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Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan - Wrocław  

Obraz św. Anny Samotrzeciej  w Kościele Filialnym  Matki Bożej Bolesnej w Siedlakowicach 



Fot. 2 Ludwik Teyerle 
- naczelnik „Sokoła”, 
gniazda Tłumacz, 
1903r. 

Fot. 3 Wandalin Colonna Walewski  

Fot. 4 Nikodem Zurbicki w mundurze „Sokoła”  

Fot. 6 Polskie Towarzystwo  
Gimnastyczne, Stanisławów 1930r. 
Stoi, trzeci od lewej – Babczyszyn, 
siedzi pierwszy od lewej  
Deyczakowski. (gniazdo Tłumacz)  

Fot. 5 Piotr Kurczab, Tłumacz 1908r.  

 
Na okładce Fot. 1 Obraz św. Anny Samotrzeciej, przywieziony przez ks. Franciszka Piszczóra z kościoła parafialnego 
w Tłumaczu. Obecnie zdobi ołtarz główny Kościoła Filialnego  Matki Bożej Bolesnej w Siedlakowicach 
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Sokół w Tłumaczu 
 

Elżbieta Niewolska 
 

 W porównaniu z organizac jami sokolimi zaboru 
pruskiego oraz stowarzyszeniami powstałymi za 
oceanem, które doczekały  się swoich monograf ii, dzieje 
"Sokoła" galicy jskiego nie posiadały  do tej pory  
szerszego opracowania. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy  jest dotkliwy  brak materiałów źródłowych, które 
przetrwały  jedynie w f ormie szczątkowej i są 
rozproszone po wielu archiwach i bibl iotekach. O takim 
stanie materiałów źródłowych zadecydowały  przede 
wszystkim dwie wojny  świat owe. Jesienią 1914r.,  
w oblic zu inwazji rosy jskiej, wiele gniazd świadomie 
zniszczy ło zbiory swoich dokument ów w obawie przed 
repres jami ze strony  władz carskich. 

Niszczono wykazy członków, protokóły  
posiedzeń zarządów i walnych zgromadzeń, księgi 
rachunkowe oraz materiały dotyczące działalności 
paramilitarnej. Dzieła zniszczenia dopełniła II wojna 
światowa, w wyniku której przepadło mienie "Sokoła",  
akta, pamiątki,  sztandary oraz wszystkie cenne zbiory  
"Macierzy Lwowsk iej" i pozostałych gniazd. (1) 

Podobny los spotkał również gniazdo "Sokoła" 
w Tłumaczu. Ty lko dzięki wy trwałej  pracy  
nieocenionego dra Michała Nikosiewicza oraz 
zaangażowaniu mieszkańców dawnego Tłumacza 
można dzisiaj chociaż c zęściowo odt worzyć jego 
działalność. W zbiorach zgromadzonych przez dra 
Nikosiewicza zachowały  się piękne fotograf ie członków 
"Sokoła" uzupełnione przez niego nazwiskami, które 
upamiętniają różne, ważne tłumackie wydarzenia.  

Pierwsze gniazdo Towarzystwa 
Gimnastycznego "Sokół", które powstało w 1867 roku 
dało początek  ogromnemu rozwojowi idei sokolst wa 
polskiego w Galicji oraz w pozostałych zaborach i za 
oceanem. Działalność lwowskiego "Sokoła" napotykała 
na wiele przeszkód, z których największą było 
przekonanie społeczeństwa do czynnej gimnastyki i do 
dbania o sprawność fizyczną. Społeczeńst wo ówczesne 
trudno wyzbywało się uprzedzeń, bądź my lnie 
odczytywało cele organizacji.  
Traf nie przedst awił  to korespondent "Przewodnika 
Gimnastycznego" z Jarosławia pisząc: "Jak zresztą 
wszędzie w mniejszych miastach, tak i w Jarosławiu,  
założyciele drużyn sokol ich miel i z dwoma 
uprzedzeniami do walczenia, jedni uważal i ich za stare 
dzieci, wprost dziwaków, którym zachciewa się 
koziołków młodemu ty lko wiekowi właściwych, drudzy  
zaś widzieli w nich ukrytych pod pozorem gimnastyki 
organizatorów jak iegoś narodowego powst ańczego 
ruchu". Potrzeba by ło aż 16 lat, aby  podobne 
towarzystwo powołano w Tarnowie i  St anis ławowie 
(1883 r.), a następnie w Przemyślu, Krakowie, Kołomy i 
i Tarnopolu (1885r.). Czas t en potrzebny by ł na 
propagowanie idei sokolst wa.  
O kulturze f izycznej coraz więcej pisała prasa,  
a działacze lwowskiego "Sokoła" prowadzili s zeroko 
zakrojoną akcję propagandową wypowiadając się 
w pras ie, na f orum rady  miejsk iej,  insty tucji  

samorządowych, organizacji społecznych, zwłaszcza 
pedagogicznych i lekarskich. Organizowano wy jazdy 
sokołów lwowsk ich na prowincję, prezent ując ćwiczenia 
f izyczne i animując działalność nowo powstałych 
gniazd. Praca ta wydała ogromne owoce. W ciągu 
następnych lat nastąpił wielok rotny wzrost lic zby  gniazd 
i sokołów. Rozwój ten obrazuje tabela 1. 
 Jednym z ważnych przejawów działalności 
"Sokoła" by ły  zloty  organizowane dla upamiętnienia 
ważnych rocznic historycznych. Miały  one na celu 

rozbudzanie uczuć patriotyczno - narodowych 
i przygotowanie Polaków do zjednoczenia wszystkich 
ziem polskich.  
Oto jak przy  okazji pierwszego zlot u w 1892r. z okazji  
jubileuszu 25-lec ia Towarzystwa widział to Tadeusz 
Romanowicz: (2) "Tym żeśmy się przy sokolim święcie 
zjechali zewsząd, skąd tylko przybyć nam było wolno 
stwierdzamy  ponownie, iż choć rozdzieleni kordonami, 
jeden tworzymy naród, jedną rodzinę, która ma wspólną 
przeszłość i wspólne dzisiaj cele, ale też jako żywo 
wspólną przyszłość  i wspólne w niej  radości mieć 
będziecie". Zloty  by ły też f ormą sprawdzianu przed 
społeczeńst wem i przeglądem stanu posiadania 
Towarzystwa. Ich organizacja kosztowała wiele wysiłku, 
przeznaczano na nie także znaczne nakłady  f inansowe, 
ale trud się opłacał. Był to niezwykle skut eczny środek 
propagandowy, który  przysparzał ruchowi nowych 
członków i sympatyków. Pierwszy zlot przyczynił się 
również do powst ania organizacji związkowej "Sokoła" 
i ożywczo wpłynął na t worzenie nowych gniazd 
w terenie. "Rozbudzeni ruchem stolicy z okazji  
uczczenia 25 rocznicy  - donosił na łamach 
"Przewodnika Gimnastycznego" korespondent z Żółkwi 
- zawiązujemy także u nas "Sokoła". Jeżeli gdzieś go 
potrzeba, to najwięcej po małych miast eczkach, gdzie 
życie zaskorupione w ciemnym obrębie biura 
i w dusznej atmosf erze prowincjonalnego handelku...."  
Założenie gniazda "Sokoła" w Tłumaczu było zapewne 
ef ektem takiej działalności. Powstało ono w 1898 r. 
z inicjatywy Wandalina Walewskiego, szlagona 
pochodzącego z linii s zambelana z Walewic, 
Walewskiego, porucznika rezerwy  Galicy jskiego Pułku 
Ułanów, starosty  przy wojewodzie stanisławowsk im 
i późniejszego wieloletniego prezesa "Sokoła" 
w Tłumaczu.  
W 1904r. gniazdo miało 64 ćwiczących członków, 
którzy  bardzo aktywnie zbierali  f undusze na rzecz 
budowy sokolni (w 1904r. f undusz wynosi ł 10 000 
koron).  
Było to dla przyszłości miasteczka niezwykle ważne 
wydarzenie. Jak pokazała przyszłość, siedziba "Sokoła" 
była centralnym punkt em miast a, wokół którego 
skupiało się życie patriotyczne, kult uralne, sportowe, 
oświatowe i t owarzyskie, a ludzie związani z "Sokołem" 
tworzyli elitę miast a.  

Wiedza na t emat tłumackiego "Sokoła", kt órą 
zgromadził dr Nikosiewicz jest f ragment aryczna 
i dotyczy  tylko niektórych lat, w okresie od 1903 r. do 
1938 r. Pierwsza wzmianka dotyczy  1903 r., w którym 
odby ł się we Lwowie I V już zlot, poświęcony 
40 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 

Pamiętne, ważne rocznice 
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W "Pamiętniku Zlotu" wydanym w 1904 r. odnotowano:  
27 VI do 29 VI odbył się I V zlot "Sokoła" we Lwowie.  
W pochodzie, który  otwierały  cztery plut ony  "Sokoła 
Konnego", za którym postępowała kapela narodowa 
i honorowy  pluton "Sokoła" lwowskiego, szli goście:  
Wielkopolanie, delegac je "Sokoła" czeskiego 
i chorwackiego oraz przedstawiciele wszystkich 
okręgów "Sokoła" galicy jskiego. W Okręgu 
VII, stanisławowskim, maszerowali m.in. Sokoli  
z Tłumacza i  Ottynii. (3) Podano również wykaz 
tłumack ich uczest ników. Byli to: Naczelnik Gniazda 
Tłumacz - Ludwik Teyerle oraz Banbor Jędrzej,  
Buczkowski Józef , Burdowicz Emil, Gawlik Bolesław,  
Kłonowski Michał,  Kogucki Józef , Kohut Stanisław,  
Kopytyński Platon, Kulczycki Michał, Lewicki Feliks,  
Macalski Karol, Mol isak Marceli, Piotrowicz Władysław,  
Stojewski Józef , Tuzinkiewicz Franciszek, Walewski 
Wandalin.  
Z Gniazda Ottynia byli: Blaschke Józef , Deyczakowski 
Edmund, Lechański St ef an, Olszański Ant oni, Blaschke 
Anna, Lechańska Stef ania, Olszańska Helena,  
Stokłosińska Maria. Następna wzmianka dotyczy  już 
roku 1911. 
Co działo się w "Sokole" tłumack im przez t e lata? 
Inf ormacje zamieszczone w Przewodniku 
Gimnastycznym "Sokół" z sierpnia 1912 r.  pozwalają 
zorient ować się jak przebiegał rozwój gniazda 
tłumack iego na przełomie lat 1903 - 1911. 
W 1911r. w powiecie tłumackim były  już 4 gniazda:  
w Tłumaczu, Ottynii, Tyśmienicy  i Tarnawicy  Polnej. Do 
gniazda tłumackiego należało 173 członków, a przede 
wszystkim funkcjonował już piękny , nowy  gmach 
"Sokoła". W budynku znalazły  swoje pomieszczenia:  
starost wo, kasyno urzędnicze i trzy  mieszkania, które 
wynajmowano, pomieszczenia na biura oraz piękna,  
duża sala gimnastyczno - teatralna z balkonem dla 
orkiestry , lożami, sceną teatralną i garderobami.  
Wszystkie te pomieszczenia służy ły Towarzystwu do 
ich własnych zadań, ale by ły  też wynajmowane 
i przynosiły  dochody  potrzebne do utrzymania budynku.  
W miarę możliwości finansowych wyposażano go 

w przyrządy  i przybory gimnastyczne oraz urządzenia 
biurowe potrzebne do jego prawidłowego 
f unkcjonowania. 
Uniwersalność sokolni tłumackiej pozwalała na 
organizowanie ćwiczeń gimnastycznych, okazałych 
obchodów rocznic narodowych, przedstawień 
teatralnych, zebrań towarzyskich, wieczorków 
i f estynów. Obok  budynku znajdowało s ię również 
boisko, które latem wykorzystywano do ćwiczeń i gier 
na wolnym powietrzu.  

Budowa siedziby  "Sokoła" oraz prowadzenie 
wielokierunkowej działalnośc i wiązały  się niewąt pliwie 
z dużym wysiłkiem f inansowym dla organizacji  
społecznej, która nie miała znaczącego wsparcia ze 
strony  władz państwowych. Sy tuacja mat erialna 
poszczególnych Towarzystw zależała głównie od 
aktywności członków,  ich of iarności i pomysłowości, 
oraz poparcia całej społeczności i jej instytucji. 
Organizacje "Sokoła" były  także zobowiązane do 
płacenia podatków t akich jak: dochodowy , grunt owy, od 
budynków, a także wnosiły  opłaty gminne.  Podstawy 
f inansowania by ły  określone w st atutach 
poszczególnych organizacji  sokolich. Głównymi 
źródłami dochodów by ły  zwykle: wpisowe i składki 
członków, opłaty  za prowadzenie ćwiczeń i korzystanie 
z przyrządów gimnastycznych, dochody  z wycieczek, 
zabaw, koncertów i odczy tów, zapisy , subwencje, dary 
i datki osób prywatnych i insty tucji, (4) organizowane za 
zgodą władz zbiórki public zne i loterie fantowe. Decyzje 
o budowie podejmowały  walne zebrania członków 
gniazd, zlecając wykonanie t ego zarządom, bądź 
specjalnie do tego powołanym komitetom budowlanym 
i f inansowym. W tym celu zakładano specjalne 
f undusze budowlane, na których gromadzone by ły 
odpowiednie środki finansowe. Towarzystwa, które 
posiadały  już pewną ilość gotówki, oraz zakupiły  plac 
pod budowę przystępowały  do realizacji pierwszego 
etapu budowy , zaczynając od wmurowania 
i poświęcenia kamienia węgielnego.  
  

 

Tabel a 1 

Rok Liczba  
towarzystw 

Liczba  
członków 

Uwagi 

1893 45 5640   
1894 59 7796   
1895 70 8317   
1896 73 8165   
1897 76 8383   
1898 80 8294   
1899 88 8931   
1900 91 8977 ponadto 3 gniazda poza Związkiem 
1901 97 9056   
1902 98 9837   
1903 105 ok. 11000   
1904 132 ok. 15200   
1905 142 ok. 16640 przyby ło 11 gniazd, 1 rozwiązało się 
1906 154 18288 przyby ło 13 gniazd, 1 rozwiązało się 
1907 174 20559   
1908 ok. 186 22101   
1909 190 23637 przyjęto 6 gniazd, 1 rozwiązało się, 1 wykluczono 
1910 216 25876 przyjęto 26 gniazd! 
1911 232 28306 w grudniu 238 gniazd 
1912 241 29369   
1913 247 29154 stan z października 
1914 261 ok. 30000   



Zeszyty Tłumackie nr 2(38) 2006r. 

 3 

Akt wmurowania kamienia węgielnego uświet niany  by ł 
przemówieniami, programami artystycznymi i pokazami 
ćwiczeń gimnastycznych. Wszystkie wysiłki zarządów 
zmierzały do tego, aby  własnymi siłami doprowadzić do 
stanu surowego, zamkniętego, czy li posadowienia 
budynku, wzniesienia ścian oraz pokrycia dachem. Ten 
etap budowy trwał zwykle ok. jednego roku, po 
zakończeniu którego zaciągano kredyty 
i przystępowano do prac wykończeniowych.  
 W 1913 r. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 
w Galicji (na 247 działających gniazd) posiadało 
113 budynków sokolich i 131 boisk. Kredy ty zaciągane 
przez Towarzystwa sokole by ły dwojakiego rodzaju.  
Wysoko oprocent owane krótkoterminowe pożyczki 
wekslowe lub długoterminowe (34 lata) nisko 
oprocentowane kredy ty  (4%) zac iągane na hipotekę 
nieruchomości i  budynku towarzystwa. Szybki rozwój 
sokolst wa i  nieprawdopodobna "gorączka" budowania 
nowych sokolni  przysporzy ły  Towarzystwom 
imponującego majątku nieruchomego (w 1912 r.  
majątek gal icy jskiego "Sokoła" wynosił 6,5 ml koron).  
By ł to niewątpliwie powód do ogromnej satysf akcji, ale 
też istniała obawa, że wysoki poziom zadłużenia mógł 
spowodować przejęcie majątku przez wierzycieli.  
Spędzało to sen z powiek wielu działaczom.  
W niektórych placówkach zadłużenie sięgało niemal 
70% wartości budynku. Związane to by ło z dość  
powszechną tendencją budowania budynków bardzo 
okazałych, podnoszących często prestiż miasta,  
a w związku z tym bardzo koszt ownych.  
Takim budynkiem niewątpl iwie by ł budynek "Sokoła" 
w Tłumaczu! W jednym z "Przewodników 
Gimnastycznych" przestrzegano przed budową 
"pałaców i kaszteli" podając za przykład budynek  
"Sokoła" w Przemyślu, który  wybudowano za sumę 
70 000 koron. Budynek "Sokoła w Tłumaczu wart by ł 
200 000 koron! Tłumaczanie musiel i być bardzo of iarni  
i przedsiębiorczy , gospodarując finansami dosyć 
rozsądnie, bo długi hipoteczne nie przek roczy ły 50%,  
a czysty  majątek Towarzystwa wynosi ł ponad 100 000 
koron. Władze Związku Sokolego próbowały  
przeciwdziałać tym wybujałym aspirac jom, żądając by  
wszystkie Towarzystwa przed podjęciem decyzji  
o budowie sokolni, przedst awiały wydziałowi Związku 
plany budynku, koszt orys i sposób f inansowania do 
zaopiniowania. Wymóg ten nie był jednak  
przest rzegany . Z punkt u widzenia ówczesnych władz 
"Sokoła" niewątpl iwie można by ło przeznaczać  
fundusze na działalność bieżącą Towarzystwa, zgodnie 
z jego stat utem, niż inwestować w zby t koszt owne 
budynki. Czas pokazał jednak, że wiele budynków 
sokolich budowanych 100 lat temu do dziś doskonale 
spełnia swe funkcje jako budynki użyteczności 
publicznej, tworząc jedne z piękniejszych akcent ów 
architektonicznych miast i miasteczek.  
Kim by li członkowie tłumackiego "Sokoła"?  
Statuty  Towarzystw sokolich przewidywały  czt ery  
kategorie członków organizacji: członków honorowych,  
założyciel i, wspierających i zwyczajnych. Ty tuł członka 
honorowego nadawało walne zgromadzenie osobom 
szczególnie zasłużonym w pracy na rzecz sokolst wa,  
a także za pracę obywatelską na rzecz całej  
społeczności. Największą rzeszę członków stanowili  
członkowie zwyczajni, których przy jęcie określał statut  
danej organizac ji. Członkiem Towarzystwa mógł zostać  
każdy oby wat el o czci nieposzlakowanej, który  podpisał  

