozdział w 600-letnich dziejach tej Ziemi 
w granicach Rzeczpospolitej. 
 

Bednarów – wieś nad Łukwią w powiecie 
stanisławowskim przy linii kolejowej Stanisławów – 
Stryj. Tu w 1442 r. rozgromieni zostali Tatarzy, 
którzy wracali spod Lwowa uprowadzając kilka 
tysięcy jeńców. 
Berezów Niżny – wieś w powiecie kołomyjskim 
nad rzeczką Łuczką, dopływem Prutu. Podobnie 
jak Kosów i Kuty ma najwięcej dni słonecznych. 
Dawno było tu siedlisko zbójnickie, skąd królowie 
polscy wyrugowali w końcu „beskidników” 
osadziwszy tam szlachtę polską. Była to jedyna na 
huculszczyźnie polska osada. 
Bitków – ośrodek przemysłowy w powiecie 
nadwórniańskim, położony w szerokiej dolinie 
wśród gór. Produkcja gazu ziemnego, kilkadziesiąt 
szybów ropy naftowej, którą wydobywano 
z głębokości 600-1000 m. Posiadała ona 
najwyższy procent benzyny i gazoliny. 
Rurociągami przesyłano ją do Nadwórnej, gdzie 
przerabiano w rafineriach lub zlewano do 
wagonów – cystern. 

 
 
Fot.16 Bohorodczany. Kościół i klasztor podominikański. 
 
Bohorodczany – miasto w powiecie 
stanisławowskim nad Bystrzycą Sołotwińską. Była 
tu cerkiew   ze   słynnym   ikonostasem   ze   Skitu  

 

Maniawskiego. Podczas I wojny światowej 
wywieziony do Wiednia. Po wojnie Polska 
otrzymała go z powrotem. Kopalnie nafty i gazu 
ziemnego. 

 
 
Fot.17 Bolechów. Ratusz. 
 
Bolechów – miasto w pow. dolińskim nad rzeką 
Sukiel przy linii kolejowej Dolina – Wygoda, znane 
w przeszłości z napadów słynnego zbójnika 
Dobosza. W latach 1882-85 istniała w pobliżu 
kolonia żydowska Nowy Babilon, którą polecił 
założyć cesarz  Franciszek Józef w celu 
przyuczania Żydów do rolnictwa. Ponieważ Żydzi 
nie okazali do tego chęci i zostali wydaleni, a w to 
miejsce powstała kolonia niemiecka. Żupy solne, 
kąpiele solankowe, rafineria nafty, tartaki, młyny. 
 
Bołszowce – miasteczko w powiecie rohatyńskim 
w dolinie nad Gniłą Lipą przy linii kolejowej 
Podwysokie – Halicz. Pierwsza wzmianka 
pochodzi z 1609 r. Z roku 1624 pochodził kościół 
z konwentem karmelitów oraz cerkiew. 
 
Bukaczowce – miasto w powiecie rohatyńskim 
przy linii kolejowej Lwów – Stanisławów, znane 
niegdyś z dużych targów bydlęcych 
 
Burkut – uzdrowisko w powiecie kosowskim nad 
Czarnym Czeremoszem wśród lasów 
świerkowych. Klimat wyjątkowo łagodny. Wody 
burkuckie zalecano w chorobach układu  
nerwowego, cukrzycy i  niedokrwistości.    c.d.n. 
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Z życia TłumacPan 

 

„Wełygdeń” w Niżniowie 
 

Tadeusz Bodniak 
 

W jednym z telewizyjnych reportaży Pani redaktor 
Grażyna Orłowska – Sondej zadała mi pytanie: 
„dlaczego  ja tam wracam?” W pierwszej chwili nie 
umiałem odpowiedzieć! Zacytowałem więc tylko 
fragment swojego wiersza: 
 

Jest takie miasto i miejsce na ziemi 
Gdzie rosną drzewa, gdzie stoją 
kamienie mego dzieciństwa...... 

 

Prawda jest taka, że nawet sam sobie nie jestem 
w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie. 
Wiem tylko, że coś mnie nosi, szarpie i podnieca 
gdy wracam w rodzinne strony. Przeżyłem tam, 
tak jak wielu czytelników Zeszytów zaledwie 12 lat 
swojego życia. Jak to niewiele! Były to chwile 
piękne i  szczęśliwe, ale także smutne 
i dramatyczne. Widocznie nie dane nam było 
dorastać w kraju dzieciństwa, poznawać ją 
i czerpać radość z piękna natury naszej „małej 
Ojczyzny”. 
Obecnie w  dorosłym już życiu, często wracają 
w pamięci niektóre kadry z dzieciństwa, sięgające 
roku 1937.  W tym bowiem roku zmarł mój dziadek, 
który jako cieśla, kołodziej i rymarz przepracował 
całe życie w majątku pałahickim hr. Dzieduszyckiej 
i pani Poseltowej. Wtedy po raz pierwszy 
zrozumiałem znaczenie słowa – śmierć. 
 

 
 

Fot.18 Niżniów 2005 r. Czterech Bodniaków. Drugi 
z prawej – Tadeusz.  Fot. T. Bodniak. 
 

W tym samym roku wraz z Rodzicami uczestniczyłem 
w pogrzebie kogoś ważnego lub majętnego. 
Pochówek  ten  odbył  się  bowiem  nie  na cmentarzu  

 
(jak w przypadku mojego dziadka) lecz w krypcie 
kapliczki obok cerkwi w Pałahiczach. Kto to był? 
Pod koniec kwietnia 2005 roku, pociągiem 
Przemyśl – Czerniowce udałem się do 
Stanisławowa, a następnie do Niżniowa aby 
spędzić tam Wełygdeń, czyli ukraińską Wielkanoc, 
aby odświeżyć wspomnienia i  uzupełnić to co 
jeszcze w pamięci pozostało. Był to wyjazd do 
rodziny o moim  nazwisku,  której członkowie są 
spadkobiercami związków i mariaży żyjących obok  
siebie dwóch narodów. Był to wyjazd spontaniczny 
i nieplanowany. Przywitano mnie radośnie w stylu 
„słowiańskiej duszy”. Dzień i noc upłynęły szybko 
na wspomnieniach i długich rozmowach o życiu 
tubylców i wspólnych  rodzinnych korzeniach. (Fot. 
18) Rozmówcami moimi byli członkowie mojej 
rodziny, którzy urodzili się w końcu lat 40-tych 
i początkach lat 50-tych ubiegłego  stulecia. Nie 
dziwiło więc mnie to, że uważnie słuchali 
opowieści o moich osobistych przeżyciach, a także 
o nie tak odległych wydarzeniach, które zaistniały 
na tych ziemiach. 
Pierwszą swoją wędrówkę do Niżniowa odbyłem 
wraz z matką na przednówku, w roku 1942 kiedy 
doskwierał nam głód. Brakowało wtedy 
podstawowych artykułów spożywczych. Szliśmy  
drogą przez Łokutki, stromym podejściem do 
Popielowa, przez kawałek lasu, płaskowyż, na 
którym położony był Zagórz Polski i Bratyszów. 
Ten odcinek drogi wywarł na mnie szczególne 
wrażenie swoim pięknem i tajemniczością białych 
skałek, które wystawały z zielonych traw niczym 
zaczarowane postacie z bajki. W Bratyszowie, po 
krótkim odpoczynku u państwa Kluczewskich 
i poczęstunku, którym było kwaśne mleko 
z glinianego „hładuna”(1), schłodzone w głębokiej 
studni, udaliśmy się w dalszą podróż. Na  
północnym  stoku wzgórza ukazały się nam dwie 
wieże kościoła Św. Stanisława oraz ogrody i mury 
klasztoru sióstr Niepokalanek. W dole wzdłuż 
gościńca wijącego się jak wąż między dwoma 
pasmami wzgórz  stały chaty i zabudowania 
domostw Niżniowa. Po prawej stronie wsi szeroko 
rozlewał się Dniestr  tworząc granicę powiatów: 
tłumackiego i buczackiego, spiętych mostami: 
drogowym i kolejowym. Prawdziwy pejzaż dla 
malarzy. Obecnie miejscowość utraciła swój 
wiejski charakter i upodobniła się do miasteczka. 
Nad doliną nie górują zabudowania sakralne 
i klasztorne, które przetrwały wszystkie wichry 
wojen, aby spłonąć w 1945 roku z rąk 
nienawistnych podpalaczy. Betonowy plac, który 
pozostał   po  tych  budowlach  pełni  obecnie  rolę  
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składowiska maszyn z dawnych kołchozów, wśród 
których stoi drewniany krzyż i płonące znicze 
stawiane okazjonalnie przez turystów.(2) 
Zaspokajając swoją ciekawość dotarłem do 
wykutych w skale pomieszczeń u podnóży 
dawnego klasztoru spełniających rolę krypt dla 
zmarłych zakonnic. (Fot.19)  
Na zdjęciu nr 19, w prawym, dolnym rogu na 
tabliczce nagrobnej pochowanej tu siostry 
Franciszki Kozierowskiej widnieje napis, że została 
zamordowana 7.III.1946r. Pozostałe napisy  
świadczą, że siostry zmarły śmiercią naturalną. 
Pomieszczenia krypt zachowały się w bardzo dobrym 
stanie, natomiast otoczenie zewnętrzne porośnięte 
jest trawami i chaszczami sprawia przygnębiające 
wrażenie miejsca opuszczonego i zapomnianego. 
Klucz do opisanych wyżej krypt po dość długich 
pertraktacjach oraz przekonującym „załączniku” 
otrzymałem od leciwego mieszkańca gospodarstwa, 
sąsiadującego z ruinami klasztoru. 
 