oświadczenie, że poddaje się stat utowi i regulaminowi. 
Wstępujący musiał mieć również dwie osoby  z grona 
brac i sokolej, które go do organizacji wprowadzały .  
O przyjęciu decydował zarząd w tajnym głosowaniu. 
Decyzje zarządu by ły w tej sprawie nieodwołalne. 
W wykazie uczestników Z lot u we Lwowie w 1903 roku 
odnot owano,  że członkami Towarzystwa byli urzędnicy, 
rzemieślnicy , mieszczanie i nauczyciele. Zgłaszali się 
głównie Polacy, ale by ły  też przypadki przy jmowania 
obywatel i innych narodowości.  Na 1900 oby wat eli  
narodowości polskiej obojga płci, lic zba członków 
tłumackiego "Sokoła" w 1911 r. lic zy ła 173 osoby, 
w tym by ło 110 ćwiczących oraz tzw.  "innych uczniów”. 
(5) W porównaniu do innych miejscowości na Kresach 
była to grupa dosyć pokaźna i obejmowała 
prawdopodobnie całą tłumacką młodzież.  
Jak wynika z tabel i 2 sala gimnastyczna by ła bardzo 
intensywnie wykorzystywana.  
Ćwiczenia gimnastyczne uprawiali zarówno mężczyźni 
jak i kobiety , (2 razy  w tygodniu, w godzinach 
popołudniowych i wieczornych) oraz młodzież (kilka 
razy  w tygodniu, w godzinach rannych). Na podstawie 
tych danych można wywnioskować, że działalność 
"Sokoła" cieszy ła się w Tłumaczu dużym 
zaint eresowaniem. "Sokół" tłumacki rozwijał się bardzo 
prężnie, ciesząc się dużym poparc iem społecznym, 
a także wspierał f inansowo inne kresowe gniazda. 
 Jak wynika z dokument ów, najbardziej  
aktywnymi działaczami by li: Wandalin Walewski, 
Marceli Molisak i Edmund Deyczakowski, ale pewne 
jest również to, że mieli oni obok siebie wielu 
aktywnych, got owych do pracy  i oddanych sprawie 
sokolstwa ludzi. Ślady  aktywnej działalności 
tłumackiego gniazda można odnaleźć w prasie sokolej  
tamtych czasów.  
I tak np. "Przewodnik Gimnastyczny" z 1912 roku 
umieścił  notatkę, że: "W grudniu 1911r. na posiedzeniu 
VII Okręgu przyjęto do wiadomości sprawozdanie druha 
Biegi (6) ze zlot u doraźnego zachodniej części 
VII Okręgu w dniu 17 września w Tyśmienicy , które 
informowało, że przyznano subwencję sejmową dla 
Towarzystwa "Sokół" na rok 1911.  
Wydział Krajowy  rozdzieli ł: dla Ottyni - 75 koron, dla 
Tyśmienicy - 50 koron. Na Fundusz Kościuszkowski  
popierania gniazd kresowych Tłumacz wpłacił  
127 koron i 74 halerze".  
 W czasopiśmie "Sokół" wydawanym we Lwowie 
podano inf ormację, jak reprezentowany  był powiat 
tłumacki na dorocznym zloc ie północnej części 
VII Okręgu w 1912r. w Halic zu: "Udział w zlocie wzięło 
20 druhów z Tłumacza i 12 druhów z Tyśmienicy. 
Tarnawica Polna na zlot się nie stawiła. O godzinie 
9 rano, na błoniach obok dworca kolejowego odby ły  się 
ćwiczenia gimnastyczne i skok w dal. Na boisku 
przemawiał w imieniu przyby łych gniazd druh Walewski 
z Tłumacza".  
 W innym numerze czasopisma "Sokół" z roku 
1911 znajdują się inf ormacje z protokołu z XX Zjazdu 
Polsk ich Towarzystw Sokolich we Lwowie, dotyczące 
bieżącej działalnośc i Gniazda tłumack iego. W prot okole 
tym odnotowano: "Druh Mol isak z Tłumacza zapy tał  
o wynik sprawy o wykluczenie z Towarzystwa pewnego 
Sokoła w Tłumaczu, który teraz z innego gniazda jest 
delegatem. Zdecydowano, że osobna komisja ma 
zbadać akta i zaraz zdać sprawę. Następnie w imieniu 
tej komisj i druh Tarnowski przedst awi ł sprawę delegata 
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z Uhnowa, druha Burzyńskiego, który  przeniósł się 
z Tłumacza do Uhnowa w latach 1910 - 1911. Po 
zbadaniu akt komisja dopuściła druha Burzyńskiego do 
udziału w obradach". (7)  

Innymi gniazdami w powiecie tłumackim,  
wykazującymi dużą dynamikę rozwoju by ły  gniazda 
w Ottynii i w Tyśmienicy . Zakres działalności by ł 
podobny  jak w Tłumaczu. Ottynia, miasteczko,  
w którym mieszkało zaledwie 1000 Polaków, posiadało 
w 1911 roku 65 członków i 240 innych uczniów 
ćwiczących oraz własną sokolnię na miarę małej  
miejscowości. W Tyśmienicy  gniazdo l ic zy ło stu 
członków, nie posiadało jeszcze własnego budynku, ale 
prowadziło bardzo ożywioną działalność. W ciągu ty lko 
jednego roku 1911 zorganizowano 4 uroczystości 
obchodów rocznic narodowych, 13 zebrań 
towarzyskich, 9 ćwiczeń public znych. Dobrze t eż działał  
fundusz na rzecz budowy sokolni. Czwartym gniazdem 
w powiecie tłumack im by ło gniazdo w Tarnawicy  Polnej,  
którą zamieszkiwało w tamtym czasie 1600 Polaków.  
By ło to niewiele mniej niż w Tłumaczu, ale gniazdo nie 
wykazywało zby t dużej aktywności, w związku z czym 
brak  jest dokładniejszych danych na temat jego 
działalnośc i. Brak było sokolni, odpowiednich f unduszy  
oraz umundurowania członków Towarzystwa.  
O dynamice rozwoju poszczególnych gniazd w różnych 
miejscowościach decydowała niewąt pliwie zasobność  
kieszeni ich obywateli. Zarówno Tłumacz, jak  
i Tyśmienica miały  większe możliwości finansowe.  
Tłumacz ze względu na t o, że zamieszk iwało w nim 
wielu powiatowych urzędników państwowych o stałych 

dochodach, Tyśmienica z kolei by ła prężnym 
ośrodkiem, w którym rozwijało się rzemiosło i handel.  

Jan Snopko, autor książki "Polskie 
Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Gal icji 1867 - 
1914", analizując strukt urę społeczną "Sokoła" oraz 
motywy wstępowania do tej organizacj i pisze: (...) 
"Biorąc pod uwagę znaczną liczebność ruchu sokolego, 
istotnym wydaje się pytanie o motywy  wstępowania do 
tego typu towarzystw. Jak wiadomo, ćwiczenia f izyczne 
uprawiała zaledwie piąta część sokołów.  Czegóż więc 
w "Sokole" szukało pozostałe 80% niećwiczących 
członków? Odpowiedź na to py tanie jest złożona. Nie 
wszyscy  z różnych względów - chociażby  z powodu 
wieku, czy zdrowia - mogli brać udział w pracy 
gimnastyczno-sportowej. Popierali jednak tego typu 
działalność i manif estowal i to przystępowaniem do 
towarzystw gimnastycznych. "Sokół" cieszy ł się 
w owych czasach ogromną popularnością, zwłaszcza 
w miastach. Jednak popularność tej organizacji  
wynikała nie tyle z jej programu wychowania 
f izycznego, ile z f aktu, że "Sokół" by ł uważany za 
insty tucję polsk iego życia narodowego, prowadzącą 
pod "gimnastycznym" szy ldem uniwersalną, 
wielokierunkową działalność i pos iadającą ukry te 
głębiej cele niepodległościowe. W pewnych 
środowiskach nawet wypadało należeć do tego 
stowarzyszenia i pokazać się czasem publ icznie 
w mundurze sokolim. Tym bardziej, że w warunkach 
galicy jskich nie wiązało się to z groźbą represji ze 
strony  władz, a by ło z sympatią przyjmowane przez 
społeczeńst wo.  

 

Tabel a 2 

Mie jscowość Tłumacz Ottynia Tyśmienica Tarnawica  Polna 

Rok założenia 1898 1903 1909 1909 

Członków 173 63 91 35 

- umundurowanych 45 16 27 1 

- ćwiczących 50 10 12 12 

- mężczyzn 16 6 8 10 

- liczba godz. na tyd zień 2 2 3 1 

- kobie t 14 - 4 - 

- liczba godz. na tyd zień 2 - 3 - 

- ilość ćwiczących u czniów z "Sokoła" 15 1 - - 

- ilość ćwiczących u czniów "i nnych" 110 240 - - 

- liczba godz. na tyd zień 8 4 - - 

Liczba  członków - nauczycieli 3 1 - 1 

Liczba  obchodów narodowych 4 1 4 2 

Liczba  ćwiczeń publi cznych 2 1 9 - 

Liczba  zebrań towarzyskich 4 8 13 - 

Przychód (w koronach) 102277 1633 6089 45 

Rozchód 97958 1626 932 15 

Budynek wła sny tak tak - - 

Fundusz budowy sokolni - - 5157 - 

Warto ść nieruchomości 200000 10500 4000 - 

Warto ść inwen tarza 1860 732 450 - 

Długi hipo teczne 96000 3256 - - 

Czysty mają tek Towarzystwa 105860 7976 9607 - 

Boisko tak - - - 
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Ambitniejszym członkom społeczności lokalnych 
organizacja dawała możliwość pokazania s ię na scenie 
publicznej,  w życiu społecznym danej miejscowości,  
wreszcie podniesienia osobist ego prestiżu. Motywy  
towarzyszące wstępowaniu do "Sokoła" ciekawie 
wy jaśnił prezes  gniazda w Borszczowie - Stanisław 
Grzegorzewski. Twierdził on, że: "gniazda sokole 
rozpowszechniły  się po całym kraju, znalazły  uznanie 
i stały się popularnymi jako organizacje patr iotyczne 
polskie. Tot eż każdy  rozumny Polak, który zbadał i pojął  
cele towarzystwa i chciałby  je popierać - zapisuje się do 
"Sokoła". Za tymi oficerami, że tak powiem, wiedzeni 
przykładem, zapisują się do "Sokoła" Polacy  
szeregowcy , ulegając wewnętrznej potrzebie 
zamanif estowania świadomie swoich uczuć polsk ich.  
Zapisują się t eż do "Sokoła" i przy jaciele Polaków 
z innych narodowości,  którzy chcą zaznaczyć 
przychy lność swą dla naszego narodu. W końcu 
zapisują się i tacy , którzy  chcą uchodzić za Polaków,  
którym wypada przyznawać się do narodowości 
polskiej, a publicznej sankc ji swych oportunistycznych 
uczuć s zukają w "Sokole".  
Stąd też w placówkach gal icyjskich tak  wielu członków,  
których aktywność ograniczała się do opłacania składek  
i sporadycznego pojawiania się na imprezach sokolich".  
(...) Dla zrozumienia wielu spraw związanych 
z galicy jskim ruchem sokolim bardzo ważne jest  
poznanie składu społecznego członków organizacji.  
"Sokół" by ł stowarzyszeniem zdecydowanie miejskim,  
na wsi przy jmował się z dużymi oporami.  
W gniazdach zaboru aust riack iego skupiała się przede 
wszystkim intel igencja, w mniejszym zaś stopniu 
drobnomieszczańst wo, w jeszcze mniejszym 
reprezentanci klas pos iadających, klasy  robotniczej czy  
chłopów.(...)  
Sokół k rakowski by ł stowarzyszeniem mieszczańskim 
z przewagą element u intel igenckiego, rekrutującego się 
spośród sf er urzędniczych i wolnych zawodów.  
W strukturze społecznej towarzystwa lwowskiego na 
pierwszy plan zdecydowanie wysunęła się grupa 
urzędników. Mieszczą się w niej pracownicy insty tucji 
państ wowych, samorządowych, sądowych, kolejowych,  
bankowych, ubezpieczeniowych oraz innych f irm 
i spółek - poczynając od urzędu namiest nika, a na 
stanowiskach auskultant ów czy  of icjałów kończąc". (...) 
"Brak źródeł uniemożliwia precyzy jne odt worzenie 
struktury  społecznej członków gniazd prowincjonalnych. 
Można jednak przy jąć, że w większości przypadków 
by ła ona zbliżona do strukt ury  towarzystw stołecznych. 
Ty lko niektóre organizacje w terenie posiadały  
wy raźniejszą specyf ikę – np. większy odsetek  ziemian 
czy  pracowników kolei, o ile w pobl iżu by ła większa 
stacja lub warszt aty kolejowe. W towarzystwach na 
prowinc ji mniej by ło też m łodzieży ". (...) Towarzystwo 
Gimnastyczne "Sokół" próbowało też działać  
w środowisku wiejskim. Dokładną ilość placówek  
wiejskich trudno jest ustal ić, gdyż nie by ły one 
wyodrębniane w st atystykach organizacyjnych. 
Przy jmowały  się głównie w zachodnich i  wschodnich 
krańcach Galicj i - istniały  między  innymi w Bieńczycach,  
Chorostkowie, Chłopach, Delejowie, Gdowie,  
Hołoskowie, Medusze, Michałkowicach i  Mogile. (...)  
Podstawą działalności i  rozwoju wiejskich gniazd 
sokolich miało być niesienie pomocy  i ratunku przy  
pożarach i powodziach. W Krakowie opracowano nawet  
odrębny  statut "Sokoła Wiejskiego", w którym ok reślono 

główne cele t owarzystwa: rozwój s iły fizycznej, 
dzielności, karnośc i, łączności; niesienie pomocy 
i ratunku przy  pożarach i powodziach; podniesienie 
poziomu ducha narodowego i obywat elskiego, oświaty 
i moralności. (...) (8) Skład społeczny  "Sokoła" w Gal icji  
był inny  niż w Wielkopolsce, Królest wie Polsk im czy  na 
wychodźstwie. Poza zaborem austriackim w polskich 
placówkach sokolich nie było tak dużo elementu 
intel igenckiego. W gniazdach należących do Związku 
Sokołów Polskich w państ wie niemieck im w 1898 r. 
najwięcej było rzemieślników (ponad 40%). 
W niektórych towarzystwach ta grupa wręcz 
dominowała.  W organizacjach sokolich na 
wychodźstwie, a także na terenie Górnego Śląska 
i Królest wa Polsk iego, znaczniejszy  odsetek członków 
stanowili robotnicy .(...) .  

cdn. 
Przypisy  
1) Mająt ek nieruchomy  galicy jskich towarzystw już 
w 1912 r. wart by ł prawie 6,5 ml koron. 
2) Tadeusz Romanowicz - prezes Związku Sokolego 
w Galicji w latach 1893 - 1897. 
3) Gniazdo "Sokoła" w Ottynii powstało w 1903 r. 
4) Galicyjskie towarzystwa sokole otrzymywały 
subwenc je m.in. od Sejmu Krajowego, rad 
powiatowych, rad miejsk ich, kas oszczędności. 
5) Oprócz uczniów szkolnych wiele gniazd pos iadało 
tzw. "uczniów własnych". By ły to dzieci, które rodzice 
zapisywal i indywidualnie na lekcje gimnastyki. 
Dotyczy ło to takich miejsc, gdzie szkoły  nie prowadziły 
wychowania f izycznego. Nauka by ła odpłatna. Dzieci  
członków "Sokoła" płaciły  połowę sumy. "Inni  
uczniowie" w Tłumaczu - to młodzież rzemieślnic za, być 
może ze Szkoły  Kołodziejsko - Ciesielskiej. (przypis dra 
Nikosiewicza). 
6) Stanisław Biega był jednym z założycieli "Sokoła" 
w Sanoku, budowniczym gmachu i  pierwszym jego 
naczelnikiem. Jako sekret arz w Związku Sokolst wa 
Polsk iego we Lwowie, zorganizował pierwszy 
wszechpolski zlot z okazji rocznicy  Grunwaldu w 1910 r. 
w Krakowie. Reprezentował Sokolstwo Polskie na 
Sejmie Walnym Związku Narodowego Polskiego 
w Chicago w 1912 r. i na zjeździe Sokolst wa 
w Pittsburgu.  

7) Konst anty  Burzyński - rejent, mąż Zof ii Ordyńskiej. 
Wspomnienia Zof ii Ordyńskiej drukowaliśmy w ZT. 
8) Gniazda włościańskie zakładano najczęściej  
z inicjatywy sąsiednich towarzystw miejskich oraz 
intel igencj i pracującej na wsi lub wywodzącej się z niej. 
Pomimo apeli i zachęt oraz pomocy f inansowej gniazda 
wiejskie działały  słabo, prawdopodobnie dlatego, że 
charakter działalności miejskich gniazd nie odpowiadał 
potrzebom ludności wiejskiej. Miejsce "Sokoła" na wsi 
zaję ły  "Drużyny  Bart oszowe", które by ły lepiej  
dostosowane do życia, potrzeb i  upodobań chłopów. 
Nie przeszkadzało to w późniejszej, wieloletniej  
współpracy obu organizacji. 
Uwaga:  
Artykuł opracowano na podstawie książk i Jana Snopki 
"Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Gal icji  
1867 - 1914" wydanej przez Wydawnict wo 
Uniwersy tetu w Białymstoku, Białystok 1997.  
Zestawienie w t abeli nr 1 pochodzi z tej książki (t ab. 
9, str. 100). Tabela statystyczna nr 2, dotycząca 
powiatu tłumackiego pochodzi z "Przewodnika 
Gimnastycznego "Sokół" RXXXIII nr 8 z sierpnia 1912 r. 
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Eksterminacja Narodu Polskiego i Kościoła Rzymskokatolickiego 
przez ukraińskich nacjonalistów w Małopolsce Wschodniej w latach 

1939 – 1945  
Ks. Józef Wołczański            c.d. 
 