 
 
Fot.19  Niżniów – krypty w klasztorze.  Fot. T. Bodniak 

 
Wszystkie próby nawiązania rozmowy na 
interesujące mnie tematy związane z przeszłością 
zbywane były na ogół słowami: „nie wiem, nie  
pamiętam”, a czasami „oj buło tu pane, buło”, i na tym 
kończyła się rozmowa.  
 W Wielką Sobotę mieszkańcy z dużymi koszami 
wypełnionymi produktami na świąteczny stół 
zgromadzili się o godz. 18.00 wokół cerkwi, gdzie 
odbyło się uroczyste poświęcenie i procesja na 
cmentarz. Wełygdeń to trzy dni świętowania 
i wzajemnych odwiedzin. Wbrew obiegowej opinii  
nie było tam nadmiaru alkoholu, a także „ulewnego 
dyngusa”. Pogoda był ciepła, słoneczna, prawie 
letnia, jedynie zefirek czarnomorski smagał 
policzki, a sady ubarwione pąkami kwitnących 
drzew przypominały o wiośnie. W takiej pięknej 
scenerii, którą stworzyła natura, w drugi dzień 
świąt, pożyczonym rowerem udałem się do 
Pałahicz, miejsca swego urodzenia i pierwszego 
szkolnego  dzwonka.  Docelowym  punktem  był dom  

 

moich dziadków i rodziców oraz dawne ścieżki 
mojego dzieciństwa, ścieżki pierwszych 
samodzielnych kroków i beztroskich zabaw 
ostatnich lat okresu międzywojennego. Trasa 
wycieczki rowerowej wiodła śladami mojej 
opisanej wyżej pierwszej podróży z roku 1942. 
Stromym podejściem do Bratyszowa, a potem już 
„za darmo” w dół do Łokutek. Ze wzgórza widać 
było jak na dłoni panoramę rozrośniętego 
Tłumacza i okolic. Minąłem dawną olejarnię 
w Łokutkach, a do Pałahicz pozostał już tylko 
1 km! Odczuwałem wielkie napięcie. To adrenalina 
dawała znać o sobie. Na skraju wsi stoi kapliczka 
– miejsce dawnych majówek i nasz ogród! 
Wszystko wydaje się być takie bliskie i takie 
niedawne. Otwieram furtkę i.... jestem „u siebie”! 
Wita mnie zaskoczona pani Wera, urodzona już 
w tym domu. Rodzice jej byli przesiedleńcami 
z Lubaczowa. Dostrzegam na twarzy wzruszenie 
i nieukrywana radość. Rozmowa toczy się przy 
kawie i domowych wypiekach o codziennych 
problemach życia, pracy i o dawnych sąsiadach, 
których już nie ma. 
Dom zmienił swój wygląd. Dawna chata 
oświetlana lampą naftową zamieniła się 
w ucywilizowany domek z prądem, gazem 
ziemnym i bieżącą wodą. Jest również telefon. 
Woda z góry pałahickiej zaopatruje też Tłumacz 
i Tyśmienicę.  

 
 

Fot.20 Pałahicze 2005 r. Na kładce na Tłumaczyku. 
 

Po tym krótkim pobycie w swoim rodzinnym domu, 
bogaty w duchowe przeżycia postanowiłem wrócić 
do Niżniowa przez Ostrynię, Oleszę i Antonówkę, 
drogą nieco dłuższą, ale bardziej płaską. 
Przejechałem w towarzystwie Wery przez całą 
wieś, minęliśmy zabudowania folwarczne 
dawnego majątku hr. Dzieduszyckiej i pani 
Poseltowej, oraz dom zamieszkały do wojny przez 
zarządcę majątku - pana Wartanowicza i jego 
rodzinę. W tym domu bywałem często, 
towarzysząc     w    zabawie    dzieciom    państwa  
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Wartanowiczów - Anulce i Ryszardowi. Żona pana 
Wartanowicza, Krystyna czytała nam bajki 
i nowele, podawała śniadania z białym pieczywem 
od Czocharów oraz kakao. Urządzano nam też 
przejażdżki małą bryczką zaprzęgniętą w dwa 
małe kucyki. Te wspomnienia wydają mi się teraz 
pięknym snem przerwanym wybuchem wojny. 

 
Fot.21 Pałahicze – wzgórze cerkiewne z cerkiewką 
i kapliczką.  Fot. T. Bodniak. 
 
Dalsza droga w głąb wsi wiodła obok szkoły przez 
kładkę na Tłumaczyku (Fot.20) do wzgórza 
cerkiewnego. Jakie to teraz wydawało się małe. To 
właśnie tu odbyła się wcześniej opisana 
uroczystość pogrzebowa. Udział w tym pogrzebie 
wzięły wówczas rzesze mieszkańców wsi, 
przedstawiciele urzędów, ziemianie z okolicznych 
folwarków, a obrządek pogrzebowy celebrował 
ks. Tabaczkowski w towarzystwie wielu innych 
księży. Komu wówczas oddano ostatni hołd? Za 
życia moich rodziców nie zdążyłem zadać tego 
pytania. Zrobiłem więc zdjęcie tabliczki 
umieszczonej na kapliczce i pomimo złej jakości 
odczytałem jej treść. Gdyby ktoś z czytelników 
potrafił odpowiedzieć kim była ta osoba? 
 