By ła to zatem całkowita kapitulacja, a jednocześnie wy raz 
bezsilności wobec tragicznej rzeczywistości z jednej strony, 
a zaniechaniem jałowego dialogu z unickim hierarchą 
z drugiej strony. Wobec nieskuteczności starań u abpa 
Szeptyckiego, metropolita Twardowski podjął jeszcze jedną 
inicjatywę w celu ratowania swoich diecezjan przed 
ukraińską eksterminacją. Mianowicie pod koniec zimy lub na 
początku wiosny 1944 r. zwrócił się do metropolity 
krakowskiego abpa Adama Stef ana Sapiehy  z prośbą 
o interwencję u generalnego gubernatora Hansa Franka 
w Krakowie.  
W memoriale z 27 marca 1944 r. abp Sapieha w imieniu 
lwowskiego hierarchy  przedstawił katalog zamordowanych 
przez ukraińskich nacjonalistów kapłanów archidiecezji  
lwowskiej obrządku łacińskiego, przytoczy ł wykaz 70 paraf ii 
rzymskokatolickich opuszczonych wskutek zbrojnych 
napadów, jak również dane statystyczne masowych mordów 
z 30 miejscowości. Odwołując się do wartości 
humanitarnych, krakowski metropolita prosił adresata listu, 
aby  ten położył kres zbrodniczej akcji ukraińskich 
nacjonalistów na terenie archidiecezji lwowskiej. Jednak i ta 
metoda pośrednictwa okazała się nieskuteczna. Atmosf erę 
całkowitej bezradności, braku jakiejkolwiek nadziei, 
rezygnacji wyższej hierarchii Kościoła lwowskiego obrządku 
łacińskiego w dobie ukraińskich mordów dobrze oddaje list 
kanonika gremialnego Kapituły  Metropolitalnej we Lwowie ks. 
Ignacego Chwiruta, pisany  2 marca 1944 r. do anonimowego 
adresata w Częstochowie. Czytamy w nim:  
Piszę bo już nie mogę wytrzymać. Nie wiem, czy macie 

wiadomości o tym, co się tu dzieje od nowego roku, a przede 
wszystkim od początku lutego. Podam wam nieco 
szczegółów, a Wy krzyczcie na wszystkie strony, bo nasze 
głosy nie znajdują nigdzie echa. Radzi się, paktuje, zwleka 
„by nie zadrażniać sytuacji”, a tymczasem już nie rodziny, ale 
całe osady polskie idą z dymem, a ludzi strzela się 
i systematycznie wycina. […] Poczta przynosi codziennie 
nowe, straszne wiadomości, tak, że nie ma się już nawet sił 

płakać. […] Ostatnio morduje się przede wszystkim 
mężczyzn. Z powodu tego terroru przechodzą nasi parafianie 
w niektórych miejscowościach na obrządek grecki. Od 
tygodnia ginie we Lwowie codziennie 20 do 40 mężczyzn 
w sile wieku, głównie w godzinach wieczornych (7-9). 
Katedra oblepiona klepsydrami: "zmarł po krótkich a ciężkich 

cierpieniach". Obrona z polskiej strony trudna, bo nie ma 
broni, podczas gdy strona przeciwna dysponuje nią 
w obfitości przez milicję. Gdzie tylko Polacy stawili choć  
słaby opór (np. Żydatycze, a częściowo w Hanaczowie) 
skutek był dobry. Mówi się, że władze niemieckie mają 
pozwolić na broń w niekt órych miejscowościach. Ks.  
Arcypasterz zwróci ł się do p. Gubernatora 
z przedstaw ienie m okropnej sytuacji Polaków.  

Odpowiedzi jeszcze nie ma. Komitet Opiekuńczy robi 
co może, ale są to wszystko tylko półśrodki, które ratują 
uciekinierów, ale nie napraw iają położenia. Do Ks.  
Arcybiskupa Szeptyckiego nie ma co pisać, bo st oi na 
stanowisku,  że t ego nie robią Ukraińcy, tylko 
bolszewick ie bandy. Jest t o oczywiście chowanie głowy  

w piasek, żeby nie widzieć prawdy. Technika napadów 
jest taka, że miejscowi Ukraińcy są przewodnikami 

a mordują sąsiedzi; nazwiska w wielu wypadkach są 

dokładnie znane.  Mówcie o tych sprawach wszystkim, 

przy każdej okazj i, prostujcie błędne informacje, które 
rozsiewają ta m uciekinierzy Ukraińcy i wołajcie o pomoc 
przynaj mniej opinii publ ic znej. Do tych, co pakt ują, ma 
społeczeństwo polskie głęboki żal i pogardę. Tą drogą 
wygubi się resztę polskiego żywiołu, a nic się nie zyska, 
bo tam brak dobrej wol i i szczerośc i. […] Przyk ro mi, 

żem Wa m zakrwawił serca.  My t u już nie płacze my, bo 
łez nie staje. Będzie nam lżej, gdy się dowiemy, że ktoś 
ze środkowej Polski zainteresował s ię naszą niedolą. 
Nasilające się przypadki zbrojnych napadów 
ukraińskich nacjonalistów na rzymskokat olickie paraf ie 
archidiecezji lwowsk iej przy  równoczesnym braku 
jakiejkolwiek pomocy z zewnątrz, zmusiły  abp 
Twardowskiego do opublikowania wczesną wiosną 
1944r. okólnika, regulującego t ryb postępowania 
duchownych w sy tuacjach zagrożenia życia. Mianowicie 
tego typu przypadki, szczególnie w parafiach 
obsadzonych przez pojedynczych duszpasterzy 
z niewielką liczbą wiernych, usprawiedliwiały wyjazd 
kapłana do bardziej bezpiecznej, sąsiedniej 
miejscowości, skąd mógłby  zarządzać on nadal 
opuszczoną placówką.  Gdyby  zaś  nieobecność 
duchownego miała się przedłużyć ponad tydzień, 
powinien on, w obawie przed prof anacją, spożyć 
Najświęts zy  Sakrament, natomiast pieczę nad 
kościołem i plebanią powierzyć zauf anym wiernym.  
Trosce duszpast erza zlecono także zabezpieczenie 
archiwum paraf ialnego, sprzęt ów kośc ielnych oraz 
parament ów liturgicznych. Wreszcie o f akcie wy jazdu 
z parafii należało powiadomić  urząd dziekański jak też 
Kurię Metropolitalną we Lwowie. Abp Twardowski 
apelował nadto do kapłanów rezydujących 
w bezpiecznych miejscach, o przy jście z pomocą 
współbraciom zmuszonym do tułaczki.  Jakkolwiek 
cytowany  wyżej dokument nie wspominał o zakazie 
wyjazdu kapłanów poza granice archidiecezji lwowskiej, 
to jednak uży te sf ormułowanie [...] zagrożony 
duszpast erz może usunąć się do najbliższego miasta 
względnie do lic zniejszego środowiska i  stamtąd - 
zani m niebezpieczeństwo nie minie - excurrendo 
w miarę możnośc i zarządzać parafią [...] jednoznacznie 
wskazywało na konieczność trwania w środowisku 
lokalnego Kościoła. Nas ilająca się panika spowodowała 
jednak niemałe zamieszanie w strukt urach kościelnych, 
skoro np. w marcu 1944 r. Kuria Metropolitalna ob. łac. 
we Lwowie ponownie - tym razem na łamach organu 
urzędowego "Kurendy " - przypomniała ogólne zasady 
wcześniejszego okólnika.  
Do poprzednich dodano ponadt o obowiązek 
powiadomienia Kurii o nowym miejscu poby tu 
ewakuowanych duchownych, celem nawiązania z nimi 
kontaktu. Kiedy  mimo t o kapłani zaniedbywali  
dopełnienia owej f ormalności, Kuria Metropolitalna 
z całą stanowczością egzekwowała prawo. W praktyce 
nie udało się wszakże zahamować procesu exodusu 
lwowskich duchownych, szukających w panice 
schronienia w innych diecezjach centralnej Polski.  
Wyjazdy  te najczęściej odbywały  się za zgodą, 
a przynajmniej za wiedzą Kurii Metropol italnej ob. łac. 
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we Lwowie, choć zdarzały  się też przypadki 
samowolnego opuszczania tery torium archidiecezji.  
W tej sytuacji, po identyf ikacji nowego miejsca pobytu 
kapłana, przypominano mu obowiązujące zasady , 
sankcjonując ex post f akty  dokonane metodą 
przyznania maksimum kilkumiesięcznego urlopu, albo 
też wzy wając go do powrotu na obszar archidiecezji!  
Niektórzy duchowni z ciężkimi urazami lękowymi po 
przeby tych doświadczeniach nie powrócili już nigdy  na 
wschód, uzyskując pozwolenie władzy  duchownej na 
pracę duszpasterską w innych polskich diecezjach.  
Panikę wywołaną masowymi mordami potęgowały  
nadto kolportowane poś ród polskiego społeczeństwa po 
wsiach i w miasteczkach odezwy  nacjonalist ów 
ukraińskich. Jedna z nich, pisana odręcznie w języku 
ukraińskim, przybita na murze kościoła w Rawie Ruskiej  
w 1944 r. głosi ła:  

„Do polskiego społeczeństwa miast a Rawa Ruska.  

W ostat nich czasach na naszych t erenach zauważono 

szereg wypadków wymierzonych w spokojną ukraińską 

społeczność ze strony polsk ich band bądź nawet  

polskiej społeczności. Oprócz tego Polacy przez cały  

czas okupacji  niemieckiej swoimi donosami, wys ługując  

się imperialisto m niemiecki m, szkodzili społeczeństwu 

ukraińskiemu. Ale na tym nie koniec. Teraz, kiedy na 

tereny zachodnio-ukraińskiej ziemi wkroczyła Armia 

Czerwona, Polacy nie zaniechali  swojej  służalczej 

roboty względem okupantów, przeciwnie, jeszcze ją 

wzmocnili. Polacy, idąc ręka w rękę z bolszewikami 

(czy  zapomniel iście już o Katyniu?), swoimi donosami 

stali się przyczyną licznych egzekucji po stronie 

ukraińskiej społeczności. Polacy przez cały czas działali  

i działają na szkodę społeczności ukraińskiej. Dlatego 

teraz, aby położyć kres przelewowi krwi, nakazujemy  

[wam - JW] opuścić ukraińskie etnograficzne tereny do 

22 maja 1944 r. do godziny 24; w przeciwnym razie 

będziec ie ukarani śmiercią.  
Ukraińska Narodowa Samoobrona.  

Kiedy do strat ciągle narastających z powodu 

ukraińskiej eksterminacji doszedł jeszcze proces  
ekspatriacji wymuszony  pod koniec II wojny  światowej 
na Polakach przez władze sowieckie, a nadto 
wprowadzony po jej zakończeniu nowy  układ sił  

pol itycznych przyznający dawne tereny  Małopolski  
Wschodniej Związkowi Sowieckiemu, los Kośc ioła 
archidiecezji lwowskiej wydawał się przesądzony . 
Ówczesny  kanclerz Kurii  Metropolitalnej we Lwowie ks.  
prałat Zygmunt Hałuniewicz, na dwa miesiące przed 
własnym aresztowaniem i zes łaniem do łagrów 
sowieckich,  jakby w przeczuciu ostat ecznej, wiszącej 
katastrofy pisał 11 października 1945 r. do ks.  
Bolesława Grudzieńskiego w Krakowie:  

Tyle by było do powiedzenia, tyle różnic do wyjaśnienia,  

tyle naświetleń do przeprowadzenia - a tu stop. Sześć  

lat - to wielk i okres i to w naszym st adium ponad 50 lat  

życia. Czy s ię t o jeszcze da odrobić? Czy si ły dopiszą? 

Bolc iu, nie wiem, czy Ty jesteś w st anie po tylu latach 

pracy poza naszym t erenem odczuć w pełni naszą 

tragedię. To przecież straszne. A u nas wyścigi do 

mety, u nas  pogrzeby, co dzień w rejestrach ubył ten 

i tamt en, opustoszał ten czy tamten dom Boży. 

Statystyka w dół, to rozpacz. Co tam śp. Ks. Arcybiskup 

Józef (Bilc zewski – JW.) sądzi o naszym pokoleniu! [...]  

Ufność w po moc Bożą nie zawodzi, może t o wszystko 

"na zawsze" nie będzie takie straszne ale przecież lęk 

wzbudza t a wielka niewiadoma.  
Jaka była reakcja rzymskokat olickiej Kurii  
Metropolitalnej oraz lwowskich hierarchów, abpa 
Bolesława Twardowskiego i bpa Eugeniusza Baziaka 
na zjawisko postępującej zagłady  lokalnego Kośc ioła?  
O próbach interwencji pierwszego z nich u metropolity 
Szeptyckiego i gubernat ora Hansa F ranka już 
wcześniej  wspomniano. Ale negatywne ich rezultaty 
wywołały , jak się wydaje, całkowity  paraliż inicjatyw 
i niewiarę w jakiekolwiek przeciwdziałanie 
eksterminacji. Na łamach organu urzędowego 
„Kurendy ” Kurii Metropolit alnej obrządku łacińskiego we 
Lwowie, w f ormie okólnika do Urzędów Dziekańskich 
expresis Derbis, umieszczono jedynie raz wzmiankę na 
temat mordów na kapłanach i napadów na plebanie, nie 
wymieniając wszakże z imienia sprawców. Kolejna 
nota, jeszcze bardziej lakoniczna, przypominała zasady 
ewakuac ji duchownych z paraf ii, nie wspominając 
wszakże ani słowem o przyczynach tego zjawiska. 
Ciekawe,  że ani abp Bolesław Twardowski, ani jego 
biskup pomocniczy - a od 1944 r. następca - abp 
Eugeniusz Baziak, nie ogłosili żadnego listu 
pasterskiego bądź s zerszego komunikat u w sprawie 
przet aczającej się przez archidiecezję lwowską f ali 
masowych mordów. O ile pierwszy z nich, schorowany, 
80-let ni starzec, być może nie miał pełnej świadomości 
tragizmu ówczesnej rzeczywistości, o ty le drugi 
posiadał dobre rozeznanie i  dokładne inf ormacje 
napływające z t erenu od prześladowanych księży. 
Przyczyna całkowit ego milczenia obu hierarchów 
pozostaje zatem wielką niewiadomą. (1)  
Posunięta do sk rajnych granic ostrożność w nazywaniu 
rzeczy po imieniu znalazła także swój wy raz w innych 
informac jach publikowanych na łamach "Kurendy ”, 
wydawanej podczas II wojny  światowej metodą druku 
powielanego, a więc na prawach pisma 
przeznaczonego do wewnętrznego użytku. 
W comiesięcznych numerach periodyku pojawiały się 
raz po raz długie wykazy  nazwisk w rubryce: Kronika 

żałobna. Spory  procent duchownych w tych 
zestawieniach stanowiły  of iary ukraińskich 
nacjonalistów. Jednak poza datą zgonu i określeniem 
zajmowanego przed śmiercią stanowiska w hierarchii  
kościelnej, nie wspomniano słowem o żadnych 
szczegółach. Jedyną - nieznaną od czasu wy tworzenia 
przez 60 lat do chwili obecnej, a tym samym nie 
wykorzystywaną w badaniach naukowych - 
dokumentac ją na ten temat są pisemne relacje 
duchownych archidiecezji lwowskiej ob. łac. zarówno 
diecezjalnych, jak i zakonnych, kierowane do Kurii  
Metropolitalnej we Lwowie, natomiast po 1945 r. 
mieszczącej się w Lubaczowie. Powst awały  one 
w latach 1939-1949, najpierw spontanicznie jako wy raz 
przeżywanych przez kapłanów rzymskokat olickich 
i wiernych wielu paraf ii archidiecezj i lwowskiej  
tragicznych losów, a pot em kontynuowano je ex post po 
zakończeniu wojny na apel rezydującego w granicach 
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PRL-u abpa Eugeniusza Baziaka. Do naszych czasów 
zachowało s ię przeszło 300 sprawozdań 
z 25 dekanatów (na 28 wówczas istniejących), stanowią 
one przedmiot niniejszej publikacji. Zarówno 
w zamierzeniach autorów pism, ale również adresat ów 
indagujących niek iedy  duchownych o dost arczenie 
sprawozdania z okresu II wojny świat owej, owe 
dokumenty  miały stanowić źródła do dziejów Kośc ioła 
lwowskiego w dobie niemal całkowitej zagłady jego 
struktur instytucjonalnych. Publikowane tu materiały , 
traktujące o zbrodniach ukraińskich nacjonal istów na 
polskiej ludności, stanowią wszakże część większej 
kolekc ji, poświęconej martyrologii archidiecezji  
lwowskiej  w latach 1939-1945. Mieszczą się w niej  
nadto relacje odnoszące się do strat zadanych 
Kościołowi przez Sowiet ów oraz Niemców.  
 W tym zbiorze zasób dokumentów 
poświęconych eksterminacji  uk raińskiej stanowi 
wszakże do tego stopnia przy tłaczającą większość, iż 
postanowiono opublikować go w f ormie samodzielnej 
edycji. Po raz pierwszy  więc od chwili ich powst ania 
ujrzały  dopiero teraz światło dzienne.  
Prezentowane tu źródła przynoszą rzetelną porcję 
materiału historycznego, zredagowanego przez 
bezpoś rednich lub pośrednich świadków. I nf ormują one 
o szerokiej gamie problemów związanych z represjami 
ukraińskich nacjonal istów: denuncjowania Polaków 
przed niemieckimi władzami okupacyjnymi, fałszywych 
oskarżeniach o współpracę z władzami sowieck imi,  
szykanach względem osób duchownych i świeckich 
z ty tułu ich przynależności do Kośc ioła 
rzymskokatolickiego i polskiego narodu, dewastacjach 
zabudowań wiejskich oraz obiektów sakralnych 
i wreszcie zbrojnych napadach połączonych 
z masowymi mordami polskiej społeczności.  
Aut orzy  raport ów dokładali  starań, aby  nie uronić  
żadnych znanych sobie szczegółów, nie wykluczając  
nazwisk napast ników i ich of iar, metod stosowanych 
w czasie napadów, szacunków strat poniesionych przez 
Polaków czy  dramatycznych opisów atmosf ery  
nieustannego lęku, braku nadziei na ratunek, dramatu 
brat obójczej śmierci oraz pełnej rezygnacji  decyzji ludzi  
ocalałych z pogromów, co do konieczności ekspatriacji  
na Ziemie Zachodnie.  
Dobrze oddaje ówczesne nastroje jeden z autorów 
sprawozdania z 8 sierpnia 1943 r. -ks. Michał Duszenko 
z paraf ii Hallerczyn, który  not a bene niebawem został  
zamordowany: „Śmierci nie ma, życia nie ma a udręka 
pot worna i nieustanna”. Inny  duszpasterz, ks.  
Mieczysław Krzemiński z paraf ii Korościatyn, pismem 
z 29 grudnia 1943 r. donosił: „C iemności duchowe 
okry ły  serca ludzkie, do tego przyłącza się zanik  prawie 
zupełny  uczuć ludzkich. Opanowała ludzi dzikość  
i żądza krwi”. Kolejny  relat or, ks. Stef an Wrzołek  
z paraf ii Tartaków, dnia 1 lutego 1944 r. dodawał:  
„Ludność masowo wy jeżdża, bo niest ety , od nikogo 
nawet nie możemy  się spodziewać obrony i opieki.  
Przykre to, ale prawdziwe”. W podobnym tonie brzmiała 
inna opinia wy rażona przez ks. Ant oniego 
Przyby lskiego z parafii Żabińce, z 6 lut ego 1944 r.: „Jak  
my  tu ży jemy  teraz, jak Łazarze, bez spania, bez 
pożywienia,  a nerwy odmawiają posłuszeństwa.  Co to 
dalej będzie, niech Bóg broni. Wszystko w popłochu 
ucieka na zachód, t ak, że wkrótce braknie paraf ian, cóż 
my  mamy  robić. Ludzi nie można t ak zost awić, chyba 
trzeba razem z nimi zginąć”.  