Śp. Augusta z Zimmanów   -  Ederharter 
*.......1878         +.....VII 1937 

 

Ulicą, przy której mieszkali Sabatowicze 
i Malitowscy dotarliśmy do centralnego miejsca 
wioski. W roku 1938 przy usypanym przez 
Ukraińców kurhanie – kopcu (ubranych 
w narodowe stroje) odbyło się ich wielkie 
zgromadzenie pod niewinnie brzmiącym hasłem 
„Ku czci narodowym bohaterom”. Zamieszkała tu 
mniejszość polska patrzyła na to z niepokojem 
i lękiem. Obawy te potwierdziły się w trakcie 
następnych lat wojny. Obecnie na placu tym, na 
przeciw domu przedwojennego wójta, pana 
Woroszczuka (którego żona spłonęła w stodole) 
stoi cokół z nazwiskami pomordowanych - „swoich 
przez swoich” w latach 1941-45”. Wśród 12 
nazwisk  umieszczonych   na  tablicy - ofiar mordu  

 

w stodole, dwa dolne to Polacy. (3) Pozostałe to 
Ukraińcy mieszkańcy wsi współpracujący z władzą 
Radziecką. Kto upamiętnił te ofiary? 
Przypuszczam, że tablica powstała za czasów 
Rosji Radzieckiej, bo zatarty napis widoczny na 
zdjęciu nie jest charakterystyczny dla 
współczesnych czasów. (Fot.22) Wójtem wsi jest 
obecnie prawnuk zamordowanej pani Woroszczuk, 
a gospodarzem kościelnym cerkwi syn 
zamordowanego Polaka, pan Gąsiorowski. Jest to 
symptom pozytywnych zmian jakie zaszły 
w świadomości powojennego pokolenia 
Ukraińców!  
 

 
 
Fot..22 Pałahicze - tablica z nazwiskami zamordowanych    
w latach 1941 – 45. 
 

Pozostając z taką nadzieją i żegnając się z moją 
przewodniczką i „spadkobierczynią” zakończyłem 
tą sentymentalną podróż ścieżkami małolata wokół 
pałahickiej góry. Wypowiedziane na pożegnanie 
słowa – „pryjiżdżajte jak do sebe” brzmiały mi 
w uszach przez cała drogę powrotną, a w myślach 
wracały słowa wypowiedziane przez 
ks. Jeżowskiego na kazaniu w Koszalinie w 1984 
roku:  
 

„Nie jest rzeczą najważniejszą, że ta tak 
droga, ukochana ziemia obecnie do nas nie 
należy. Ważne jest aby pozostała 
w naszym wnętrzu, w naszych myślach 
i uczuciach”.  
 

 1) Hładun – gliniane naczynie w kształcie dzbana 
do przechowywania mleka w studni. 
 

 2) „We wrześniu r. 1939 klasztor został zajęty 
przez wojska sowieckie, 14 X siostry zmuszono do 
podpisania aktu zrzeczenia się klasztoru na rzecz 
władzy sowieckiej, pozwolono im jednak nadal 
mieszkać w zabudowaniach. 1 XI zakonnice 
musiały opuścić klasztor. Naczynia liturgiczne 
zostały ukryte w piwnicach i u parafian, ale nigdy 
ich nie odzyskano. Klasztor został zrabowany, 
w  kościele    urządzono    żydowską    restaurację.  
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15 VII 1941, po wkroczeniu wojsk niemieckich, 
Niepokalanki powróciły do Niżniowa. W czasie 
walk sowiecko-niemieckich na wiosnę w 1944r. 
klasztor uległ pożarowi, a większość sióstr 
ewakuowano do Szymanowa   W sierpniu tego 
roku ostatnia niepokalanka jaka pozostała    
w Niżniowie została zamordowana w drodze do 
Jazłowca.    W marcu r. 1945 ten sam los spotkał 
ss. Józefitki  które, schroniły się w klasztorze 
niżniowskim w r. 1944.” – jest to fragment 
maszynopisu dr Andrzeja Betleja  złożonego do 
druku, pt.  „Materiały do dziejów sztuki sakralnej 
na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, 
[red.] J. K. Ostrowski, cz. 1, Kościoły i klasztory 
rzymskokatolickie dawnego województwa 
ruskiego, t. 14, Kraków 2006  
Natomiast w czasopiśmie  „Na Rubieży” 
nr  76/2004 na str. 48 wg relacji S.M. Zenony 
z Jarosławia  napad UPA oraz spalenie klasztoru 
odbyło się 7.III. 1945 r. Daty podane przez 
dr A. Betleja, pismo „ Na Rubieży” oraz data 
widniejąca na zdjęciu T. Bodniaka są rozbieżne.    
 3) W marcu 1944 r. podczas nocnego napadu 
bojówka UPA schwytała wszystkich obecnych 
w domach Polaków, mieszkańców wsi, powiązała 
ich drutem kolczastym i zamknęła w stodole, którą 
podpaliła. Ofiary spłonęły żywcem.  Świadek – 
ks. Jan Piszczór.  – „Na Rubieży”, nr 76/2004, str. 
50. 
 

Od Redakcji. Trasa wycieczki rowerowej 
T. Bodniaka pokrywała się z trasą przejazdu 
ks. Jeżowskiego udającego się na majowy odpust 
w Niżniowie, w kościele Św. Stanisława. Swoje 
przeżycia i wrażenia opisał on w pięknym artykule 
pt. „Odpust w Niżniowie” drukowanym w Z.T. nr 
4(16) z 1999 roku. 
 

                         

 

Historia Rodziny Józefa Dombka   
 

Olga Ładzieńska ( z domu Dombek) 
 

Moi Rodzice, Rodzeństwo i ja  
 

Dziadkowie po stronie Matki 
-Albin Olszewski i Maria 
z Szartlów Olszewska - 
pochodzili z kresowej 
szlachty na Wschodzie, ale 
majątku już nie posiadali, 
gdyż Rodzicom Dziadka 
skonfiskowano ziemię za 
udział w powstaniu 
styczniowym, a Ojciec Babki 

przetrwonił ją  w hulankach. Matka moja 
Bronisława  z  Olszewskich - Dombek   była  córką  

 

Albina Olszewskiego, administratora folwarków. 
W domu było 5 dzieci i jeszcze kuzynka, sierota. 
Miała dwóch braci - Zygmunta i Albina, siostrę 
starszą Helenę, później żonę Adolfa Czerwenki 
i młodszą Julię, żonę Grzegorza Stefańca. 
W rodzinnym domu nie przelewało się. Zgodnie 
z tradycją tamtych czasów, do szkoły uczęszczali 
tylko dwaj synowie. Córki uczył pisać, czytać 
i liczyć nauczyciel z sąsiedniej wioski, bo w tej wsi 
szkoły nie było.  
Matka przystojna, postawna, zgrabna brunetka 
była zdolna i bardzo chętna do nauki. Chciała 
uczyć się dalej i dlatego też nauczyciel 
zaproponował Rodzicom, że wraz ze swoją siostrą  
będzie uczył Bronię, przygotowując ją do 
seminarium nauczycielskiego. Zaproponował też 
że zrobi to bezinteresownie. Rodzice jednak nie 
skorzystali z tej propozycji, wychodząc 
z założenia, że dziewczynie nauka nie jest 
potrzebna bo i tak znajdzie męża. 
Bronia była jednak dość uparta. Skoro nie 
pozwolono jej pójść do szkoły, wymusiła na 
rodzicach, że pójdzie do Czerniowiec (duże miasto 
w okolicy), gdzie był dobry krawiec i tam będzie 
się uczyć krawiectwa. O tym, jak tam dotarła, 
gdzie i jak mieszkała, nie wiem. Przyjął ją krawiec, 
który zatrudniał zresztą więcej dziewcząt. I tak 
zaczęła się jej „nauka” polegająca głównie na 
pracy fizycznej, czyli sprzątaniu, myciu itp. Nie 
wiem, jak długo Bronia pracowała u krawca, wiem 
tylko, że sama z tej nauki zrezygnowała, wróciła 
do domu, wyprosiła u Matki kupienie maszyny do 
szycia „Singer” i rozpoczęła samodzielne 
krawiectwo, szyjąc dla ludzi ze wsi, 
i z najbliższego otoczenia. Widocznie radziła sobie 
z tym dobrze, bo „pani” ze dworu wezwała ją raz 
do siebie i zaproponowała uszycie sukienki. Próba 
wypadła pomyślnie. 
 Od tej pory Bronia stała się krawcową 
właścicielek dworu i była kolejno angażowana, 
przewożona z dworu, do dworu wraz z maszyną, 
a do rodzinnego domu prawie nie docierała. 
„Panie” sprowadzały niemieckie żurnale 
z Wiednia i tłumaczyły Broni tekst na język 
polski.  Wykonywała ona najtrudniejsze 
i najwymyślniejsze  bluzki, spódnice i suknie, 
a także kapelusze, które były  wtedy dosyć 
wymyślne! Jeżeli w którymś z dworów zanosiło 
się na zamążpójście córki, to oczywiście pobyt 
Broni w danym dworze trwał nawet i kilka 
miesięcy.  Oprócz sukni ślubnej i szeregu innych 
trzeba było przygotować wyprawę dla panny 
młodej - bieliznę osobistą, stołową i pościelową. 
Wszystko było ręcznie haftowane, bo Bronia 
nauczyła się i tej sztuki. 
Po latach o rękę Broni poprosił nauczyciel z innej 
sąsiedniej wsi, cieszący się zresztą jej 
wzajemnością. Wtedy jednak konkurował także do  
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jej ręki Józef  Dombek, żandarm austryjacki, 
Czech, który Broni specjalnie nie pociągał. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot.23 Siedzą: Bronisława i Józef Dombkowie. Stoją: 
Marian Dombek – syn, jego żona Jadwiga (z domu 
Kluczewska) oraz Olga Janina Dombek 
 