Administrator paraf ii Bełżec, o. Ireneusz Kmiecik 
OFMRef ., skarży ł się w kwietniu roku 1944 w liście do 
Kurii Metropolitalnej: „Ży jemy  w ciągłej obawie odwetu. 
Warta pi lnuje, ale jak większa si ła przy jdzie, to co to 
pomoże. Wiosna wreszc ie przyszła, a tymczasem tak 
smutno na duszy ”. 
Z kolei o. Jozaf at Biernat OFMBern. 9 grudnia 1944 r. 
z Opryłowiec inf ormował Kurię Met ropol italną we 
Lwowie: „Kilka dni przeży wam gehennę. Dzień za 
dniem jako tako schodzi, lecz noce straszne. Dotąd 
mam spośród moich (paraf ian – JW.) 27 of iar mordu. 
Ludzie moi nie nocują w domach i schną od strachu”. 
Dnia 15 grudnia 1944 r. z Oknian ks. Jerzy Doleżał 
pisał: „Straszne są noce dzisiejsze na wsi. Człowiek 
ukry ty  gdzieś na strychu stajni, na stercie słomy czy 
w brogu, z trwogą śledzi wybuchające od czasu do 
czasu łuny pożarów w okolic znych wioskach, ws łuchuje 
się w trzask automat ów, a nieraz sam miałem 
sposobność  sły szeć  o parę kroków od siebie 
przebiegających w c iemności "nocnych gośc i", 
szczęściem bez szkody dla siebie”.  
W lutym 1944 r. proboszcz paraf ii Podmichale ks. 
Michał Sempowicz, relacjonował do Kurii  
Metropolitalnej po kilkakrotnych nocnych napadach na 
wieś: „Nerwowo przychodzę powoli do siebie, ale 
jeszcze nie wszystko w porządku. Biedni moi paraf ianie 
- schną i siwieją, odwiedzają mnie i płaczą, cóż im 
poradzę? Nie wiedzą dnia ni godziny ”.  
W doświadczeniach tych nie brakło również 
niejednoznacznych, od pozytywnych do całkowicie 
pejoratywnych, opinii na temat zachowania się 
duchowieńst wa greckokat olickiego w dobie napadów 
oraz mordów na polsk ie skupiska. Tak np. po 
zamordowaniu rzymskokatol ickiego proboszcza paraf ii 
Markowa, ks. Mikołaja Ferensa w lutym 1944 r., 
tamtejszy  unicki proboszcz ks. Mychajło Szczurowski, 
solidaryzując się z of iarą, zaniechał uroczystej celebry 
poświęcenia wody w t zw. dniu Jordana, natomiast 
odprawił Mszę św. żałobną za duszę konf ratra. Na znak 
prot estu zapowiedział opuszczenie paraf ii ze słowami: 
„Nie chcę wśród bandytów u mierać. Szkoda mojej  
30 letniej pracy”.  
Podobną postawę zają ł unicki  proboszcz paraf ii 
Koszlaki, ks. Teofil Łucyk. Dnia 20 grudnia 1944 r. 
poinf ormował on Kurię Metropolitalną ob. łac. we 
Lwowie o fakcie uprowadzenia przez bandyt ów jesienią 
1944 r. wikariusza tamtejszej rzymskokatolickiej paraf ii 
ks. Włodzimierza Siekierskiego.  
Ponadto przewodniczy ł pogrzebowi miejscowego 
proboszcza ob. łac. ks. Jana Bi lińskiego, zmarłego 
naturalną śmiercią początkiem grudnia 1944 roku!  
Inny  duchowny  unicki, proboszcz paraf ii Sorocko, 
ostrzegał lokalnego administratora rzymskokatolick iego, 
ks. Adama Drzyzgę, o wydanym nań przez 
nacjonalistów uk raińskich wy roku śmierc i, namawiając 
go do wy jazdu. Ten nie zdążył wszakże tego uczynić, 
padając śmiertelną of iarą 23 listopada 1944 r. z ich ręki. 
Z kolei duszpast erz paraf ii I wanówka k/ Trembowli, ks. 
Franciszek Napieracz, po napadzie 11/12 1944 r. 
zbrojnych oddziałów ukraińskich, znalazł przejściowe 
schronienie w miejscowej plebani i greckokat ol ickiej, 
skąd zaopat rzony  w żywność i pieniądze, udał się na 
tułaczkę w dalszą drogę.  

Nie brakło jednak negatywnych doświadczeń po 
stronie polskich kapłanów w ocenie reakc ji  
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duchowieństwa obrządku greckokatolickiego. Dla 
przykładu wart o przy toczyć wypowiedź 
rzymskokatolickiego duszpasterza par.  Toki, ks. Jacka 
Muzyki, na temat miejscowego unickiego duchownego 
Jacyszyna: Ruscy księża grzebią, chrzczą i kradną 

dusze. Opowiadano, że ruski proboszcz na drugi dzień 

po mordzie, bardzo uc ieszony szedł na mszę św.  do 

cerkwi. A po śmierci Metropol ity Szeptyckiego miał  

mówić, że "polska wataha zabyła naszoho metropol ita.  

Mało sia napyła naszoji  krowy ". Jak  się t eraz 

dowiaduję od mego sąsiada bandery, robi ł wywiady,  

co ja robię, co ja nawet  jem. Widać, że trzeba mu było 

- ostat ni t o łajdak. Nie tylko pi jak, ale wszystko w nim 

złe. Żyłem z nim dobrze,  tylko w ost atnich czasach 

mnie unikał. Raz na kazaniu krzyczał, że raz trzeba 

tego raka ciąć,  na "pisky " ich wysłać. Wychowany  

w Bochni, matka polka [sic!]. (Nazywa się Jan 

Jacyszyn). Gdy Niemcy  przyszl i, proklamował 

"sa mostijną". Uroczyście z procesją wyprawiał  

"dobrowilciw", którzy po 3 dniach wróc ili do domu.  

Władze sowieckie o tym wiedzą. Mają na niego 

mat eriały,  ale go trzy mają.  Opłaca się to dobrze 

"prokurorowi". W negatywnym duchu wypowiadał się 
także proboszcz rzymskokatolicki parafii Delatyn, ks. 
Walenty  Garczyński, o innym kapłanie unickim 
z Mikuliczyna; by ł nim ks. Łuciów. Relac jonował 
w 1944 roku: Księża ukraińscy zaczęli uświada miać  

swoje owieczki. W Mikulic zynie paroch ks. Luciów 

głosił na ambonie,  że przyszedł czas, by Polaków 

wyrzucić poza Kraków i Warszawę, zabronił  

sprzedawać Polakom, twierdząc, że Polak i Żyd t o jest  

to sa mo. Miał swoje dog maty. Na kazaniach 

udowadniał, że Chryst us Pan urodził się na 

Wschodzie, że ta m powst ała liturgia (wschodnia – 
JW.) a później dopiero zachodnia, że Pan Jezus  

założył Kościół na Wschodzie, że Pan Jezus w Rzymie 

nie był, że umarł na Wschodzie, że l iturgia wschodnia 

jest piękna i poc iągająca, a zachodnia sztywna 

i prost a, a więc precz z latynizme m, precz 

z łacinnikami. Wobec takiego uświadamiania,  

powstała wśc iek ła nienawiść do Polaków, [...] 

powinien być gest apowcem a nie kapłanem. 

(1) Ost atni  sek retarz i  kapelan metropolity 
Twardowskiego,  ży jący  do dziś na terenie diecezji  
zielonogórskiej, ks. Mieczysław Marszalik  t wierdzi, że 
otoczenie arcybiskupa czyniło wszystko, aby  nie odczuł 
żadnych rygorów wojny . Ta wypowiedź wydaje się 
pośrednio wskazywać na brak pełnej wiedzy  hierarchy 

odnośnie do uk raińskiej eksterminacj i. Wiele o stanie 
jego świadomości mówi relac ja Karoliny 
Lanckorońskiej, wizy tującej go 17 kwiet nia 1940 r., 
przed planowanym wyjazdem do Rzymu. Po świeżo 
przeprowadzonych dwóch deportac jach sowieckich 
(9/10 II i 12/13 IV 1940 r.) polskich obywateli w głąb 
ZSRR, metropolit a, zachowując nadzwyczajną pogodę 
ducha, mówił: „ Niech pani powie Ojcu Święte mu, że 

nam jest bardzo dobrze. Niech pani mu powie, że kler 

cały, dosłownie cały (bo bardzo nieliczne, słabe 

jednostki  odpadły w pierwszej chw ili a ich ucieczka była 

dla nas raczej pomocą), że kler cały trzyma się 

doskonale. Że udało się dość licznym księżom pojechać 
w głąb Rosji z zesłańcami, że inni, może my wszyscy – 

czekamy na wywóz albo na cokolwiek, co by nas 

spotkać miało, ale że propaganda antyreligijna 

w szkołach nie chwyt a, że ludność, a przede wszystkim 

intel igencja, która się dawniej trzymała z dala, garnie 

się do nas, że duża ilość  ludzi  przystępuje do Ko munii, 

widzi my to po nadzwyczajnie zwiększonym 

zapotrzebowaniu na hostie. Niech pani powie Ojcu 

Świętemu, że przesyłam mu wraz z całym klerem 

i wiernymi mojej archidiecezji wy razy przywiązania bez 

granic, a dla Stolicy Apostolskiej  zapewnienie oddania 

aż do ost atniej kropli krw i. Ty lko niech pani nie zapomni 

mu mówić, jak bardzo wszystko jest dobrze”. 

Charakt erystyczny jest komentarz Lanckorońsk iej  do 
owego spotkania: „Patrzyłam i  słuchałam.  Wiedziałam, 

że ten st arzec jest człowiekiem skromnym,  bez 

silniejszej indywidualności. Zrozu miałam wówczas, jak 

potęga idei może wynieść jej reprezent ant a wysoko 

ponad wszelkie ludzkie cierpienia, niepokoje czy obawy 

– nawet ponad napięcie heroizmu, w sferę zupełnej 

pogody, w której istnieje jedynie już to, co jest istotne. 
 

 

Ziemia stanisławowska - przewodnik  
 

Stanisław  i  
c.d. 

 

Bubniszcze – wieś w powiecie dolińskim, 10km od 
Bolechowa. Znajdują się tu skały  piaskowe 
o osobliwych kszt ałtach. Wykute w nich groty i komory  
pochodzą z XI - XIII w., a służy ły  za pustelnie 
wschodnim zakonnikom, jak analogiczne niedalekie 
komory  w Rozkurczu. 
 

Bursztyn – miasto w pow. rohatyńskim przy  linii  
kolejowej Lwów - St anisławów, stac ja kolejowa 
Bursztyn Demaniów. Budowane planowo, należało do 
najpiękniejszych miast Galicj i. W pobliżu znajdowało się 
sześć mogi ł z czasów wojen tatarskich, t u ponieśli oni  
klęskę w 1629 r. Znajdował się tu ogromny kamień 
oznaczający , wg podań, m iejsce, w którym leżał poległy 
dowódca Kozaków. Pierwsza wzmianka hist oryczna 
pochodzi z 1550 r., kamieniołomy  alabastru, XVIII-
wieczny  kościół i stara synagoga. 

Ziemia Stanisławowska 

Tadeusz Pelikan 
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Fot. 7 Bubniszcze – Skały Dobosza  
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Fot. 8 Kościół p.w. Trójcy Przenajświętrzej w Bursztynie 
 

Choci mierz – miasteczko w pow. tłumackim, przy  
drodze Tyśmienica – Horodenka. W pobl iżu w 1624 r.  
miała miejsce bit wa z Tatarami. Znajdowała się tu 
jaskinia, kurhany, mogi ły , wykopaliska. Wznosi ły  się też 
dwie olbrzymie skały , prawie równolegle podzielone 
wąskim przejściem. 
 

Czernelica – miasteczko w powiecie horodeńskim.  
Znajdowały  się tu ruiny  zamku obronnego, w którym 
bywał Jan Sobieski w czas ie wypraw wojennych. 
 

 
 

Fot. 9 Czernelica. Ruiny zamku Czartoryskich. 

Chryplin – osada położona w odległości 4km na płd – 
wsch. od St anis ławowa. Węzeł kolejowy oraz stacja 
towarowa. Stąd odgałęziały się linie kolejowe: 
Chryplin – Husiatyn (143km), Stanisławów – Chryplin 
– Woronienka (93km), Lwów – Stanisławów – Śniatyń 
(239km). 
 

Delatyn – miasto w powiecie nadwórniańskim przy linii  
kolejowej Stanisławów – Woronienka. Miejscowość 
uzdrowiskowa, położona nad Prutem wś ród gór i lasów, 
w dużej kotlinie, uchodzącą za jedną z najpiękniejszych 
dolin Prutu. W 1924 r. zbudowano łazienki solankowe. 
Solankę delatyńską stosowano do kąpieli leczniczych 
i inhalacji. Prowadzono leczenie chorób kobiecych, 
nerek, dróg oddechowych, krzywicy . Rozwinięty był 
przemysł drzewny . 
 

 
 

Fot. 10 Wiadukt Lubieżna w Delatynie. 
 

Dolina – miasto powiatowe nad Turzanką i Siwką, 
dopływami Świcy , przy  lini i kolejowej St anisławów – 
Stry j. Podobno już w XII wieku istniał  tu klaszt or 
Bazy lianów, kt óry później się zapadł. Hist oryczna 
wzmianka pochodzi z 1431 r. W 1525 roku Zygmunt 
I nadaje Dolinie prawo magdebursk ie, ustanawia 
jarmarki, a warzelnie soli uznaje za własność 
królewską. W 1594 r. Tat arzy  niszczą miasto. W 1672 r. 
przebywał t u k ról  Jan III Sobieski, pędząc  Tatarów 
przez St ryj, Bolechów, Dolinę. Pierwszy  rozbiór Polski  
w 1772 r. pozbawia Dolinę wszystkich przywi lejów, 
dopiero w 1895 r. przywrócono jej ty tuł „królewskiego 
miasta”. Kopalnia naf ty, warzelnia soli, tartaki, jarmarki. 
 

 

  

Fot. 11 Kośc iół rzy msko - katol icki p.w. Narodzenia 
Najświęts zej Marii Panny w Dolinie. 
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Dor a - wieś w powiec ie nadwórniańsk im nad 
Prut em przy  l inii kolejowej St anis ławów – 
Woronienka, w pobliżu Jaremcza. Położona pięknie 
wś ród lasów i gór. Licznie uczęszczane let nisko. 
 

Halicz - miasto w pow. stanisławowskim przy  ujściu 
Łukwi do Dniestru przy  liniach kolejowych Chodorów – 
Stanisławów, Lwów – Czerniowce. Najstarsza 
wzmianka pochodzi z roku 1138. Znajdowały  się tu 
ruiny zamku z czasów Kazimierza Wielk iego. O 3 km od 
miasta f ranciszkańsk i kościół św. St anis ława 
z romańskim portalem z XIII w. Ten prastary  gród by ł od 
początku XII wieku stolicą osobnego księst wa 
Rościsławiczów, a później Romanowiczów. W XII i XIII 
w. był zdobywany parokrotnie przez Polaków i Węgrów,  
którzy  osadzil i w Halic zu królewicza Andrzeja, a pot em 
Kołomana, którzy  przez pewien czas nosili koronę 
królów halick ich, poczem tytuł (królów Gal icji  
i Lodomerii)  pozost ał na stałe w ty tulaturze królów 
Węgier (ok. 1270), co pociągnęło za sobą upadek  
miasta.  Kazimierz Wielki po zdobyciu Rus i usiłował je 
podnieść i przywrócił nawet istniejącą tu do początku 
XI V w.  metropolię obrządku wschodniego.  Ta jednak  
upadła wnet z powrotem. Po zniszczeniu Halic za przez 
Tatarów (1240 r.) Lew Daniłowicz przeniós ł stolicę na 
stałe do Lwowa, a następnie Ludwik Węgiersk i założy ł 
w Hal iczu arcybiskupst wo łacińsk ie przeniesione 
w 1414 r. do Lwowa.  
 

 

 

Fot. 12 Ruiny zamku w Haliczu. 
 

W latach 1539-1570 ist niała t u katedra obrządku 
greckiego, przeniesiona później do Lwowa. Dawniej  
istniał tu klasztor dominikanów i f ranciszkanów. Stefan 
Bat ory  pozwoli ł os iedlić  się w Halic zu Karaimom. Była 
to grupa et niczna pochodzenia tureckiego, wyznająca 
religię wyodrębnioną z judaizmu, uznająca Torę, ale nie 
Talmud. Przed wojną by ło ich jeszcze 40 rodzin.  
Do czasu pierwszego rozbioru Polski w 1772 r. Halic z 
by ł stolicą osobnej ziemi dzielącej s ię na powiaty : 
hal icki, kołomy jski, trembowelski. We wrześniu 1920 r.  
w rejonie Halic za trwały  zacięte walki z bolszewikami 
zakończone zwycięst wem polskim. Były  tu młyny , 
cegielnie, olejarnie.  
 

Hołosków - wieś w pow. kołomy jskim przy  linii  
kolejowej Stanisławów - Śniatyń. Tu urodził  się „poeta 
serca” Franciszek Karpiński („Laura i Filon”, „Bóg się 
rodzi”, „Kiedy ranne wst ają zorze”).  

W swoich Pamiętnikach F. Karpiński napisał:  
„Urodziłem się w 1741 r. dnia 4 października w ziemi 
hal ickiej na Pokuc iu w powiec ie kołomyjsk im we wsi 

Hołosków, trzy  mile od St anis ławowa (...) Przyjaciel  
ojca mego, przestrzegł go przed moim urodzeniem, że 

w nocy sławny na Pokuc iu rozbójnik Ołeksa 

Dobuszczuk (...) miał dla rabunku napaść na dom 
rodziców moich. Już moją matkę boleści rodzenia 
dopadły, a ojciec dom z bojaźni, może zatracenia życia 
porzuciwszy  (...), do pobliskiego lasu s ię schroni ł. Może 

w godzinę po urodzeniu mojem, przyszedł ze swoi mi 
Doboszczuk (...). Babka przystąpiwszy ze mną na ręku 
do Dobuszczuka: Oto (powiada) godzina, jak się to 
niemowlę urodziło, miej pamięć na Boga, na te matkę 
i na to niemowlę, nie rób tu żadnej krzywdy (...). 
Zmiękczyło to serce rozbójnika i mołojcom swoim 

starannie obejść się przykazawszy (...), a matki mojej  
prosząc, ażeby nowonarodzonemu dziec ięciu na 

pamiątkę bytności jego (...), Ołeksa (jak się 
i Doboszczuk nazywał) imię na chrzcie nadano, bez 
szkody najmniejszej z swoimi odszedł”. 
 

 

Fot. 13 Grób Franciszka Karpińskiego w Łyskowie. 
 
 

 

 

Fot. 14 Tablica na-
grobna na mogile F.  

Karpińskiego w Łys-
kowie (obecnie na 
Białorusi) Elżbieta 
Bul ińska; 2004. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Horodenka – miasto powiatowe przy  linii kolejowej 
Kołomyja – Zaleszczyki.  
 

 

 

Fot. 15 Horodenka – kościół p.w. Niepokalanego 

Poczęcia NMP, Elżbieta Bulińska; 2004 r.  



Zeszyty Tłumackie nr 2(38) 2006r. 

 12 

Znajdował się tu wspaniały późnobarokowy  kościół  
fundowany  przez Mikołaja Potockiego, stylowo zbliżony  
do katedry  Św. Jura we Lwowie oraz pałac  
Lubomirskich. W okol icy znaczne pokłady kamienia 
gipsowego, wielkie sady morelowe, młyny , cukrownia,  
fabryka mydła, octu.  
 