Zawyrokowali tym razem rodzice: „nauczyciel to 
żadna partia, żandarm ma stanowisko rządowe, 
więc też gwarancję zapewnionego bytu”. I Bronia 
wyszła za Józefa – „Pepcia”. Nawiasem mówiąc, 
nigdy w życiu nie usłyszałam jej skargi. Stanęła 
u jego boku jako żona a  potem matka ich dzieci. 
Urodziła ich sześcioro, a wychowała troje, tzn. 
najstarszego syna Mariana i najmłodszą z dzieci 
Janinę. Maniusia - jedno ze średnich dzieci, 
zmarło w 8-ym roku życia na szkarlatynę 
z dyfterytem. W tym czasie była to bardzo groźna 
choroba dziecięca, na którą nie znano jeszcze 
lekarstwa. Śmierć tego dziecka przeżyła moja 
Matka bardzo silnie. Do końca życia często o niej 
wspominała, a duży portret Maniusi wisiał cały 
czas w pokoju Rodziców. Po wojnie przewieźli go 
na Ziemie Odzyskane, a teraz jest jeszcze w domu 
w Radzyminie. Trójka innych dzieci to: dwoje 
bliźniąt, które zmarły tuż po, urodzeniu i jedna 
dziewczynka  6 - tygodniowa, zdrowa dobrze 
rozwijająca się, ale „zmarnowana” przez Ojca jak 
to określała Matka, który wymógł na Matce wyjazd 
do kolegi na imieniny, a dziecko zostało pod 
opieką  dziewczyny.  Ta  bawiąc się  w  łapankę ze  

 

znajomym żandarmem i trzymając dziecko na 
rękach potknęła się, a dziecko wypadło na ziemię. 
O śmierci tego dziecka nie lubiła Matka mówić, bo 
był to Jej żywy wyrzut sumienia. Nigdy przez całe 
życie nie słyszałam ani razu słowa wyrzutu Matki 
na ten temat pod adresem Ojca. Po prostu nie 
ruszali tej sprawy.  
  Ojciec jako żandarm przesuwany był 
z posterunku na posterunek. Awansował szybko, 
był „żandarmem z urodzenia” jak Go ktoś nazwał. 
Bystry, spostrzegawczy, szybko orientował się, 
przewidywał i umiał wnioskować. Wymagał wiele 
od podwładnych, ale i od siebie, był bardzo 
zdyscyplinowany i obowiązkowy. Opowiadał nieraz 
już po przejściu na emeryturę o kontrolach 
podwładnych żandarmów, które przeprowadzał 
jako komendant, a potem wachmistrz posterunku. 
Żandarm wysłany  na  służbę miał określoną długą  
trasę z dokładnym oznaczeniem czasu i miejsca, 
do których miał dotrzeć. Było to zawsze obejście 
kilku sąsiednich wsi. Ojciec wybierał na kontrolę, 
jak mówił - najbardziej psią pogodę, pluchę, mróz, 
zadymkę – a chodziło się tylko pieszo! Wiedział, 
że w takim dniu warto kontrolować, bo na pewno 
coś wyłapie! Jako komendant pracował 
w Niżniowie, miasteczku nad Dniestrem, potem 
w Tłumaczu, powiatowym miasteczku niedaleko 
Stanisławowa. Z pochodzenia był Czechem, 
urodzonym w Hranicach, ale pozostał  w Polsce 
przyjmując obywatelstwo polskie. Jako młody, 17 - 
letni chłopak wstąpił do żandarmerii, wyjechał 
z domu i już nigdy do niego nie powrócił. Miał żal 
do rodziców za wyrządzoną mu krzywdę. Rodzice 
jego byli majętni, mieli 2 - piętrową kamienicę 
i duży dobrze prosperujący warsztat masarski. 
Mieli dwoje dzieci, wszystko zapisali w posagu 
córce. Ojciec dostał tylko 12 tysięcy koron 
czeskich i czuł się tym bardzo pokrzywdzony. 
Nigdy już do rodziny nie jeździł, nie utrzymywał 
żadnych kontaktów ( nawet listowych ) i nigdy 
o rodzinie nie wspominał. Nie istniała dla niego. 
 

Po przeniesieniu na posterunek w Tłumaczu 
zaczął - jak mówił potem - przekształcać się w rolnika. 
Za otrzymane od rodziców pieniądze kupił 32 hektary 
nieużytków we wsi Olesza, odległej o 6 km od 
Tłumacza. Nazywały się te nieużytki w języku 
mieszkańców wsi „czartowe hory” ( czarcie góry). 
Wyśmiewali się z Ojca wszyscy, mówiąc że utopił 
pieniądze w tym pustkowiu, bo nikt nie mógł 
dopatrzeć się jakiegoś sensu w tym, co zrobił.Na 
wiosnę Ojciec kupił stado owiec, zatrudnił dwóch 
owczarzy, którzy wypasali je przez lato, stado się 
powiększało. Młode kilkutygodniowe jagnięta 
sprzedawano na rzeź, bo z tej kędzierzawej, 
delikatnej skórki wyrabiano „krymki”. Stado dorosłe 
sprzedawał Ojciec w jesieni, a  na wiosnę historia 
powtarzała się. 
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Trwało to kilka lat. Równocześnie zaczął 
dokupywać ziemię, ilekroć ktoś z wieśniaków 
w sąsiedztwie sprzedawał. Posiadłość rosła. 
I Ojciec rozpoczął budowę domu i budynków 
gospodarczych. Planował już przejście na 
emeryturę i zamieszkanie na wsi. Miejsce, gdzie 
się osiedlił ( te czarcie góry) leżały na terenie 
Oleszy, ale wśród pól, w odległości 3 km od wsi. 
Z dochodów rolnych, bo i te nieużytki częściowo 
przemienił w ziemię uprawną, dokupował każdą 
sprzedawaną w sąsiedztwie „skibę” i w ten sposób 
doszedł do około 100 hektarów. Przez całe życie 
oboje z Matką pracowali bardzo ciężko, chociaż 
była już i służba i najemnicy. 
 
Fot.24  Rodzina Dombków przed domem. 
 