Jar emcze – podgórska stacja klimatyczna w pow.  
nadwórniańskim przy  lini i kolejowej Stanisławów – 
Woronienka. Uzdrowisko położone w głębokim jarze 
Prutu na wys. 525m. n.p.m. Jar zamykają wysokie 
pasma Beskidów pokry te lasem, od północy  
Czarnohora, od wschodu Makowica, wzdłuż 
południowej i  zachodniej  strony ciągnie się pasmo 
Gorganów. Kl imat podgórski, łagodny , o silnym 
nasłonecznieniu. Były  tu lic zne sanatoria,  domy  
wypoczynkowe. Na skraju Jaremcza potężny głaz 
narzutowy , nazywany  Kamieniem Dobosza. Piękną 
wizy tówką Jaremcza by ł wiadukt kolejowy  na Prucie.  
Most ten zbudowany w lat ach 1893-1894 posiadał dwa 
sklepienia po 8m w świetle, pięć sklepień 12-metrowych 
i jedno 65-metrowe sklepienie przek raczające rzekę 
Prut.  
By ł to w tym czasie największy most na kontynencie 
europejskim. W 1944 r. został wysadzony  w powietrze 
przez N iemców. 
 

 

 

Fot. 16 Jaremcze. Wiadukt kolejowy na Prucie (lata 

międzywojenne). 
 

Jezupol – miasto w pow. stanisławowskim przy  ujściu 
Bystrzycy do Dniestru przy linii kolejowej Lwów – 
Stanisławów. Najstarsza wzmianka pochodzi z 1428 r.,  
gdy  w 1594 r. hordy  tatarskie spaliły i zniszczyły 
rodzinną wieś Jakuba Potockiego, po zbudowaniu na 
tym samym miejscu miast eczka nie uży ł on już dawnej 
nazwy  Czesybiesy , lecz nazwał je Jezupolem.  
W XVII w. Jezupol by ł znacznym grodem z zamkiem 
z kamienia, otoczonym wałami i fosą, z bocznymi 
fortyfikacjami. Napad Tatarów w 1676 r. poczynił wielkie 
zniszczenia. By ł tu klasztor Dominikanów założony  
przez Jakuba Pot ockiego na początku XVII wieku,  
odnowiony  w 1902 r. Park i dwór Dzieduszyckich,  
fabryka dachówek, młyny. 
 
Kałusz – miasto powiatowe nad Łomnicą przy  linii  
kolejowej Stanisławów - Stry j. W 1594 r. Zygmunt  
August upoważnia Mikołaja Sieniowskiego do założenia 
miasta. W 1595 r. zostaje ono spustoszone i spalone 
przez Tatarów. 14 października 1672 r. hetman Jan 
Sobieski ścigając Tat arów odnosi tu nad nimi 

zwycięst wo, uwalniając ki lka tysięcy jeńców, pędzonych 
do niewoli. Również Andrzej Potocki w 1675 r. rozbija 
Tatarów pod Kałuszem.  
Znajdowały się tu kopalnie sol i potasowych, naf ty , gazu 
ziemnego, garbarnie, browary , młyny, cegielnie, 
gorzelnia, tartaki, rozwinięty był handel zbożem 
i drzewem. By ła w Kałuszu odlewnia dzwonów 
założona w 1808 r. przez Michała Felczyńskiego. Dzięki 
doskonałym wy robom f irma uzyskała lic zne nagrody 
w kraju i  zagranicą. Przekazywana z pokolenia na 
pokolenie przetrwała burze wojenne i ist nieje do dziś 
jako Ludwisarnia Felczyńskich w Taciszowie, 
wykonując dzwony o wadze do 10 000kg. 
 

 

  

Fot. 17 Przedwojenna ulic zka w Kałuszu. 
 

Kamionka – wieś w powiecie kołomy jskim. Wiele 
mówiło się w XI X wieku o kamieniu wyobrażającym 
dwie osoby, jaki hrabia Kalinowski sprowadził t u z nad 
Dniestru i ustawi ł w swoim ogrodzie.  
Niektórzy  uznawal i ten kamień za posąg Lela i Polela, 
dopatrując się w nich bóst w słowiańskich. Inni, 
dostrzegając w nim dwie osoby  różnej płci,  sądzili, że 
jest to wyobrażenie Dażboga i Łady . Prosty lud 
twierdził, że miałby to być kum i  kuma, kt órzy  wracając 
z cerkwi po chrzcinach dziecka do poblisk iej wsi, po 
drodze oddali się igraszkom miłosnym, wskutek czego 
zostali zamienieni w kamień. 
 

Kochawina – wieś  w powiec ie żydaczowskim (na 
południe od Żydaczowa i na północny  wschód od 
Stry ja) przy  lini i kolejowej Stry j - Chodorów, stacja 
kolejowa Hnizdyczów Kochawina.  
Słynne miejsce odpustowe. Jej największą ozdobą był 
wizerunek Matki Bożej Kochawińskiej, który  obecnie 
znajduje się w kościele Jezuitów w Gliwicach.  
W okolicy (Ruda) mogiły  tatarskie i wykopaliska 
z czasów przedhistorycznych). 
 

 
 

Fot. 18 Odpust w Kochawinie – litografia Napoleona 
Ordy. 
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Gwiazdka dzieciństwa 
 

Tadeusz Bodniak 

 

Gdy pierwsza gwiazdka 
Rozbłyśnie na niebie 
I śnieg odbije jej blask 
Świąteczne wspomnienia 
Wracają bezwiednie, 
Z dziecinnych dni, minionych lat. 

 

Na strojnym drzewku 
Płonęły świeczki, 
Czerwone jabłuszka 
Wzmagały ich moc. 
W kącie snop owsa 
Stał nastroszony, 
W oczekiwaniu na Świętą Noc, 

A o północy u Św. Anny 
„Wśród nocnej ciszy” 
Rozbrzmiewa pieśń, 
Młodzież tłumacka 
Chłopcy i panny 
O przyjściu Pana 
Wszem głoszą wieść. 
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Odpust w Siedlakowicach – 23.07.2006 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Fot. Irena Rosowska 

Fot. 19 Oczekiwanie na rozpo-
częcie mszy św. w kościele filia-
nym Matki Bożej Bolesne j w Sie-

dlakowicach. 

Fot. 20 Chór Seniora „Ballada” 
działający przy Centrum Kultury 
Zamek we Wrocławiu - Leśnicy 
oraz tłumaczanie z rodzinami 
i sympatykami przed ołtarzem 
głównym kościoła Matki Boże j 

Bolesnej w Siedlakowicach. 

Fot. 21 Ks. Stanisław Kulig, gospo-
darz spotkania na plebanii w Za-
chowicach i sekretarz Oddziału 
Jerzy Czyżycki. Poczęstunek i nie-
kończące się wspo mnienia umilane 

były śpiewem chóru. 
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Zjazd w Kołobrzegu – czerwiec 2006 r. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
      

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
                                                       
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Fot. Irena Rosowska 

Fot. 22 Zarząd Wrocławskiego 
Oddziału Tłumaczan na zebraniu  
w Kołobrzegu.  
Siedzą: prezes — Z. Burczyński,  

sekretarz — J. Czyżycki,  

skarbnik — A.  Bocheńska 

Fot. 23 Członkowie Ogólno-
polskiego Oddziału Tłumaczan 
odpoczywający po zebraniu  

w promieniach słonecznych. 

Fot. 24 Ognisko, zwycza jowy ry-
tuał zjazdów w Kołobrzegu.  Jak co  
roku mogą w ni m brać udział 
wszyscy wczasowicze, którzy 
kochają kresy i kresowiaków, 
a zwłaszcza ich cudowne śpiewy 
połączone z niepowtarzalnym 

poczuciem humoru. 
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Okolice Stanisławowa 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fot. W. Urbański 
 

Halicz 

Kałusz 

Niżniów 

Stanisławów 

Tłumacz 

Horodenka 

Mapka ze zbior ów J. Sti mma 

Fot. 25 Cmentarz Wojenny w Koło-
brzegu, który jest w ydzieloną częścią 
cmentarza  mie jskiego znajdu jącego się 
przy ul. 6 Dywizji Piechoty.  
W kwaterach spoczywają żołnierze  
1 Armii Ludowego Wojska Polskiego 
oraz żołnierze radzieccy polegli 
w marcu 1945 roku podczas walk 

o "Festung Kolberg".  

Fot.  26 Monument w kształcie czworo-
boku przy wejściu głównym. Na blacie 
dwa heł my — wojów Chrobrego oraz  

 czasów II wojny światowej z planem 
miasta,  na którym zaznaczono pozycje 

obu stron walczących. 
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Niżniów 
 

Elżbieta Niewolska 
 

 Zachęcona pięknym opowiadaniem ks. L.  
Jeżowsk iego „Odpust w Niżniowie”, drukowanym 
w jednym z poprzednich numerów Zeszy tów 
Tłumackich postanowiłam na podstawie zebranych 
przez dr M. Nikosiewicza materiałów opisać ten piękny  
i ciekawy zakątek ziemi tłumackiej. Urokliwe położenie 
starego miasteczka, bujna przyroda, piękny  w tym 
miejscu jar Dniestru sprawiały , że by ło to (i jest do 
dzisiaj) wymarzone miejsce do uprawiania t urystyki 
i wypoczynku nad wodą. 
 „Słownik Geograf iczny  Królest wa Polsk iego” 
Chlebowskiego wydany  w 1892 r. inf ormował, że 
miejscowość NIŻNI ÓW położoną ok.  30km na pn.  
wsch. od Stanisławowa nad brzegiem Dniestru już 
w roku 1508 odnotowano jako miasto. Dzisiaj znajduje 
się w pow.  tłumackim, a w 1578 roku należał do dóbr 
rodu Sieniawskich powiatu hal ickiego. Od 1578 roku 
należał w częściach do Krzysztof a Błudnick iego,  
Ostafiego Kopiczyńskiego, Skotnickiego 
i Swyrczowskiego (1578). Błudniccy występują jako 
właściciele (nie wiadomo czy całego majątku) także na 
przełomie XVI/ XVII wieku.  W „Słowniku....” odnotowana 
jest inf ormacja, że: Krzysztof  Błudnicki płacił tu od 
11 łanów, 2 zagród, 2 popów i 1 rzemieślnika; Skot nicki  
od 4 łanów; Swyrczowski od 5 łanów i 1 rzemieślnika;  
Ostafi Kopiczyński od 7 łanów i 1 rzemieślnika. 
W roku 1647, jako właściciel został odnotowany  
Stanisław Potocki, starosta kołomy jski. W XVIII wieku 
miasteczko stało się własnością ks. Jabłonowsk ich:  
Stanisława (1694 - 1754), a następnie jego potomków:  
Ant oniego (1732 - 1799), Ludwika (1784 - 1864) i od 
roku 1834 Karola (1807 - 1885). W roku 1854 majątek  
nabył August hr. Blühdorn. Od roku 1861 Niżniów 
należał do Teodora hr. Lanckorońskiego, a następnie 
do jego córki Stef anii, żony Jana Urbańskiego, która 
by ła właścic ielką majątku jeszcze w roku 1930. 
 W styczniu 1740 r. Stanisław Jabłonowski,  
wojewoda rawski,  uf undował w Niżniowie klasztor 
Paulinów.  Fundację niżniowską zat wierdzi ł w roku 1764 
abp Sierakowski.  Do paraf ii należały: Bratyszów,  
Kutyska, Oleszów. Parafia była w Niżniowie, dziekanat  
w Uściu Zielonym, szkoła i dwóch nauczycieli  oraz 
poczta na miejscu. (3) 
Według E. A. Kuropatnickiego (Geograf ia 1858 r.): 
„Niżniów, miasto J.O. Xięcia I mc i z Prusów 
Jabłonowskiego, dzisiejszego Kasztelana 
Krakowskiego, kawalera orderów polskich. By ł tu 
bogat o ufundowany klaszt or i kościół XX Paulinów od 
ojca dzisiejszego Xięc ia Kaszt elana Krakowskiego, to 
jest J.O. Xiecia Wojewody rawsk iego, kt óry  
w Częstochowie XX Paulinów wiele funduszu 
przyczynił, kaplicę w marmury ozdobne wyst awił i jeden 
bastion fortecy ufortyfikował”. 
W 1786 roku rząd austriacki skasował konwent.  
 W 1912 r. ukazał się „Przewodnik po 
zdrojowiskach i miejscowościach k limatycznych Galicji”,  
w którym Niżniów znalazł się jako latowisko, stacja 
klimatyczna i turystyczna położona 208 m n.p.m.  
Główną atrakcją niżniowskiego latowiska w tamtych 
czasach by ła możność doskonałych kąpieli rzecznych w 
Dniestrze oraz przejażdżki łodzią. Liczyło ono wtedy  
ponad 5000 mieszkańców. Znajdowała się tam parafia 

rzymskokatol icka i greckokat olicka, szkoła 4-klasowa 
mieszana, szkoła koszykarska, poczta, t elegraf , stacja 
kolejowa na linii Stanisławów – Czortków, apteka 
i lekarz. Sąd, urząd podatkowy  i notariusz dla tego 
miasteczka znajdowały się w Tłumaczu. Zaopatrzenie 
w żywność możliwe by ło na miejscu u miejscowej 
ludności, natomiast mieszkań i urządzeń dla letników 
nie by ło wcale. Istniała możliwość wynajmu skromnych 
pokoików u mieszkańców, dlatego też f rekwencja 
roczna wynosi ła zaledwie 50 letników. 
 W 1930 r. „Przewodnik ilustrowany  po woj. 
stanisławowskim” zachęcał turystów do zwiedzania 
kościołów, cerkwi i synagog w N iżniowie i Tyśmienicy, 
wałów, kurhanów i cmentarzy  w Bohordczanach 
i Choc imierzu, miejsc wykopalisk w Jarze Dniestrowym 
i w Nieźwiskach, grot i jaskiń w Łokutkach. Niżniów 
posiadał już wtedy 4 restaurac je i hotel. Miasteczko 
posiadało własny  Urząd Miejski. W 1937 r. „Przewodnik 
po Polsce” inf ormował: N iżniów – stac ja kolejowa, obok 
stacji na wschód, miasteczko, położone w głębok im 
jarze nad Dniestrem, dogodny punkt wy jścia i dojścia 
do wypraw kajakowych i łodziami po Dniestrze. 
Charakt er miast eczka – rolniczy. Dojazd z dworca 
kolejowego f urkami za 50 gr. Przystań kajakowa nad 
Dniestrem. Dojście gościńcem przez całe miast eczko, 
równolegle do toru, 200 m od niego do mostów na 
Dniestrze, poczem na lewo, nie przechodząc mostu, ku 
mostowi kolejowemu. Przy moście pływająca przystań 
i schronisko. Poczta, telegraf , telef on od 8 - 12 i od 15 - 
18, w niedzielę i święta od 9 - 11 i od 16 - 17. Noclegi: 
dwa pokoje w karczmie obok stacji kolejowej, 
schronisko noclegowe szkolne, pensjonat w klasztorze 
SS Niepokalanek – 18 pokoi. Czynne są czt ery 
restauracje. Ulic zką od dworca kolejowego wychodzi 
się na szosę Stanisławów – Monasterzyska. Idąc nią na 
zachód dochodzi się do leżącego na lewym wzgórzu 
starego, zaby tkowego klasztoru SS Niepokalanek. 
Wróciwszy szosą idącą na północny -wschód, do środka 
miasteczka, dochodzi się do zaby tkowej cerkwi.  
 Mieczysław Orłowicz w swoim „Ilustrowanym 
Przewodniku po Galicji”, wydanym we Lwowie w 1914 r. 
pisze: „nie ty lko geologowie, ale i archeologowie mieliby 
tu sporo materiału do studiów. Jask inie i komory , które 
w czasach historycznych służy ły  ludnośc i miejscowej za 
miejsce schronienia w czasie najazdów tureckich 
i tatarskich, w czasach przedhistorychnych posiadały 
prawdopodobnie stałych mieszkańców.  
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Fot. 27 Niżniów. Kościół Św. Stanisława oraz klaszt or 
SS Niepokalanek. 
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Pozostało po nich w okolicy  mnóst wo urn spotykanych 
w polach, krzemiennych nożów, wyrobów z kośc i itp.  
Z czasów historycznych znajdują się tu monety  
rzymskie, polsk ie i tureckie. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Fot. 28 Niżniów 1937 r. Widok na stac ję kolejową.  
W oddali na wzgórzu kościół Św. Stanisława. 
 

Najpiękniejsza część pokuckiego jaru Dniestru, zwana 
„Naddniestrzańską Szwajcarią”,  znajduje się na granicy  
powiatu tłumackiego i horodeńsk iego z jednej,  
buczackiego i zaleszczyckiego z drugiej strony , od 
Mariampola po Horodnicę na granicy  Galicji i Bukowiny . 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Fot. 29 Niżniów. Cerkiew 
 

W oddalonym od Mariampola o trzy  mile N iżniowie 
zaczynają s ię owe ogromne, tak typowe dla Dniestru 
jego zak ręty . Dniestr tu płynie szeroką wstęgą po kilka 
kilometrów, to na południe, to na północ, t o na wschód,  
to na zachód, nawet przeciw swemu zasadniczemu 
kierunkowi, a za każdym zakręt em ukazują się coraz to 
inne, a zawsze urocze krajobrazy. Tery torium wciśnięte 
między  zakręty  Dniestru, widziane z dala, tworzy już to 
jakby półwyspy , już to zatoki. Półwyspy  od strony  
wewnętrznej zakrętów mają zawsze brzeg płaski, zat oki  
tworzące zewnętrzny brzeg zakręt u - wysoki, a nawet  
bardzo wysoki. My liłby  się, kto by  sądzi ł, patrząc na 
mapę, że dwie wioski  leżące po dwóch brzegach 
Dniestru, sąsiadują ze sobą przez wodę i że wystarczy  
czółnem przejechać przez Dniestr, by  dost ać się 
z jednej do drugiej. Tak nie jest. Jedne są zawsze 
wzniesione nad drugimi sto k ilkadziesiąt metrów.  
Mieszkańcy  jednych pat rzą zawsze z góry, jak na planie 
widoczną w dole wioskę, leżącą na przec iwnym brzegu.  
Stąd często spotyka się tu nazwy ws i Horyhlady .  
Wsie dolne mają żyźniejsze pola, ale narażone są na 
powodzie, górne znowu z powodu braku źródeł na 

wyżynie podolskiej i  niemożności wiercenia bardzo 
głębokich studzien przez pły ty skaliste, cierpią na brak 
wody  do picia, po którą trzeba schodzić sto metrów 
w dół do Dniest ru. W poprzek jaru przebiegają tu dwa 
imponujące długośc ią, ale nie pięknością, mosty 
żelazne; jeden kolejowy  linii Stanisławów – Husiatyn, 
drugi drogowy. Ostatniej zimy , w czasach gorączki 
wznieconej sprawą konsula Prochaski, ufortyfikowano 
oba i otoczono prócz wałów, drutem kolczastym.  
Dziś  jeszcze argusowe oko żandarmerii i posterunków 
wojskowych czuwa nad t em, by  jakiemu turyście nie 
przyszła do głowy karygodna myśl obf otograf owania 
mostów,  a podejrzanych o czyn tak bezbożny  odstawia 
się do starost wa w Tłumaczu, celem „dalszego 
urzędowania”, którego pastwą padają najczęściej Bogu 
ducha winni uczniowie gimnazjalni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 30 Pływająca przystań kajakowa. W tle most 
kolejowy, a w oddali most drogowy. 
 