  
Żyli bardzo oszczędnie, Ojciec uchodził za sknerę, 
nie lubił rzeczywiście niczego nikomu 
prezentować, mówiąc twardo, że jemu nic w tym 
życiu nie przyszło łatwo. Matka chciała i umiała się 
podzielić z tymi z rodziny, którzy potrzebowali tej 
pomocy, czy wesprzeć też i obcych. Bywały o to 
w domu często przykre sprzeczki. Ponieważ 
Ojciec zerwał ze swoją rodziną, nie chciał też 
utrzymywać żadnych stosunków z rodziną Matki - 
też okazja do częstych nieporozumień. U nas 
prawie nikt z rodziny nie bywał. Tolerował tylko co 
jakiś czas pobyt Jadwisi Drohomireckiej (obecnie 
Srokowej), ciotecznej siostry Mamy, która 
przyjeżdżała, aby nas obszyć, bo Matka nie miała 
na to czasu. W tym czasie przybywało u nas w 
domu w okresie ferii i wakacji troje sierot. Była to 
Wania, Adaś i Franek Gawęda z Isakowa. Rodzice 
ich zostali zabici w czasie I wojny światowej. Był 
jeszcze najmniejszy kilkumiesięczny chłopczyk 
Tadzio oddany przez gminę do ochronki pod 
opiekę zakonnic. Ponieważ ojciec tych sierot był 
żandarmem,     memu      Ojcu,       jako      byłemu  

 
żandarmowi, przekazał sąd opiekę nad sierotami. 
Dzieci miały zapomogę społeczną, którą Ojciec 
dysponował wyliczając się. Wania była w bursie 
w Stanisławowie i chodziła do seminarium, obaj 
chłopcy mieszkali w bursie w Tłumaczu i chodzili 
do gimnazjum. Kiedy Wania poszła na posadę 
nauczycielską, już sama zajęła się braćmi. Adaś 
został lekarzem, Franek inżynierem, a Tadzio 
zginął w czasie II wojny światowej.  
Gospodarstwo Ojca położone było bardzo 
malowniczo Z trzech stron otaczały je nasze pola 
uprawne, a z czwartej, w odległości 150m. 
rozpościerał się duży las. Budynki rozplanowano 
na przełęczy 2 wzgórz (te „czarcie skały”). Jedno 
z nich nazwałam podobno jako 5 - letnie dziecko 
„jasną górą”. Użyłam tego określenia 
odpowiadając Matce na pytanie: „na której górze 

byłaś?” - „na jasnej”, bo ta była 
skalista, nie porośnięta i jaśniały 
sterczące głazy. Różniła się 
kolorem od drugiej, pokrytej 
zielenią. Nazwa przyjęła się. Spod 
tego drugiego wzgórza wypływało 
źródełko pięknej czystej wody, 
bardzo zimnej nawet 
w największe upały i nie 
zamarzającej w największe 
mrozy. Strumyk z tego źródełka 
płynął na przestrzeni 200 m. 
i znikał w otworze - leju przy 
zabudowaniach. Przy nim 
prowadziła nasza droga prywatna 
wysadzana 30 czereśniami 
i łącząca nas z drogą publiczną 
do Tłumacza. 

 

 W domu były 3 pokoje, kuchnia i spiżarnia. 
Wejście do sadu prowadziło przez przedpokój 
i werandę, a na podwórze wychodziło się przez 
dużą sień i tzw. galerię. Tam upłynęło mi moje 
dzieciństwo! Brat - Marian - starszy ode mnie o 10 
lat uczęszczał do gimnazjum w Tłumaczu, 
mieszkając na stancji. Tam w 1918 r. zdał maturę 
zapisując się na prawo we Lwowie. Ale Ojciec 
chciał już jego pomocy w rozrastającym się 
gospodarstwie, zaproponował mu pozostanie 
w domu, obiecał, że wszystko, co  posiada, 
podzieli na 2 części - jego i moją. Natomiast to, co 
będą odtąd sprzedawać z pola, będzie w dwóch 
częściach należało do niego, a  trzecia część 
będzie moja, bo ja pójdę na studia i będą z tym 
związane wydatki. Tak zostało. Brat ożenił się 
z nauczycielką z Oleszy, Jadwigą Kluczewską. Ja 
- Olga Janina - miałam to pierwsze imię wpisane 
przez pomyłkę w metryce i przez  całe życie 
musiałam być urzędowo Olgą, ale w użyciu 
codziennym byłam Janiną i hasałam beztrosko po 
polu, łące i lesie. Wynosiłam  Ojcu  w   pole   drugie   śniadanie 
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i podwieczorek, obowiązkowo zjadałam też swoje 
posiłki razem z Nim. Bardzo lubiłam konie i one 
mnie. Znałyśmy się doskonale. Kiedy w polu czy 
w stajni usłyszały mój głos, rżały cichutko, 
oglądając się , czy niosę cukier i delikatnie brały 
go wargami z mojej małej rączki. Lubiłam patrzeć 
w ich oczy, a największym szczęściem było 
powożenie kiedy Ojciec oddawał mi na chwilę 
lejce. W roku 1914 wybuchła I wojna światowa. 
Z relacji Rodziców wiem, w czasie przesuwania 
się frontu ewakuowano nas przymusowo i pod 
eskortą żołnierzy musieliśmy w ciągu dwóch 
godzin opuścić dom. Krowy odpędził służący do 
wsi, aby zaopiekowali się nimi gospodarze, bo 
Olesza nie podlegała ewakuacji, konie 
zaprzęgnięto do 2 wozów, na które załadowano co 
udało się „chwycić” i zmieścić z rzeczy i prowiantu. 
Psy podwórzowe spuszczone poszły za wozami, 
a kotkę - weterankę, zwaną „babcia”, rówieśnicę 
brata, wzięto do worka - inne koty zostały. Razem ze 
służbą wyjechaliśmy we wskazanym kierunku - całe 
mienie domowe zostało.  
Zbliżający się front zatrzymał naszą eskapadę po 
jednym dniu drogi. W trzecim dniu już front tak się 
przesunął, że wróciliśmy ze swojej wyprawy, ale 
już nie do domu, bo ten razem ze wszystkimi 
zabudowaniami nie istniał. Były tylko kikuty i gruzy, 
a z rzeczy pozostały jedynie szczątki. 
Zamieszkaliśmy w wynajętej chacie, w Oleszy 
i stamtąd Rodzice codziennie jeździli ze służbą do 
pracy na roli i przy odbudowie rozbitego 
gospodarstwa. Z tego okresu zapamiętałam 
niewiele, ale jedną ciekawostką byliśmy wszyscy 
zadziwieni i nikt mi właściwie dotąd tej sprawy nie 
wyjaśnił. Otóż wspomniana kotka – „babcia” 
przewieziona w obie strony w worku, zamieszkała 
razem z nami w wynajętej chacie w Oleszy. Po 
kilku dniach kotka nie wróciła na noc do domu. 
Byliśmy pewni, że po prostu zabłąkała się we wsi 
i przepadła. Bolałam nad tym mocno po 
dziecięcemu, bo to była moja ulubienica 
i towarzyszka zabaw. Na drugi dzień, rano Ojciec 
pojechał jak zwykle na swoje gospodarstwo i kiedy 
przechodził obok rozbitego domu, w którym 
sterczał tylko kikut chlebowego pieca, usłyszał 
radosne miauczenie, a w czarnych czeluściach 
błyszczały roziskrzone oczy „babci”. Jak trafiła do 
rozbitego domu z odległości prawie 3 km, 
pozostało tajemnicą. Nie zabrał już jej Ojciec do 
wsi, tylko codziennie rano brał dla niej „prowiant”. 
Towarzyszyła przez cały dzień Ojcu i Matce w ich 
pracy, a na noc wracała do swego pieca. Po roku 
zamieszkała z nami w nowym domu. W podzięce 
Bogu za przeżycie wojny i szczęśliwy powrót do 
domu wznieśli potem Rodzice ogromny krzyż 
z największego dębu - nasiennika z własnego lasu 
- około 15 m. wysokości i zakopali go na wzgórzu, 
spod     którego     wypływało    źródełko,   a    górę  

 

tę odtąd nazywano „pod krzyżem”. Stał jeszcze 
mocny w 1945 roku kiedy zmuszeni 
opuszczaliśmy te strony. Inną - późniejszą nieco 
pamiątką po Rodzicach była kaplica, wzniesiona 
przy wjedzie z naszej prywatnej drogi na 
publiczną. Kaplicę tę zaplanowała i jej budowę 
zrealizowała Matka. Przez kilka lat uprawiała 
spore zagony cebuli i z uskładanych pieniędzy 
wybudowała kaplicę. Kiedy w parę lat po 
repatriacji na Zachód,  pewien  znajomy  odwiedził  

 
Fot. 25 Poświęcenie kapliczki 
 
tamte strony i przejeżdżał koło naszego pola, 
stwierdził, że już nie było śladu, ani krzyża 
i kaplicy, ani budynków, które przeniesiono do wsi 
przy zakładaniu nowego kołchozu. Tylko strumyk 
ze źródełka szemrał jak dawniej!  
Gdy mieszkaliśmy jeszcze w wynajętej chacie 
w Oleszy  rozpoczęłam naukę. Szkoła nie była 
czynna, więc uczył mnie syn znajomych, uczeń IV 
klasy gimnazjum. Potem gdy przeprowadziliśmy 
się do odbudowanego domu kontynuowała moją 
edukację kuzynka gajowego, młodziutka 
dziewczyna Bińcia. Po dwóch latach takiej 
sporadycznej nauki umieszczono mnie na stancji 
w Tłumaczu i poszłam do IV klasy. Po roku zdałam 
do gimnazjum. Było to gimnazjum męskie, 
dziewczęta uczęszczały jako hospitantki, tzn. 
wolno nam było przychodzić na lekcje, ale nikt się 
nami nie interesował. Co pół roku miałyśmy 
egzamin z przerobionego materiału ze wszystkich 
przedmiotów. W ten sposób ukończyłam II klasę 
gimnazjum, a do III klasy zapisała mnie Matka do 
S. S. Urszulanek w Stanisławowie, odległym od 
nas o około 50 km. Mieszkałam tam w internacie 
i w 1928 r. zdałam maturę. Pobyt w tej szkole 
wspominam jako coś bardzo miłego. Dużo 
zyskałam nie tylko wychowawczo ale i umysłowo. 
Szkoła była prywatna, miała bardzo dobrych 
nauczycieli świeckich jak i zakonnych, a poziom 
musiał   być    zawsze      wysoki,    bo     co    roku  
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kontrolowano go skrupulatnie w czasie wizytacji, 
gdyż od wyników zależało utrzymanie przez szkołę  
tzw. praw szkoły państwowej. Wiele wiadomości 
z tej szkoły przetrwało w mojej głowie przez długie 
lata. Dużo, dużo później, kiedy już moje dzieci były 
w szkole średniej, mogłam im pomóc w matematyce, 
łacinie, co zawsze wzbudzało ich podziw.  
Wyjazd z internatu do domu dozwolony był tylko 
raz w miesiącu, a w pozostałe niedziele można 
było mieć przepustkę na popołudnie, o ile ktoś 
z rodziców miejscowych koleżanek przyszedł 
zaprosić. W każdą niedzielę zabierała mnie 
p. Zającowa, matka zaprzyjaźnionej ze mną Zosi. 
Od III klasy udzielałam już korepetycji koleżankom 
z klasy lub młodszym z matematyki, którą bardzo 
lubiłam. Wybierałam się na matematykę na studia, 
później zamierzałam pójść na medycynę, bo i ta 
dziedzina mnie interesowała, ale po głębszym 
zastanowieniu przeraziłam się odpowiedzialności 
za zdrowie i życie człowieka.  
Zdecydowałam, że pójdę na wydział 
humanistyczny, tylko przedmiot był nie 
zdecydowany. Tak pojechałam do Lwowa, aby 
zapisać się na Uniwersytet J. Kazimierza. 
Przedmiotu wybranego jeszcze nie miałam. Kiedy 
stanęłam w kolejce do zapisu, nawiązałam 
rozmowę z 3 dziewczętami - koleżankami z jednej 
klasy lwowskiego gimnazjum. Wszystkie szły na 
polonistykę i ja dołączyłam do nich jako czwarta. 
Ta spotkana trójka to Zosia Rokossowska, Myszka 
Bilwin i Basia Krukierek. Nawiązana wtedy 
znajomość przerodziła się w bardzo serdeczną 
przyjaźń, która przetrwała do dziś. Uczyłyśmy się 
wspólnie, a z Zosią mieszkałyśmy razem przez 
całe studia, razem wędrowałyśmy w czasie 
wakacji z plecakiem po Bieszczadach i Tatrach. 
Wspólnie od początku I roku pracowałyśmy 
w Akademickim Kole Misyjnym, w Towarzystwie 
Walki z Gruźlicą i w Sodalicji Mariańskiej. Miłe to 
były czasy i niezapomniane! 
Najmocniej wryła mi się w pamięć praca 
w Towarzystwie Walki z Gruźlicą. Chodziłyśmy po 
peryferiach Lwowa, wyszukując ludzi żyjących 
w nędzy i chorych, po to aby PCK mógł objąć ich 
opieką. Dużo było tej nędzy, widziałam 
wstrząsające obrazy, przeżywałam to wszystko 
bardzo! Może ta zbyt intensywna praca społeczna, 
(rzeczywiście chodziłam wiele, wyszukując 
i odwiedzając podopiecznych, nazywano więc mnie 
w Kole „wyścigówką” lub „koniem”), spowodowała, 
że załamałam się trochę fizycznie. Nie było to nic 
poważnego, wyczerpanie i powiększenie gruczołów 
w płucach (o ile dobrze  pamiętam i ściśle to 
określam), ale efekt był taki, że lekarz akademicki 
kazał mi przerwać studia na rok i wyjechać w góry. 
Potem jeszcze przez pół roku. byłam na 
wypoczynku w domu, zanim wróciłam do Lwowa. 
Na  studiach  „nie  błyszczałam”.  Rozpoczęłam  od  

 

oceny niedostatecznej z kolokwium fonetycznego, 
po pierwszym miesiącu ćwiczeń. Później już się 
taki stopień nigdy nie powtórzył. Zaliczałam 
wszystko i zdawałam egzaminy, ale z przeciętną 
oceną „4”.  
Raz jeszcze tylko miałam nieprzyjemną chwilę 
przy końcowym egzaminie na IV roku z literatury 
polskiej u prof. Kleinera, u którego byłam na 
seminarium, i u którego już niejednokrotnie coś 
zdawałam. Kiedy postawił mi pytanie, uczułam 
w głowie całkowitą pustkę, nie umiałam nic 
odpowiedzieć. Na powtórzone pytanie 
powiedziałam po prostu - „Panie profesorze, nic 
nie pamiętam”. Profesor spojrzał na mnie ze swoim 
miłym uśmiechem, i powiedział „proszę przyjść za 
2 dni”. Przyszłam i zdałam na 4. Profesor był 
krasomówczym wykładowcą i wspaniałym 
pedagogiem. Na jego zajęcia przychodzili studenci 
z prawa, matematyki itd. aby słuchać jego wykładów ! 