Na szczęśc ie za Niżniowem, aż do Zaleszczyk, na 
przest rzeni dwóch dni jazdy  łodzią, w naj ładniejszej 
części jaru Dniestru, żadnego most u uf ortyf ikowanego, 
ani też nieuf orty f ikowanego nie ma, więc  też t uryści nie 
potrzebują tu żyć w ciągłej obawie noclegu w areszc ie, 
jako podejrzani o szpiegost wo, mogą natomiast 
w całośc i oddać się podziwianiu piękności 
„Naddniestrzańskiej Szwajcari i”. (1)  
 W „Przewodniku ilustrowanym po woj. St anis ła-
wowskim” z 1930 r. można przeczytać: „Jar Dniestrowy 
– najbardziej urocza część rozciąga się od Niżniowa 
poza Uścieszko. Na całej tej przestrzeni parów 
Dniestrowy, miejscami głęboki na prawie 100 m, zawija 
ogromne łuki i zak ręty , w ten sposób powstają mniejsze 
lub większe półwyspy  i zatoki, nader malownicze. Za 
Niżniowem zaczyna się jedno wielkie zakole, najwięcej 
zwężone w okolicach Koropca, skąd jar Dniestrowy 
z trzech stron można obserwować. Na tym cyplu 
półwyspu leży  wieś Horyhlady, z malowniczym 
widokiem na przeciwległe strony i zales iony  brzeg 
Dniestru. Największe z tych zakrętów zaczynają się pod 
Woziłowem. Dniestr zwraca s ię t u na południe, a pot em 
na zachód pod Monasty rem, pot em znowu na południe, 
od Łuki na północ, a przepłynąwszy pod ruinami zamku 
w Rakowcu i Uniżem, wraca pod Wozłów, zrobiwszy 
28 km oddala się ty lko niespełna kilometr od swego 
dawnego kory ta. Wspinając się z wielkim trudem wśród 
krzewów i zarośli, docieramy  do wykutej w skale przed 
wiekami, wykutą ręką ludzką jaskini. W pobliżu znajdują 
się l ic zne, lejkowate zapadliska i  pieczary, dotychczas 
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jeszcze nie zbadane. Dalsze brzegi jaru są na przemian 
płaskie lub strome, zalesione lub nagie. Strome brzegi 
obf itują w cały  szereg grot nat uralnych lub sztucznych, 
trudno dostępnych. W bocznych ścianach grot  
przeróżne okna i wy łomy. Bardzo miłą odmianą dla oka 
są też nagie stoki jaru ukazujące najbardziej kolorowe 
warstwice. Od zielonych wapieni i łupków sy lurskich 
odbijają jaskrawo wyżej leżące, czerwone ławice 
zbitego piaskowca dewońskiej epoki, przykry te białą 
warstwą skał kredowych. Dalej występuje biało-żółty  
wapień złoceński, przykry ty brunatno - żółtą gliną 
lessową i ciemnym rąbk iem czarnoziemu. Groty  i nisze 
niegdyś zamieszkałe przez zakonników bazy liańsk ich.  
Na płaskim brzegu skrajne szeregi chat wiejskich 
dochodzą c zasami do samego brzegu, jak w Niżniowie,  
Horyhladach, Ostrej, Nieźwiskach, inne wsie leżą na 
wysokim brzegu lub amf iteatralnie rozbudowane na 
łagodniejszych stokach Dniestru.”  
Nad Dniestrem zachowały  się s zczątki kultur 
przedhistorycznych. W Nieźwiskach, wśród pokładów 
geologicznych pozostały szczątki różnych naczyń 
z surowej lub palonej gliny, pochodzące z epoki 
neolity cznej. Niektóre z tych miejsc by ły  jeszcze 
w czasach starosłowiańskich ulubionym miejscem 
sadyb i osiedl i ludzkich, zwanych po dzisiejszy  dzień – 
Horodyszczami. Bardzo często w takich miejscach 
w czasie orki, wieśniak wydobywał czerepy  i szczątki  
naczyń gl inianych, i gdzie po dzień dzisiejszy  na linii  
Dniestru wznoszą się ruiny  warownych zamków,  
kurhany  i mogi ły . W tej najpiękniejszej okolicy , na 
granicy  Podola i Pokucia, w jarze Dniestru, leżą:  
Bukówna pod Niżniowem, a za Niżniowem Horyhlady , 
Odaje, Kośmierzyn, Snowidów, Łuka i Monasty r.  
 

 
 
Fot. 31 Otwarcie nowej przystani kajakowej w Niż-
niowie. Lato 1938 roku. Pierwszy z lewej stoi Jan 
Tabiński, urzędnik Poczty w Tłumaczu. 
 

Od Niżniowa do Hordyni, po południowej stronie 
Dniestru rozc iągają się t ak zwane „wielk ie błota 
naddniestrzańskie”, gdzie do osad ludzkich można było 
dotrzeć ty lko łodziami lub promami. Bogatą i bardzo 
ciekawą, z naukowego punktu widzenia, jest przy roda 
z okolic Niżniowa. Przeważają tu rośliny południowe,  
wschodnie i południowo-wschodnie, tworząc zespoły  
skalno-stepowe, st epy  i halawy  charakt erystyczne dla 
Podola południowego. Natomiast w lasach występują 

gatunki drzew właściwe dla klimatu umiarkowanego, 
północnego o dużej wilgot ności.  
Do roku 1939 zachowana by ła w stanie prawie 
nieskażonym, pociągała urokiem swej pierwotności 
i zasługiwała na troskliwą opiekę i ochronę. Na starych 
zakolach Dniestru pod N iżniowem rośnie orzech wodny 
– gatunek bardzo rzadki w Polsce, rośl iny górskie jak 
szałwia lepka lub st arzec gajowy oraz rośliny 
charakterystyczne dla stepu, jak ożanka właściwa, 
żeleźniak miechunka o pięknych pomarańczowych 
jagodach i  wisienka st epowa.  Zanikają obszary świerka 
karpackiego, a las na wapiennych zboczach 
Dniestrowego jaru przybiera bardzo charakterystyczny 
przek rój.  
Pięt ro leśne budują głównie buki i graby  z dodatkiem 
dębów, klonów, poklonów,  jaworów, jesionów i wiązów. 
W bogatym poszyciu krzewiastym występuje leszczyna, 
trzmieliny , głogi, dereń, wilc ze ły ko i inne. Runo leśne 
tworzą przy laszczki, marzanny , kopy tniki, żonki le, 
bluszcze, rzadkie gatunki paproci, bodziszki, 
ostromlecze, które są charakterystyczne dla f lory 
karpackiej.  
Na przestrzeniach ot wartych, suchych stokach 
i wapiennych zboczach jaru tłumackiego pot oku pojawia 
się roślinność charakterystyczna dla podolskich stepów, 
czyli turzyca niska i  ożanka górska, mikołajek polny. 
Najbardziej charakt erystycznym miejscem w okolicy 
Niżniowa, gdzie wyżej wymienione zespoły  roślinne 
występują w najpełniejszym kszt ałcie, jest część 
suchego zbocza jaru Dniestru tzw. „Alabastrowa Góra” 
pod Bratyszowem. Zbocze to zbudowane jest głównie 
z wapienia, w górze z gipsów, t worząc białe, 
alabastrowe stopy i halawy . Częściowo porośnięta 
piękną, świetlistą dąbrową zbudowaną z dębu 
szypułkowatego, podszy ta z krzewami i bujną 
roślinnością śródleśnych łąk, gdzie można spotkać 
jaskry , niezapominajki, lil ie górskie i zioła. W połowie 
góry  bije źródełko, t worząc potoczek porośnięty 
wierzbami. Wszystko to składa się na bardzo 
urozmaiconą i piękną całość.  

W 1929 roku doceniono wart ość przyrody 
w gminie Niżniów i uznano 484 ha lasu (własność 
Stef ana Urbańsk iego) za „las ochronny ”. Był to 
pierwszy  rezerwat przy rody na terenie powiatu 
tłumackiego! Bardzo pięknym i szczególnym miejscem 
w Niżniowie był kościół św. Stanisława i klasztor sióstr 
Niepokalanek, który  by ł dziełem Matki Marceliny 
Darowskiej. (2)  

Oto co pisze Maria Alma Sołtan w swojej książce 
poświęconej Matce Marcelinie Darowskiej pt. „Człowiek 
wielkich pragnień. Matka Marcel ina Darowska 1827-
1911”: „Spośród wszystkich klasztorów założonych 
przez matkę M.  Darowską w Polsce – najukochańszym 
po Jazłowcu by ł dom w Niżniowie. Znajdował się t am 
klasztor i kościół popauliński, wzniesiony przez 
hetmana Jabłonowskiego na wzór krakowskiej Skałki, 
jako votum dziękczynne za zwycięst wo pod Wiedniem. 
Harmonijne piękno gmachu, stojącego prawie nad 
Dniestrem poś ród podolskich wzgórz i jarów, 
przemówiło silnie do jej  duszy. Ojcowie opuśc ili  
klasztor,  wygnani zeń nakazem cesarza Józefa II, ale 
widocznie dobrze im tu było, bo jak głos i legenda ich 
opiekuńcze duchy nie chc iały  się oddalić i wedle 
świadect w miejscowej ludności oraz niejednej s iostry, 
snuły  się nocami po domu, ukazując się c zasem 
zakonnicom, ale nigdy dzieciom. Zapewne aby ich nie 
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straszyć. W tym pięknym budynku o ostrych łukach 
sklepień, postanowiła Matka ot worzyć nie ty lko 
bezpłat ną s zkołę element arną, jak to czyniła przy  
każdym swoim k lasztorze, ale bezpłat ną s zkołę średnią 
wraz z internat em, w której kszt ałcić się miały  na 
nauczycielki młode dziewczęta pochodzące z rodzin – 
„zubożałych na skutek nieszczęść kraju”. Myśl była 
odważna. Wprawdzie w owym czasie osoby zamożne 
wstępując do klasztoru wnosiły  f undusze większe niż 
tego wymagał posag i właśnie z tych nadwyżek miał się 
utrzymywać zakład w Niżniowie – nie mniej  
prokuratorka generalna Zgromadzenia, siost ra Paulina,  
przelic zała raz po raz kasę z niepokojem 
i przedstawiała Matce rachunki, z których jasno 
wynikało, że środków pot rzebnych na takie 
przedsięwzięcie w niej nie ma. Tutaj jednak można 
zastosować znane powiedzenie Św. Teresy z Av ila:  
„Jeden dukat i Teresa – to nic. Ale jeden dukat, Teresa 
i Pan Bóg – to wszystko”.  
Matka Marcelina nie ustąpiła i 4 l istopada 1883 roku,  
w setną co do dnia rocznicę wypędzenia z klasztoru 
ostatniego zakonnika, została odprawiona w kaplicy  
pierwsza msza św., a gromadka dzieci w l ic zbie 
trzydzieściorga trojga zapełniła niewielkie klasy .  
 

 
 

Fot. 32 Stacja kolejowa i poczt a w Niżniowie 
 

Odtąd, jak naj lepsze s iły  nauczycielskie, pomoce 
naukowe, książki i podręczniki  gromadziła Matka 
w Niżniowie, dostarczając wychowankom bezpłatnie 
tego wszystkiego, co mogło się przyczynić do ich 
rozwoju f izycznego, intelektualnego i duchowego, bo 
przecież owe dzieci to przyszłe nauczycielki, które 
zastąpią kiedyś f rancuskie „madamoisel les”,  oraz 
angielskie „misses” i będą nieść w Polskę polską myśl 
wychowawczą. (....)  
Piękny  ten, ale niecodzienny  czyn Matki Marceliny  
wywołał zwykłą koleją losu, zaniepokojenie, a nawet  
ostrą k rytykę społeczeńst wa, które na ogół lęka się 
pięknej niecodzienności. „Świat, sam niezdolny  

cokolwiek bezinteresownie uczynić (pisała Matka 
Marcelina w sprawozdaniu kapit ulnym z roku 1888), 
zawierzyć nie może, abyśmy bez żadnego dla siebie 
zysku pracowały  i własnym dzieliły  się chlebem z ubogą 
dziat wą. Przypuszcza, że wielkie jakieś fundusze na 
zakład dla tejże dziat wy  nam powierzono; lic zba więc 
nieobrachowana ze wszystkich warstw towarzystwa: 
matek, ojców i opiekunów rzuc iła się na nas 
z wymaganiem, abyśmy ich córki i pupilki  na 
wychowanie wzięły , a odmowa (z ostat ecznej 
niemożebnośc i) rozbudziła przec iw nam niechęć 
z głośnym, a często nawet obelżywym narzekaniem. 
Głosy  kilkuset osób odmówionych zatłumiły  głos 
wdzięczności 33 rodzin dziatek przy jęty ch. Powstało 
rozżalenie i „szemranie górą”. Oby  wszystko Boga 
pochwaliło. Więcej dać, niż się ma z jego ręki – 
niepodobna. Mimo k rytyk, mimo trudności f inansowych 
zakład istniał i rozwijał się pomyślnie. Matka Marcelina 
kochała szczególnie ten dom nie tylko dlatego, że 
ulubiona jej  zasada: „Dawajc ie, ile możecie – bierzcie 
ile musicie” zost ała t am w pełni zreal izowana. 
Klaszt or niżniowski przy legał do kościoła i dwa jego 
duże, wewnętrzne okna znajdujących się w ustronnych 
izbach zwanych „lożami” otwierały  się wprost na 
prezbiterium. Tam w jednej z tych „lóż”, spędzała Matka 
długie godziny  na modlit wie, doznała wielu łask i mówiła 
ze wzruszeniem: „Tu jest  moje najmilsze miejsce na 
świecie”. 
 

(1) W 1914 r. Austr ia przygotowywała się do wojny 
z Rosją, w związku z czym takie obiekty jak mosty, 

ważne ze względów strategicznych by ły pod ścisłą 
kontrolą władz państwowych. Jak ważne to było 
miejsce potwierdziły to późniejsze ciężk ie walki  
stoczone w Niżniow ie na przełomie lut ego i marca 
1915 r. oraz w latach 1919/20. 
 

(2) Założycielka zgro madzenia SS Niepokalanek, 
Marcelina z Kotowiczów Darowska urodziła się 
16 stycznia 1827 r. w należącym do jej rodziców 
majątku Szulaki. W 1849 r. wyszła za mąż za Karola 
Darowskiego, z kt órym miała dwoje dziec i. Po śmierci  

męża w 1852 r. i syna w 1853 r. przez kilka lat 
pracowała nad założenie m zgromadzenia, które 
kształciłoby kobiety na „żony, matki i obywatelki”, 
a przez odrodzenie rodziny przyczyniłoby się do 
duchowego i politycznego odrodzenia kraju.  
W 1861 r. założyła w Jazłowcu pod zaborem 

austriacki m pierwszą szkołę, a następne w Jaros ław iu, 
Niżniowie, Nowy m Sączu i Słoni miu.  

Po Powstaniu Styczniowym w 1863 r. również 
w dawnym pałacu Poniat owskich w Jazłowcu zost ał  
założony także pierwszy klaszt or zgromadzenia, który 
stał się jego domem generalny m. Z Jazłowcem 
związana jest łaskami słynąca figura Matki Bożej. 
Wykonał ją w  Rzymie na prośbę matki Marceliny polski  

rzeźbiarz Oskar Sosnowski. Posąg z białego mar muru 
kararyjskiego w 1883 r. ustawiono w kaplicy domu. 
Siost ry składały przed figurą Matki Bożej swe śluby 
zakonne. Kult Jazłowieckiej Pani rozszerzył się 
w czasie I wojny światowej, gdy wielu ludzi doznało 
szczególnej opieki za Jej pośrednictwem, a Pułk 
Ułanów w trzydniowej bitwie otrzymał w okolicy chrzest 
bojowy. Żołnierze przybrali nazwę 14. Pułku Ułanów 

Jazłowieckich, a w klasztorze sióstr uroczyście obrali  
sobie Niepokalaną za Hetmankę. Figura Matki Bożej 
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została ukoronowana 9 lipca 1939 r. papieskimi 
koronami przez prymasa Polski Augusta Hlonda.  
W roku 1946 siostry przeniosły Figurę do Szy manowa,  
gdyż Jazłowiec  na mocy Traktatu Jałtańskiego został  

przyłączony do ZSRR. Do Szy manowa przeniesiono 
także dom generalny zgromadzenia. Po wojnie władze 
sowieckie usunę ły siostry i założyły w opuszczonym 
klasztorze sanat orium dla chorych na płuca.  

 

 

Historia Rodziny Józefa Dombka  
 

Olga Ładzieńska (z domu Dombek) 
c.d. 