Jeszcze w czasach gimnazjalnych u S. S. 
Urszulanek nachodziły mnie czasem myśli 
o wstąpieniu do klasztoru. W czasie studiów 
decyzja dojrzała. Zgłosiłam się do klasztoru 
i wyjechałam do Pokrzywna pod Poznaniem, gdzie 
był nowicjat S. S. Urszulanek. Było to na III roku 
studiów. Na mój list powiadamiający Rodziców, 
przyjechała Matka z Bratem i przekonywali mnie 
tak długo, aż się zgodziłam wrócić do Lwowa, 
skończyć studia i wtedy zdecydować o sobie. 
Bardzo kochałam swoją Matkę i nie umiałam Jej 
odmówić. Całość wyprawy trwała 2 tygodnie i nie 
zakłóciła moich studiów. Po pewnym czasie 
w Kole Misyjnym spotkałam Jadzię Stermecką, 
lekarkę, która pracowała na misjach w Chinach, 
a do rodzinnego Lwowa przyjechała, aby 
zwerbować nowych misjonarzy. Była 
nieprzeciętnym człowiekiem, umiała porywać 
innych, i mnie zapaliła nową ideą. Postanowiłam, 
że po skończeniu polonistyki zapiszę się na 
medycynę, (pomimo poprzednich skrupułów!), 
ukończę ją i wyjadę na misję. Kiedy po dyplomie 
zwróciłam się z tym projektem do Rodziców, 
Ojciec odpowiedział kategorycznie, że już na 
dalsze studia nie da ani grosza. Poszłam więc od 
1.IX.1936 r. uczyć do szkoły. Młodzieńcze zapędy 
rozwiały się!  
Pracę w szkole rozpoczęłam od 2 - letniej 
bezpłatnej praktyki w gimnazjum w Tłumaczu, bo 
taki był wtedy tryb dojścia do uzyskania uprawnień 
uczenia w szkole państwowej. Po ukończonej 
praktyce zdałam egzamin pedagogiczny na 
Uniwersytecie we Lwowie i uzyskałam dyplom 
nauczyciela szkół średnich w zakresie języka 
polskiego, i odtąd uczyłam u S. S. Urszulanek 
w Stanisławowie, w swojej macierzystej szkole, aż 
do 1.IX.1939 roku.  
Rodzice z bratem gospodarzyli po staremu 
powiększając stopniowo ilość hektarów. Głównym  
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źródłem dochodu (oprócz zboża) - były krowy 
w liczbie 18 – 20 szt. Mleko przechowywano 
w specjalnej „chłodni”, w zimnej wodzie ze 
źródełka i codziennie rano odwożono około 150 l 
do Tłumacza, do prywatnej mleczarni. Koni było 
5 – 6 sztuk. Do pomocy w pracy były 2 służące 
i 2,3 parobków, prócz ludzi najmowanych 
sezonowo. Dużo również pracowali Rodzice i brat. 
Od pracowników Ojciec wiele wymagał, żądał 
rzetelności, dokładności i należytego wypełniania 
obowiązków. Umowa w sprawie wynagrodzenia 
była zawierana zawsze na piśmie, w miarę 
możności przy świadkach, i skrupulatnie 
przestrzegana. Nie pamiętam, aby ktokolwiek ze 
służby uskarżał się kiedyś na jakąś 
niesprawiedliwość, czy wnosił skargę do wójta, jak 
to bywało u innych pracodawców. Zdanie, jakie 
krążyło o Ojcu, mówi samo za siebie” „U Dombka 
nie posiedzisz, ale Cię nie ukrzywdzi”, Ojciec 
wstawał pierwszy, w lecie o 4 – tej rano, budził 
służbę i był w ruchu cały dzień. Wieczorem o 9-tej 
kończył wraz ze służbą zajęcia, skontrolowawszy 
czy wszystko w stajni zrobione jest jak należy. 

c.d.n. 

                         
 

Tłumacki opłatek 
 

Jerzy Czyżycki 
 

Jak co roku, zgodnie z wieloletnią tradycją, 
spotkaliśmy się na „Opłatku”, który organizujemy 
dla członków Oddziału Tłumaczan, oraz jego 
sympatyków. Nasz tegoroczny tradycyjny Opłatek 
był jednak nieco inny. 
Zima w tym roku była długa i mroźna. Nam 
„wschodniakom” przypomniała nasze dawne 
kresowe zimy. Mroźne i śnieżne, które bywały na 
wschodzie, a na naszych obecnych kresach 
zachodnich spotyka się rzadko. Nic też dziwnego, 
że do kościoła św. Doroty, Wojciecha i Stanisława 
w dniu 11 stycznia 2006 r. przyszło zaledwie 
11 osób. Mszę św. koncelebrowaną odprawiał 
ks. kanonik Andrzej Brodawka, proboszcz tejże 
parafii wraz z księdzem kanonikiem Zbigniewem 
Wróblem, zaprzyjaźnionym z nami od czasu 
renowacji obrazu „Św. Anny Samotrzeciej” 
w Siedlakowicach. Ja, tradycyjnie służyłem do mszy. 
Po zakończeniu Mszy św. zapaliliśmy znicze pod 
naszymi tłumackimi tablicami znajdującymi się 
w świątyni a poświęconymi pamięci Tłumaczan, 
którzy zginęli w I i II wojnie światowej, 
ks. Edwardowi Tabaczkowskiemu, proboszczowi 
kościoła św. Anny w Tłumaczu, zamordowanemu 
przez Gestapo w Stanisławowie oraz mieszkańcom 
powiatu tłumackiego pomordowanym przez 
nacjonalistów ukraińskich spod znaku UPA. Po 
spełnieniu  chrześcijańskiego  obowiązku udaliśmy  

 

się do restauracji „Bankowa” gdzie oczekiwali nas 
pozostali Tłumaczanie, którzy ze względu  na  stan 

 

 
 
Fot.26 Tłumaczanie przed kościołem Św. Doroty we 
Wrocławiu. 
 
zdrowia nie uczestniczyli we Mszy św. Na nasze 
zaproszenie przybyli też dwaj księża. Prezes 
Zygmunt Burczyński przywitał wszystkich gości 
i poprosił ks. Brodawkę o rozpoczęcie 
opłatkowego spotkania, który odmówił modlitwę, 
pobłogosławił uczestników spotkania, poświęcił 
przygotowane potrawy i przystąpił do podzielenia 
się opłatkiem.  
 

  
 
Fot.27 Prezes Z. Burczyński oraz ks. Brodawka i ks. 
Wróbel przy opłatkowym stole. 
 
Nie będę opisywał jak to się odbywało bo wszyscy, 
którzy uczestniczyli kiedykolwiek w tym spotkaniu 
wiedzą, ze niejedna łza spada przy tej okazji. Tym 
razem nie było inaczej. Oczywiście tradycyjnie 
zaśpiewaliśmy kilka kolęd. W trakcie trwania 
„Opłatka” odczytano przesłane na adres Oddziału 
życzenia świąteczne, a potem rozpoczęły się 
tradycyjne rozmowy, wspomnienia, poruszano 
tematy, które daje okazja  takiego spotkania. Wrzało 
jak w ulu! W czasie tych  serdecznych rozmów 
weszły na salę cztery osoby. Jedna z gitarą, druga 
z harmonią  a  trzecia  z  niewielkim  bębenkiem. Na  
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czele kroczyła młoda dziewczyna – „krasawica” 
z tamburynem w ręku. Zajęci rozmowami 
biesiadnicy nie zauważyli w pierwszej chwili 
przybyszy ubranych w tradycyjne huculskie stroje. 
Dopiero, gdy zabrzmiała grana przez nich kolęda, 
zaległa cisza. No i zaczęło się!.  
 

 
 
Fot.28  Zespół  ludowy, który umilał nam opłatkowy 
wieczór. 
 