Wybuch II wojny  światowej przyniósł zasadnicze 
zmiany  w naszym życiu rodzinnym. 1 września 1939 r.  
nie pojechałam już do St anisławowa, gdzie uczy łam 
przed wakac jami. Nie puśc ili mnie Rodzice, bo w czasie 
rozpoczętej wojny  lepiej by ło nie rozdzielać się 
rodzinom. Zaraz po wk roczeniu wojsk sowieckich 
(w połowie września) odebrano Rodzicom, jako 
kułakom, gospodarstwo i zorganizowano tam kołchoz.  
Bratowa umarła na raka. Brata areszt owano. Rodziców 
uchronił wiek, pozwolono im zamieszkać w kuchni, ale 
przeprowadzono nad nimi sąd. Wezwano ich do Gminy  
w Oleszy . By łam oczywiście z nimi. Całe duże 
podwórze gminne było już wypełnione mieszkańcami 
wsi,  a innych jeszcze żołnierze doprowadzali z różnych 
stron.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

Fot. 33 Olga i Gust aw Ładzińscy 
 

Przy  stole siedziało kilku of icerów sowieck ich.  
Rodzicom kazano st anąć w pośrodku spędzonych ludzi  
i wtedy  jeden z sowietów powiedział: „Oto macie przed 
sobą kułaka, który  przez ty le lat pi ł waszą krew i ży ł 
z waszego potu. Jego t wardą rękę c zuliście 
niejednokrotnie na swoich plecach, kiedy  znęcał się nad 
wami w czasie pracy . Dziś on już niegroźny, dziś  
możec ie mu zapłac ić za wszelk ie krzywdy . Oddajemy  
go w wasze ręce, wy osądźcie, na co zasłużył i zróbcie 
z nim, co uważacie”. Usiadł „sowiet” i  patrzy ł 
wyczekująco po zebranych, kiedy zaczną mówić. Tłum 
milczał i stał nieporuszony. Trwało to dosyć długo.  
Wreszc ie sowieci zaczę li kolejno zachęcać milc zących 
ludzi do wypowiedzi i do przypominania wy rządzonych 
przez kułaka krzy wd, ok rucieńst w itd. Kiedy  to nie 
pomogło, a głuche milczenie panowało dalej, zaczęto 

ośmielać  wywołując  do wystąpienia tych, którzy 
pracowali  u Ojca przy żniwach, lub w innym ok resie 
nasi lonych prac  rolnych. Wtedy  zaczęły  się odzywać 
pojedyncze głosy  z tłumu, które sowieci podchwy tywali  
skwapliwie, lic ząc na początek oskarżeń.  
Tymczasem zgłaszający  się zawiedl i. St wierdzali, że 
owszem, pracowali u Ojca, ale nigdy  nie by li bici, 
a wynagrodzenie otrzymywali według umowy  po 
skończonym dniu pracy.  
Na podchwy tliwe py tanie jednego z sowiet ów: „a jak 
było przy  żniwach?, dost awaliście pewno zawsze snopy 
(bo za snopy  żęto) z najgorszego zboża?”, wt edy  padła 
odpowiedź z ust wielu już ośmielonych ludzi, że „przy 
odbiorze zżętego zboża przychodził  Dombek na pole 
i pytał, które kopy  ma zostawić żeńcowi jako 
wynagrodzenie za pracę”. To już zaczęło wyprowadzać 
sowietów z równowagi. Zwrócil i się znów do 
spędzonych ludzi, aby  wystąpi li ci, którzy  u Ojca służy li. 
Odezwało s ię k ilka osób zaprzeczając biciu 
i stwierdzając, że wynagrodzenie było zawsze 
umówione przed rozpoczęc iem służby i to albo przy 
świadku, albo na piśmie i wypłacane regularnie bez 
najmniejszych zastrzeżeń.  
„Pracy Dombek wymagał, to prawda, ale krzywdy 
nikomu nie zrobił” - podsumował jeden z dawnych 
parobków. Dalsze „wyciąganie” oskarżeń z tłumu nie 
dało już żadnego rezultatu. Wtedy znowu wstał jeden 
z rozwścieczonych „sowiet ów” i st wierdził: „Wy  wszyscy 
boic ie s ię jeszcze tego „kurkula” (1), wy  myślicie, że 
władza sowiecka dziś jest, jutro może jej nie być, 
a Dombek zostanie! N ie doroś liście jeszcze do tego, co 
wam władza nasza daje, trzeba lat, aby  was 
wychować!”  
W ten sposób wymyślał im jeszcze długo. Wreszcie 
wszyscy  sowieci wstali i sąd był skończony , a do 
samosądu nie doszło. Co przeży li wtedy  Rodzice i ja 
z nimi nie trzeba mówić. Ale teraz jeszcze ile razy 
wspominam t en koszmarny  sąd, to myślę, jak ważny 
w życiu jest stosunek człowieka do człowieka. Gdyby 
Ojciec miał na sumieniu cokolwiek w stosunku do tych 
ludzi i gdyby  z tym ktoś z nich wystąpił wtedy , nie wiem, 
jaki byłby  f inał sprawy , bo chyba sowieci  lic zy li na 
samosąd.  
Wrócili Rodzice do swojej kuchni i odosobnieni od 
wszystkiego, patrzy li codziennie na własne mienie 
przez ty le lat ciułane ciężką pracą, a teraz rozgrabiane 
i niszczone.  Patrzyli na bałagan, na głodne bydło i  na 
nie uprawioną ziemię. Co czuli? Może to zrozumieć 
ty lko ktoś, kto doznał podobnych losów. Nie chcieli  
jednak ruszyć się stamtąd i przenieść się do Tłumacza. 
Czekali na zmianę, w którą wierzy li i chcieli być na 
miejscu. Ja z przerwami uczyłam w Tłumaczu lub na 
wsi. Wy rzucana ze szkoły  chodziłam do polsk ich rodzin, 

Z życia Tłumaczan 
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w których nie by ło młodej generacji, aby  sprzątać, prać  
itp. Jak  mogli i mieli czym zapłacić dawali m i coś za to,  
jak nie,  to wystarczał uścisk ręki. Piszę o tym ok resie 
obszerniej w swoich wspomnieniach nauczycielsk ich.  
 W 1941r.  przyszli Niemcy . Rodzice stali  się 
znowu właścicielami zrujnowanego gospodarst wa, brat  
wrócił z więzienia. Niemcy  mieli uznanie dla Ojca za 
„wzorowe” prowadzenie, za czystość, porządek. Lubili  
nawet tam często powt arzać swoje wizy ty , bo mogli  
porozmawiać z Ojcem, który  dobrze władał jęz.  
niemieckim i  starali się usilnie namówić Go do wpisania 
się na l istę „volksdeustchów”. Ojciec miał do tego pełne 
prawo jako Czech, i mógł zyskać wiele przywilejów dla 
nas i dla siebie. Ojciec jednak odmawiał, mówiąc, że 
czuje się Czechem.  Brat bardzo czuwał nad tym, aby  
Ojciec nie uległ. I nie uległ!  
Po przesunięciu się f rontu Niemcy  uruchomili  
w Tłumaczu szkoły , oczywiście tylko podst awowe.  
Zgłosiłam się tam i uczy łam jęz. polskiego w klasach od 
V do VII.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 34 Tłumacz 1944 r. Polska szkoła, kl. VII. Siedzą:  
prof. Jankowski, J. Misiecki, J. Dombkówna-
Ładzieńska, J. Hrapkowicz, Dublewiczowa,  
M. Kułaczkowski, Z. Kapanowska. Stoją uczniowie:  
A. Skierbiszewski, Z. Gałdzick i, Gałdzicka,  
J. Petrusówna,  Maleszewska, I. Zasławska...., 
J. Johnson. Siedzą na ziemi: W. Tomyn, A. Żurowska,  

Tomynówna, Paradowsk i.  
 

Tłumacz to niewielkie miast eczko, ale 
zamieszkane by ło przez dużą i lość Żydów. Miel i swoje 
skupienie w środku miasta, na t zw. „Meksyce”. Najpierw 
ograniczono im możl iwość oddalania się poza obręb 
„Meksyki”, aby  wreszcie przystąpić do l ikwidacj i getta.  
Przechodzi łam przypadkowo w pobl iżu w czasie takiej  
akcji. Duży  plac na rynku zasłany był Żydami leżącymi 
twarzą ku ziemi. Między  nimi k rąży li gest apowcy  
z pistoletami zwróconymi w dół do strzału. Co chwilę 
taki strzał padał wycelowany  w jakąś of iarę.  
Z domów wypędzano dalsze rodziny , a niemowlęta 
z roztrzaskanymi o śc ianę główkami wrzucano wprost  
do aut. Tak zlikwidowano Żydów w Tłumaczu. Zaledwie 
kilku osobom udało się urat ować.  
Jedna z nich, Wiederówna, która straciła w akcji  
rodziców i siostrę, przyszła do mnie którejś nocy  
prosząc o pomoc w ucieczce. Chodziło o przewiezienie 
jej do stacji kolejowej w Pałahiczach, odległej od 
Tłumacza o 8km. Zgodziłam się.  Wzięłam od Ojca wóz 

zaprzężony w 1 konia i obie przebrane po wiejsku (ona 
z bardzo szczelnie owiniętą t warzą z powodu 
rzekomego bólu zębów), wyruszy łyśmy „do dentysty” do 
Stanisławowa. Dotarłyśmy szczęśliwie na stację, na 
której ona wsiadła do pociągu jadącego do 
Stanisławowa. Czy się uratowała - nie wiem.  
 18 lipca 1943 r. wzięliśmy ślub z Gustawem 
(Fot. 33). Ślub odby ł się w naszej własnej kaplicy 
w asyście ty lko naszych rodziców i rodzeńst wa. 
Przy jęcia weselnego nie było. Przez cały  czas okupacji  
rosy jskiej  Gustaw uk rywał się, gdyż miał być 
wywieziony na Sybir. Po wk roczeniu Niemców wraz ze 
szwagrem Lonkiem chodzili jako drwale i zarabiali na 
życie. Następnie do 1943r. pracował w N iżniowie przy 
budowie mostu jako kierownik kuchni, a później  
w Kol ińcach jako rachmistrz.  
 Zmorą okupacji niemieckiej by ły „łapanki”, 
których przeżyliśmy w Tłumaczu wiele. Podjeżdżały 
auta,  gestapowcy  otaczali ulicę i kogo z mężczyzn 
udało się schwytać, zabierali. Czasem zabierano 
i kobiety . Mieliśmy doskonałą kry jówkę za szafą 
w kuchni stojącą przy  drzwiach prowadzących na 
strych. Od st rony strychu drzwi by ły zamaskowane, 
a wnęka mieściła 4 osoby . Dzięki „czujkom”, które 
bardzo sprawnie działały , udawało się nam zawsze 
w porę uk ryć.  

Koszmar okupacy jnych przeżyć spotęgował się 
jeszcze bardziej pod koniec 1943 r., kiedy  zaczęły 
działać bandy ukraińskie, napadające na Polaków. 
Rodzice przeży li na wsi straszliwą gehennę. Brat 
ożeniony  powtórnie z Marią Gniady  zamieszkał u jej 
rodziców na przedmieściu Tłumacza. Rodzice nie 
chcieli się ruszyć z Oleszy. Przeży li tam szereg 
napadów Uk raińców. Noce spędzali  w les ie lub 
w kapl icy , a jak nie udało się im na czas uciec, to 
past wiono się nad nimi w najrozmaitsze sposoby .  
Raz np. klęczeli całą noc odwróceni t warzą do ściany, 
z rękami wyciągniętymi w górę pod lufą karabinów 
Ukraińców, biwakujących za plecami i wreszcie 
rozpalających ognisko na środku pokoju z zakazem 
poruszenia się. Na szczęśc ie byli już tak pijani, że 
nieświadomie opuścili dom. Innym razem 
wyprowadzeni pod mur stajni do rozstrzelania zost ali  
urat owani przez służącą Oleśkę, która całując ich po 
rękach i nogach wyprosi ła łaskę życia. Kazal i jej  tylko - 
jako Ukraince - opuścić  natychmiast „Lachów”.  To też 
jeszcze nie przekonało Rodziców. Tkwili nadal na 
posterunku. To był bardzo ciężki okres. Ani Oni nie 
chcieli się stamtąd ruszyć, ani my nie mogliśmy tam 
docierać, bo bandy krąży ły ciągle.  

Przy  spokojniejszych dniach próbowałam 
przedostawać się do Rodziców nie wiedząc, co tam 
zastanę. Czasem udawało się dotrzeć, c zasem trzeba 
było wracać  z drogi - a chodziłam pieszo 6 km przez 
pola, bo gdzieś w okolicy  słychać by ło krzyki, strzelania, 
jęki i widać podnoszące się dymy, co wskazywało, że 
tam trwała akcja uk raińska. W czas ie jednej z takich 
wypraw byłam o włos od śmierci. Dochodziłam już 
właśnie do domu Rodziców, miałam jeszcze około 
300 m, kiedy  usłyszałam świst kuli zobaczy łam przed 
sobą w odległośc i może 2 m podnoszący  się na polnej 
drodze kurz. Ktoś strzeli ł z zarośli znajdujących się na 
górze pod krzyżem. Szłam dalej. Padł drugi strzał, tym 
razem do rowu t uż przy  mnie - i znowu szłam dalej, 
a wtedy padł trzec i tuż przy mojej  lewej nodze. Czwarty 
już nie padł, nie wiem dlaczego, a bliski by ł celu! 
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Któregoś dnia, przy  wy jściu z Tłumacza do Rodziców 
natknęłam się na zbiorowy  pogrzeb of iar ukraińskiego 
napadu. W kościele na podłodze ułożono 11 skrzyń 
zbitych z prostych, nieheblowanych desek. Niektóre 
paki by ły szerokie. Spoczywało w nich po kilka osób,  
w jednej - matka z dzieck iem. W sumie zabitych było 
19 osób, mieszkańców Nadorożnej, na przedmieściu 
Tłumacza. Paki złożono we wspólnej mogi le. Ich widok  
jak i obraz nieszczęśliwych, załamanych członków 
rodzin, t owarzyszących w ost atniej drodze tych of iar,  
dotąd mam w oczach.  

Napady  Ukraińców trwały  do końca okupacj i  
niemieckiej,  a t akże nadal po powtórnym wk roczeniu 
sowietów w 1944 r. Nikt z władz nie reagował.  
Najgorsze były  noce. Nikt z Polaków w tym czasie nie 
sypiał normalnie. Mieliśmy schrony  w ziemi 
w ogródkach, zamaskowane i albo tam się schodziło od 
razu wieczorem, aby noc przes iedzieć, albo ktoś jeden 
czuwał na dworze, czy nie słychać gdzieś  jęków,  
krzyków, czy nie widać  łuny , bo to były  oznaki 
zbliżającej się bandy . Reszta rodziny, a także i sąs iedzi 
mogli wtedy  spokojnie spać. W chwili  
niebezpieczeńst wa schodzil i wszyscy do schronu. Kto 
nie zdążył lub zaspał - był mordowany . Lała się polska 
krew! 

Zakończenie wojny  nie zlikwidowało właśc iwie 
band. Napady  trwały nadal, a równocześnie przyszła 
wiadomość, że będziemy przewiezieni z tych 
„ukraińskich” terenów na Zachód. W taką mil ionową 
repatriację nikt nie chciał wierzyć, ale urzeczywistniono 
ją jednak! Wszystko odby wało się pod „opieką” wojsk  
sowieckich. Zmuszano Polaków do wy jazdu, aby  

oczyścić teren. Wy jechali t eż z Oleszy  moi Rodzice, 
zostawiając wszystko, co pos iadali. Praca i trud całego 
życia poszły  na marne. Najpierw mieszkal iśmy jeszcze 
razem w Tłumaczu, a potem przetransportowano nas 
pod opieką bagnet ów do Stanisławowa, skąd kolejno 
transportem kolejowym przewożono na Ziemie 
Odzyskane.  
Po długich oczek iwaniach na transport, załadowaliśmy 
się całą rodziną, tzn. Rodzice moi i Gustawa, siostra 
Gust awa, Kazia z mężem i dziećmi, mój brat z żoną 
i my  z Gustawem. Dostaliśmy na załadowanie 
2 wagony  towarowe, odk ry te. Załadowaliśmy co się 
dało, ale dało się niewiele, bo jechało 12 osób 
z 5 rodzin, a każda rodzina chciała i musiała zabrać 
przynajmniej to, co najkonieczniejsze z rzeczy 
i prowiantu. Rodzice zabrali też k rowę, ażeby  mieć 
w drodze przynajmniej mleko dla dzieci. Transporty 
takie szły  czasem długo, od 2 do 3 tygodni. W taki  
sposób,  15 sierpnia 1945 r. wy ruszyliśmy na Ziemie 
Odzyskane.  
Nikt nie wiedział, do jakiej m iejscowości nas zawiozą 
i co nas po drodze czeka! Ruszy liśmy! Wszystko 
zostało na Wschodzie, gospodarst wo, ziemia, cały 
inwentarz. Zostały także wszystkie meble i nasze 
rzeczy. Wprawdzie wszystko by ło skrupulat nie spisane 
przez urząd repatriacy jny i mieliśmy na Zachodzie 
dostać ekwiwalent, ale wy jechaliśmy z papierkiem 
w ręku i t en papierek pozostał papierkiem na zawsze.  
My młodzi przeszliśmy to wszystko jakoś możliwie, ale 
dla naszych Rodziców by ł to ogromny  dramat!  

c.d.n 

 

 

Kołobrzeg 2006r. 
 

Jerzy Czyżycki 
 

Kolejne kołobrzeskie wczasowanie Tłumaczan przeszło 
do hist orii.  Ile już ich było? Pierwsze nasze spotkanie 
z morzem w Kołobrzegu sięga lata 1990 roku.  
Nasz nieodżałowany kolega Julek  Piotrowicz, dzięki 
znajomościom (t ak, tak, bez nich od zawsze trudno żyć, 
ale to nie by ł „układ” ani „maf ia” ty lko normalne ludzkie 
współżycie) włączy ł nas do grona wczasowiczów 
w wojskowym wówczas Ośrodku Wczasowym Zakładu 
Remont owego w Szczecinie. W tamtych czasach sezon 
zaczynał się 15 czerwca. My  rozpoczynaliśmy go już 
1 czerwca, stanowiąc jakby  f ort-pocztę.  

Miejsce w jakim znajduje się „Ośrodek ” nie ma 
sobie równych. Położony  na skraju miast a, stanowi 
oazę spokoju. Za nim c iągnie się kilku kilomet rowy  las  
wzdłuż wybrzeża a u jego stóp rozc iąga się piękna 
piaszczysta plaża. W ośrodku położonym tuż nad 
morzem, wśród drzew i zieleni, jedynie szum morza 
i świergot ptaków zakłóca panującą t u ciszę. Takiego 
urok liwego miejsca trudno szukać nad naszym morzem.  
Jedyny  mankament w tej „oazie” t o komarzyce. Te, bez 
względu na pogodę, grasują niczym hordy  tatarskie na 
dawnych Kresach i biorą w jasy r nasze odsłonięt e ciało,  
by  zatopić w nim swoje żądne krwi żądła.  

W tym roku na kolejne nasze wczasowanie 
przy jechało jedynie 17 członków Oddziału (Fot. 23).  
Dołączy ło do nas  12 sympatyków naszej tłumackiej  
społeczności. Minęły czasy , gdy  w Ośrodku bawiło 
nieraz 60 i więcej osób, a z nimi kilkanaścioro dzieci  

i wnuków. Czas, niestety , coraz bardziej wykrusza nas i  
stale zmniejsza się stan naszego Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan. Ale ci, kt órzy  jeszcze mogą, 
przy jeżdżają, by  znowu być razem i wspominając, 
wrócić  do lat młodości. Radosne „echy ” i „achy” 
towarzyszą powit aniu przybywających.  
Po k rótkim zakwaterowaniu bieg nad morze, by się 
z nim przywitać po rocznym niewidzeniu. Następne dni 
to wzajemne odwiedzanie i niekończące się rozmowy. 
Codziennie rano nasze koleżanki idą dwójkami, trójkami 
po zakupy, bo śniadania i kolacje każdy  sobie wg 
swojego gustu przy rządza. Obiady mamy na miejscu. 
Niezawodny  Pan Tadeusz dowozi ze swej kuchni 
smaczne i  urozmaicone domowe potrawy . Chętni mogą 
też zamawiać rybne przysmaki oraz różne „słodkości”, 
które nasze Panie uwielbiają. Ogniska to zwyczajowy 
ry tuał, w kt órym biorą udział wszyscy . Rozśpiewane 
bract wo długo s ię nie rozchodzi, choc iaż komary  ciągle 
usiłują dobrać się do naszej krwi (Fot. 24).  
Tamte ogniska, towarzyszące nam przez wiele lat, 
z pieczeniem kiełbasek i  kaszanek oraz chlebka nad 
żarem, niest ety  odeszły  w przeszłość. Ognisko co 
prawda płonie jak dawniej, ale nikt nie opieka już 
kiełbasek i chlebka nad jego żarem. Zastępuje go 
nowoczesny  grill, na którego ruszt ach rumienią się 
kiełbaski i kaszanka. Podają je „kelnerki” wraz 
z żurkiem oraz herbatką. Przy  tym „ognisku” nie 
obejdzie się także bez piwka, a tu i ówdzie 
z mocniejszym trunkiem. Z głośników t owarzyszą nam 
różne melodie, a na „parkiecie” – za ten służy  asf altowe 
boisko do siatkówki – hasają dzieci i wnuk i, już nie ty lko 
tłumackie ale i inne. Dorośli też nie pozostają w ty le. 
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Na „park iecie” tłok zupełnie jak w piosence 
Młynarskiego, ty lko basisty  brak. 