Za nim opiszę co działo się później muszę cofnąć się 
w czasie o niemal miesiąc. 
Pewnego wieczoru, w ostatnich dniach listopada, 
zadzwonił do mnie Tadzio Bodniak i powiedział: 
„słuchaj, na Rynku grywa zespół z naszych kresowych 
stron! Może ich zaprosić na Opłatek? Co ty o tym 
sądzisz? Zaskoczył mnie tym pytaniem! Nie byłem na 
nie przygotowany. Odpowiedziałem mu, ze muszę to 
przemyśleć, gdyż nie wiem jaka będzie reakcja 
uczestników spotkania! Zastanawiałem się kilka dni 
i ostatecznie postanowiłem wyrazić na to zgodę nie 
konsultując postanowienia z pozostałymi członkami 
Zarządu. Zawsze byłem pewnego rodzaju despotą 
i „wypiłem nie jedno piwo” za takie postępowanie. 
Pomyślałem, że nic mi już na starość nie może 
zaszkodzić, no najwyżej jeszcze jedno gorzkie piwo! 
Stosując się do znanego wschodniego porzekadła: 
„raz maty rodyła” wyraziłem zgodę, i tym razem 
okazało się, że miałem rację!  
Zespół był cały czas oblegany przez rozśpiewanych 
Tłumaczan. Bez przerwy proszono o różne pieśni 
znane nam jeszcze z domu. Proszono.......... zagrajcie 
jeszcze to, albo tamto! Śpiewali wszyscy stare, znane, 
bliskie sercu pieśni. „Bractwo” się bawiło, śpiewało, 
tańczyło, wróciły wspomnienia z młodych lat. 
Śpiewająca „krasawica” okazała się aktualną studentką 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Pozostali członkowie 
zespołu to: inżynier, technik, historyk. Wszyscy 
pochodzą z Tarnopola, Kołomyi i Pokucia. U nas 
zarabiają na lepsze życie. Wszyscy bez wyjątku 
uczestnicy spotkania żegnając się, mówili, że był to 
Opłatek, który na długo pozostanie w ich pamięci! Tym 
razem piwa nie wypiłem! Raz mi się udało! 

 

Waliszowianie  
 

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że 
Zespół Śpiewaczy „Waliszowianie” z Nowego 
Waliszowa, został ponownie laureatem plebiscytu 
Polskiego Radia Wrocław, zdobywając tytuł 
„Najsympatyczniejszego zespołu w 2005r.” Werdykt ten 
został ogłoszony w dniu 8 stycznia 2006r. na antenie 
Rozgłośni Wrocławskiej. W nagrodę zostanie nagrana 
płyta kompaktowa. Podobny konkurs ogłoszony latem 
2005r. przez Rozgłośnię Wrocławską również wygrali 
„Waliszowianie” zdobywając I miejsce. 
Informację tą przekazujemy w imieniu członków 
i sympatyków Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan oraz 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 
W swoim repertuarze zespół prezentuje przywiezione 
z kresów przez dziadków i rodziców pieśni z okolic 
Tarnawicy Polnej w powiecie tłumackim. (Fot.1 na 
okładce) 
Płyty w cenie 20 zł. można nabyć  
w:Zarządzie Głównym  
TMLiKPWOgólnopolski Oddz. Tłumaczan 
ul. Ruska 32/33 50-079 Wrocław 
 

Lista ofiarodawców 
 

1 Zbigniew Jurków   (kościół) 37,- 
2 Henryk Woroszczuk 67,- 
3 Rudolf Woroszczuk 17,- 
4 Władysław Tomyn  (szkoła) 117,- 
4 Władysław Rzucidło 17,- 
5 Władysław Hapoński 117,- 
7 Stanisław Bohosiewicz 2,- 
8 Jan Wójtowicz 7,- 
9 Stefania Piotrowska 67,- 
10 Wanda Fedorowicz 30,- 
11 Tadeusz Bodniak 7,- 
12 Jan Masłowski 7,- 
13 Józef Duszyński 67,- 
14 Elżbieta Piś 7,- 
15 Jadwiga Chruszczyk 17,- 
16 Maria Adamczyk 17,- 
17 Jan i  Romana Jonhson 34,- 
18 Władysław Czerniak 5,- 
19 Romuald Tuzinkiewicz 67,- 
20 Stefania Piotrowska 20,- 
21 Janina Reich 67,- 
22 Aniela Piszkiewicz 6,- 
23 Stanisław Janicki  (szkoła) 30,- 
24 Jadwiga Storożenko 67,- 
25 Józef Czohara 17,- 
26 Ludmiła Tchorz 17,- 
27 Janina Pactwa 50,- 
28 Jan Bielański 17,- 
29 Barbara Borkowska ( z d. Ładzieńska) 467,- 
30 Rafał Bula 17,- 
31 Adam Czyż 67,- 
32 Stanisław Mierzwiński 67,- 
33 Anna Korczowska 67,- 
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Odeszli 
 

Ryszard Macek 
ur. 5.X.!928 r. w Tłumaczu, zm. 1.III.2006 r. 

 w Warszawie 
Pozostawił żonę Lidię 

 

Grzegorz Piotrowicz 
ur. 7.V. 1928 r. w Tłumaczu, zm. 19.II.2006 r. 

 w Tarnowie 
 

Stanisława Stępniowska 
z domu Panek 

ur. 2. X. 1919 r.    zm. 31. III. 2006 r. 
 

Danuta Dobosiewicz 
ur. 28.11 1926r. w Tarnopolu  zm. 11. 05. 2006 r. 

we Wrocławiu 
 

Emilia Bilut z d. Śniechowska 
ur.29 VIII 1921r.       zm. 28 V 2006  r. 

 

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia naszej drogiej 
koleżance Marii Sapie z d. Azarkiewicz z powodu 
śmierci Brata, składają  koleżanki i koledzy Oddziału 

Komunikat: Informujemy zainteresowanych, że 
odpust w Siedlakowicach odbędzie się w niedzielę 
23 lipca o godz. 12.00. W związku z tym na 
parkingu za „Galerią Dominikańską”, obok Poczty 
Głównej oczekiwać będzie autobus, którym 
dojedziemy, a także powrócimy. Odjazd o godzinie 
10.45. Osoby, które chcą skorzystać z transportu 
prosimy o zgłoszenie się do J. Czyżyckiego, tel. 
071/3608849. 
Serdecznie zapraszamy – Zarząd 
 

 
Spis treści 

 
strona 

Zespół ludowy „Waliszowianie”................................ okładka 

Fotografie z wyjazdu do Lwowa................................ okładka 

wewn. 

Pamiętne, ważne rocznice ..................... 1 

Odnowienie ślubów Jana Kazimierza – E. Niewolska  1 

Historia Sokolstwa Polskiego – E. Niewolska............. 3 

Rocznica śmierci Jana Pawła II – A. Bocheńska........ 7 

Eksterminacja - ks. J. Wołczański.................................... 8 

Ziemia stanisławowska...........................  12 

Ziemia stanisławowska – przewodnik – S. i T. 
Pelikanowie.................................................................. 

 
12 

Z życia Tłumaczan................................... 14 

„Wełygdeń” w Niżniowie – Tadeusz Bodniak............... 14 

Historia rodziny J. Dombka – Olga Ładzieńska.......... 17 

Tłumacki Opłatek – Jerzy Czyżycki............................. 22 

„Waliszowianie” – Jerzy Czyżycki................................ 23 

Komunikaty, nekrologi........................................................................ 
 

24 
 

 „Sokół” w Tłumaczu.......................................................... okładka 
wewn. 

 Reklama sponsora............................................................ okładka 

 

Nasze czasopismo jest dofinansowane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
Za dotację serdecznie dziękujemy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Uwaga!  Cena rocznej prenumeraty Zeszytów Tłumackich na rok 2006 wynosi 15 zł. 
 

Redaguje zespół w składzie:  Elżbieta Niewolska – redaktor naczelny, Danuta Tabinska-Juhasz –
zastępca oraz Anna Panachida -  Bocheńska, Helena Bilińska, Adam Biliński. 
 

Adres Redakcji:  TMLiKPW Ogólnopolski Oddział Tłumaczan, 50 – 079 Wrocław, ul. Ruska  32 / 33,  
I piętro,  tel./faks 071/ 344 88 93, http//zeszyty.tłumackie.w.interia.pl 
 

Konto Bankowe:  PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631   TMLiKPW  Zarząd Główny 
 

Skład i druk:  Centrum Druku i Reklamy Sp. z o.o.  54 613  Wrocław, ul. Krzemieniecka 46,  tel. 071/7903303 
 

W publikowanych tekstach  zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów 
oraz poprawek stylistyczno – językowych. Na życzenie autorów zwracamy przesłane materiały. 
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