Dziś już nie „królujemy ” w ośrodku jak dawniej,  
jesteśmy mniejszością, ale nikomu to nie przeszkadza.  
Choć nasze dawne śpiewy  przeszły, jak wszystko, do 
historii, jednak bez śpiewania nie może odbyć się 
ognisko. Zaśpiewaliśmy dwie piosenki o Tłumaczu 
i o Dziadku sybiraku. Te dwie nasze piosenki wzbudziły  
zainteresowanie gości uczestniczących w naszym 
ognisku w większości młodych, nie mających korzeni 
Kresowych. Nawiązały  się rozmowy, padały  pytania.  
Dowiedziel i się, że istnieje i działa Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich,  
a w jego strukturach ponad 70 Oddziałów i Klubów.  
Wśród nich my , Ogólnopolski Oddział Tłumaczan, że 
wydajemy Zeszyty  Tłumackie. Pozyskaliśmy nie ty lko 
nowych sympatyków, ale także prenumerat orów ZT.  

Aura nam sprzy jała, więc i humory nie 
opuszczały  przez cały  czas turnusu. St are przysłowie 
powiada – nie samym chlebem....– wybraliśmy się też 
do Kołobrzegu, by  zobaczyć co nowego w mieście.  
Z roku na rok Kołobrzeg pięknieje. Ja pierwszy  raz 
odwiedziłem Kołobrzeg w 1956r. Kilka ocalałych 
budynków to by ło ówczesne miast o.  
By łem wówczas na studenckich wczasach w Rewalu.  
Znudzeni ciągłym leżeniem, grą w siatkówkę, na 
niewielkim skrawku plaży (dalej w obu kierunkach plaża 
by ła bronowana a wstęp na nią zabroniony ) 
postanowiliśmy w kilkoro zrobić sobie „spacerek” do 
Kołobrzegu. Zdjęcie, które s ię zachowało w moich 
zbiorach nie pokazuje ogromu ruin. Zrobiliśmy je sobie 
na skrzyżowaniu jako dowód, że dotarliśmy do mety . 
Jest to obecne rondo u zbiegu ulic: 6 Dywizji Piechoty , 
Wolnośc i i Młyńskiej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 35 Studencka wycieczka do Kołobrzegu, 1956r. 
 

Współcześnie Kołobrzeg, odbudowany  i rozbudowany , 
stał się jednym z ładniejszych kurortów na wybrzeżu 
Zadbany, ukwiecony , pełen zieleni, uprzejmy  
i przyjazny  turystom, nie potrzebuje wielk iej reklamy . 
Kto raz tu zawinie, wraca jak statek do macierzystego 
port u, by spędzić właśnie tu czas przeznaczony  na 
urlop lub leczenie w licznych sanatoriach. Korzysta 
z nich wielu zagranicznych gośc i. Plaża w części 
sanatory jnej jest mała i zatłoczona, a na zachód od 
port u, w kierunku Grzybowa, Dźwirzyna, jest bez 
porównania szersza. Wędrujący  nią widzą resztki  
umocnień „Fest ung Kolberg”. Ciągłe sztormy „kradną” 
ląd odsłaniając zbudowane niegdyś bet onowe obronne 

bunkry, z których pozostały już resztki. Ten rejon morza 
jest bardzo dogodny  dla dokonania desantu, w związku 
z tym wzdłuż wybrzeża Niemcy  wybudowali s zereg 
bunkrów, z kt órych miel i bronić miasto przed desant em 
nieprzyjaciela. Kołobrzeg stanowił zakończenie całego 
łańcucha umocnień pośród lic znych jezior i bagien 
ciągnących s ię na południe, aż pod Zieloną Górę. Na 
ten temat nie ma żadnej inf ormac ji. Wydaje mi się, że 
przed wejściem na plażę, u wy lotu ul. Jedności 
Narodowej, taka by się przydała. No, ale to już sprawa 
dla tut ejszych decydentów.  
I jeszcze jedna historyczna ciekawostka. Tutaj, 
w Grzybowie, odby ły się pierwsze na Pomorzu 
Zachodnim zaślubiny  z morzem.  
Jeszcze trwały walk i o Festung Kolberg (do 8 marca) 
kiedy  patrol, którego dowódcą był kapral Leon 
Piworowicz z III Kompanii  16 p.p. 6 Dywizji I Armii WP, 
6 marca dotarł do brzegów Bałtyku, w okolicy 
dzisiejszego Grzybowa. Dowódca III Kompanii p.por. 
Władysław Jurkiewicz zaimprowizował zaślubiny  Polski  
z morzem. Plut onowy  Grzejek i st. strz. Pączka weszli  
z flagą polską w morze i wbil i ją w dno Bałtyku. 
Z odkrytymi głowami, ze wzruszeniem i  przejęciem – 
jak wspominają – pełną piersią zaintonowali  hymn 
o Bałtyku: „Wolności słońce pieści lazur”, powtarzając 
refren: „I póki kropla jest w Bałtyku, polskim morzem 
będziesz ty, bo o twe wody szmaragdowe płynęła krew 
i polsk ie łzy”. I jeszcze głośniej zaśpiewal i „Morze nasze 
morze, wiernie Ciebie będziem strzec...”  
 Ciężkie były  walki o Kołobrzeg. Tu najwyższą 
daninę złoży li żołnierze I Armii WP. Poległo ich lub 
zmarło z odnies ionych ran 1300, rannych by ło ponad 
2000. Zdobywcy , którzy  polegli, leżą dziś w zgodnym 
ordynku na nek ropolii I m poświęconej. Położony za 
miastem, jest na pewno jednym z piękniejszych 
cment arzy  wojskowych w Polsce. Groby  poległych 
tworzą s zeregi, c zworoboki, niczym kompanie na apelu.  
Nie będę opisywał Go, bo tam trzeba być i widzieć. 
(Fot. 25 i 26)  
Jedna z części stanowi „Kwaterę Zas łużonych”. Na niej  
spoczywają zmarli po wojnie dawni zdobywcy 
Kołobrzegu, ale też i inni byli żołnierze Armii Polskiej na 
Zachodzie, którzy  tu po wojnie zamieszkal i i zasłuży li 
się dla miasta. Bardzo ładnym zwyczajem, 
niespotykanym gdzie indziej, jest chowanie obok 
zasłużonych - ich żon. Jak t o zwykle bywa w naszym 
polsk im zwyczaju, „naprawiacze” historii  
dokomponowują do niegdyś zaprojektowanych 
elementów nowe, łącząc z walkami na Zachodzie. Cóż, 
taka moda i  trzeba się z tym pogodzić. Ale ni jak nie 
mogłem zrozumieć, co mają oznaczać rosnące między 
mogiłami drzewa z tablic zkami „Dęby  Pojednania” 
Między kim a kim? Niemieckich grobów wojennych tu 
nie ma, jedynie radzieckich żołnierzy , którzy  też ginęli  
biorąc  udział w walkach. Wielkim mankament em jest 
brak jakiejkolwiek informacji o cmentarzu. Jadący 
doskonałą dwu-pasmową drogą, biegnącą obok niego, 
dostrzegają co prawda niewiele mówiący  „Pomnik” 
w kształcie znicza, ale cmentarza nie widzą.  Nie ma 
znaku, inf ormującego że obok jest cmentarz. W biurze 
na cmentarzu komunalnym, który graniczy 
z wojskowym, ani w mieście, łącznie z Muzeum Wojska 
Polsk iego, brak jest czegokolwiek o cmentarzu. Jedynie 
z albumu (w cenie 150 zł) można s ię co nie co 
dowiedzieć. Dziwić może to, że cmentarz z jednej 
strony  pieczołowicie zadbany, z drugiej jest jakby 
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wstydliwie schowany przez brak o Nim inf ormacji.  
Naszym tradycy jnym zwyczajem by liśmy na cmentarzu 
i składając kwiaty , zapalając znicze, oddaliśmy hołd 
tym, dzięki którym dziś możemy  w tym mieście 
wypoczywać. Jest też inny, symboliczny  cment arz 
w Kołobrzegu. Wzdłuż c zęści ul. Adm. Krzyszt of a 
Arciszewskiego jest park. Dawniej był tu stary cment arz 
komunalny .  
Pamięć  o nim pozost awiono w postaci półkolistej  
ściany , w którą wbudowano dawne pły ty  nagrobne 
z różnych lat. Przed nią, na obelisku, tablica 
inf ormująca o tym cmentarzu w języku polskim 
i niemieckim. Rzadki na tych ziemiach, ale bardzo 
wymowny znak szacunku dla dawnych mieszkańców 
i ich potomków, którzy odwiedzając swoją małą 
ojczyznę, mogą zapal ić znicz i  złożyć kwiaty  na 
symbolicznym grobie ich bliskich. Odwiedzając to 
miejsce i odczy tując treść na dwujęzycznej t abl icy, myśl 
moja biegła hen na Kresy , gdzie po mogiłach 
najbliższych już bardzo często śladu nie uświadczysz....  
Rozpisałem się, pozornie odbiegając od tematu. Ale czy  

można pisać jedynie tylko o nas?  
Nadszedł czas pożegnania. Jak by ło - wiecie. 

Przez 16 lat  ten rytuał nie zmienił się.  Jedynie 
towarzyszą mu coraz mniej liczni Tłumaczanie. Nawet, 
już nie ukry wana łezka, wieńczy  pożegnanie 
zwyczajowym - do przyszłego roku…  

Jeszcze kilka słów pod adresem Gospodarzy .  
Dyrektor ZBR Gniezno, któremu dziękowałem w imieniu 
Oddziału, za możliwość wczasowania zapewniał, że dla  
nas, wielolet nich wczasowiczów, miejsce zawsze się 
znajdzie. Za to serdecznie Mu dziękujemy. Dzięki 
załodze pod dowództ wem Marka, sympatycznym 
paniom Elżbiecie i Monice, serwującym nam obiady 
oraz wiecznie zabieganemu Stasiowi, odjechaliśmy 
z Ośrodka zadowoleni, z nadzieją na powrót 
w przyszłym roku.  
Dziękujemy Wam za pełne przyjaźni i zrozumienia 
przy jęcie,  już nie najmłodszych, czasem marudnych 
wczasowiczów.  
Do zobaczenia za rok. 

 

 

Siedlakowicki Odpust 
 

Jerzy Czyżycki 
 
W tym roku mija 49 rocznica przywiezienia do 
Siedlakowic płaskorzeźby  – obrazu św. Anny  
Samotrzeciej, który  zdobi ł ołtarz główny kościoła 
parafialnego w Tłumaczu. Został przywieziony wraz 
z pozost ałymi czteroma i wyposażeniem kościoła, przez 
ks. Franciszka Piszczóra, ost atniego tamtejszego 
proboszcza, do Gniechowic, następnie do Kąt ów 
Wrocławsk ich, a stamtąd do Siedlakowic. 
Podczas ponownego poświęcenia obrazu po renowacji  
przez J.E. ks. Kardynała Henryka Gulbinowicza 
ustalono, że najbliższa dnia św. Anny  w kalendarzu 
niedziela lipcowa, będzie odpustem w Siedlakowicach.  
W tym roku, w niedzielę 23 lipca, do t ej małej  
miejscowości, leżącej obok  szosy do Świdnicy , przyby li 
dzisiejsi oraz pamiętający  ten obraz dawni paraf ianie 
tłumaccy. W Siedlakowicach dawnych mieszkańców 
Tłumacza i jego okolic  już prawie nie ma, ale pamięć  
nie pozwala zapomnieć skąd obraz pochodzi.  
Niewielki kośc iółek  (przebudowana dawna kaplica 
przydworska) – f ilia parafii Zachowice, obecni paraf ianie 
Siedlakowic i sąsiedniej wsi Mirosławice stale 
upiększają (Fot. 19). Mszę św.  odprawiał proboszcz ks.  
Stanisław Kulig. Przy witał  nas licznie przyby łych, 
dawnych paraf ian tłumackich z urodzonymi tu dziećmi,  
wnukami i prawnukami, następnie przypomniał  

o pochodzeniu i wędrówce obrazu, u kt órego stóp 
pielgrzymowal iśmy. W tym roku, w czasie mszy św. 
wystąpi ł Chór Seniora „Ballada”, działający  przy 
Centrum Kultury  Zamek we Wrocławiu-Leśnicy  pod 
batutą pana Romualda Trembickiego. Ten zas łużony, 
25-osobowy  zespół chóralny  śpiewa już od 19 lat. 
W swoim repertuarze posiada pieśni kościelne, 
patriotyczne i okolicznośc iowe (Fot. 20). 
Jak co roku, niebiosa nie skąpi ły nam żaru. Pomimo 
tego, najwierniejsi tłumaccy czciciele św. Anny 
Samotrzeciej (25 osób) oraz sympatycy  Oddziału 
TMLiKPW Tłumacz,  także w tym roku l ic znie przyby li, 
by u Jej stóp - w Jej Dniu – prosić o łaski  i zdrowie. Po 
uroczystościach odpust owych, przy jezdni dawni 
paraf ianie tłumaccy , sympatycy Oddziału i chór 
zakończy li pielgrzymowanie na plebanii  
w Zachowicach, (w Siedlakowicach t amtejsza świetlica 
jest w remoncie) przy skromnym pos iłku,  ale 
niekończących się wspomnieniach, jak to kiedyś 
bywało. Ten krótki poby t – pełen żaru lejącego się 
z nieba – chór umilał śpiewem. (Fot. 21). 
Przy  okazji ks. Stanisław Kulig zapoznał nas z historią 
tamtejszego - dawniej prot estanckiego – kościoła 
paraf ialnego. 
Za gościnę składamy serdeczne Bóg zapłać ks. 
Stanisławowi Kuligowi oraz pani Danucie Tat ar, która 
zaję ła się stroną kuchenną – przygotowaniem pikniku. 
Dokumentacja zdjęciowa uczestnict wa w Odpuście 
zamieszczona jest na stronie 14 zeszy tu. 

 
 

Wspomnienie o Tadeuszu Pelikanie (1931—2004) 
 

Stanisław  Pelikan 
 

21 października minęła druga rocznica śmierci  
Tadeusza Pelikana. Odszedł nagle i nieoczekiwanie we 
wczesny  jesienny świt  od nas,  najbliższych i  z naszej 
społeczności. 
Odszedł człowiek o wielkiej życzliwości i skromności,  
który dla nas wszystkich miał zawsze ot warte serce. By ł 

przy jazny  ludziom, pełen dobrych rad, skory do 
pomocy , wysłuchania cudzych trosk i pocieszenia.  
Był wzorem mądrego, szlachet nego człowieka. 
Urodził się 24 list opada 1931 r. w miasteczku 
Tyśmienica, koło Stanisławowa, na Kresach 
Wschodnich, w rodzinie kolejarza. Miał dwóch 
starszych braci, stał się pupilkiem rodziców, hołubionym 
przez nich „mizerakiem”, co w pot ocznej mowie 
kresowej znaczy ło „najmłodszy, najmniejszy”.  
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Dzieciństwo jego było bardzo ciężkie. Pierwsze kroki  
w szkole i nagle zawierucha wojenna, która przyniosła 
okupację sowiecką, a z nią strach przed wywiezieniem 
gdzieś w głąb ponurego imperium. Wojna 1941 r. to 
kolejna okupacja, tym razem niemiecka, a z nią to 
wszystko, co znamy  z hist orycznych doświadczeń.  
W latach 1942—1943 strach przed nasilającymi się 
atakami banderowców na zamieszkałą na Kresach 
ludność polską. Ta ciągła niepewność jut ra tkwiła też 
w duszy  dorastającego chłopca i pozostawi ła głębokie 
ślady na wiele lat. Dziecińst wo jego więc, to lata wojny , 
głodu, strachu …. 
Koniec wojny  przyniósł  z kolei konieczność  
opuszczenia rodzinnych stron, własnego domu, zgodnie 
z pojałtańskimi porządkami. 
Tadeusz znalazł się w Łodzi z uwagi na zatrudnienie 
ojca i najstarszego brata w Dy rekcji Kolei. Tutaj kończy ł 
gimnazjum i technikum elektryczne.  
Jednym z jego nauczycieli by ł poeta, przy jaciel  
Bolesława Leśmiana — Adam Szczerbowski, wysoko 
ceniony  przez Tadeusza. 
W 1951 r. rozpoczą ł pracę w Wytwórni 
Transf ormatorów „ELTA”, początkowo w zakładzie na 
ul. Kopernika, później w nowych zakładach w dzielnicy  
Teof ilów. Pracował t u do roku 1990, czy li do emery tury , 
jako kierownik wypożyczalni narzędzi. Wśród 
współpracowników i ty ch, którzy  korzystali z usług 
narzędziowni, cieszy ł się sympatią a jako wzór 
przełożonego i  s zlachet nego człowieka. Jeszcze 
w trakcie pracy  zawodowej, a szczególnie intensy wnie 
później, już na emery turze, poświęcał się publikacjom 
o tematyce kresowej, bo jak powtarzał za Jackiem 
Kolbuszowskim: „Kresy  w ich rozumieniu hist orycznym 
stały się obszarem mitycznym, o którym warto i trzeba 
pamięt ać, a do którego powrotu już nie ma”. 
Zachęcał i zobowiązywał mnie do pracy  nad tym 
temat em, czemu wierny  pozostałem do dziś. 

Stał  się kronikarzem rodzinnego miasta Tyśmienicy, 
pisząc o nim teksty , a szczególnie publ ikację 
„Tyśmienica, miasto na rubieżach Rzeczpospolit ej”, 
która podobnie jak t eż jego „Losy  świątyń na Kresach” - 
znajduje się teraz w muzeum t ego miast a (dziś na 
terenie Ukrainy ). By ł współautorem (wraz ze mną) 
„Przewodnika po Ziemii St anisławowsk iej” oraz „Tam na 
Podolu”,  w kt órych zamieszczono opisy ponad 
200 miejscowości. Szereg publikacji  drukowanych by ło 
w czasopismach Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich — „Zeszy ty 
Tłumackie” i „Semper Fidelis”. Dokonywał szeregu 
tłumaczeń z języka rosy jskiego i ukraińsk iego, 
zamieszczanych w czasopismach „Niedziela”, 
„Odgłosy ”, „Odra” … 
Utrzymywał stałe kontakty  ze swoimi przy jaciółmi 
i kolegami z rodzinnych stron zamieszkałych w Polsce, 
a także ludźmi mieszkającymi obecnie tam, w kraju jego 
dziec ińst wa, których znał, a także których poznawał, 
i z którymi stykał się w czasie ki lkak rotnych odwiedzin 
Tyśmienicy. 
Czynił  wszystko, aby  jak  najwięcej miejsc, zdarzeń, 
ludzi, czasu ocalić od zapomnienia, bo jak  t wierdził  „po 
nas już nikt o tym nie napisze, nie opowie …” 
Dziś ogromny  dąb w naszym ogrodzie, który  zost ał  
zasadzony przez niego z żołędzia kilkadziesiąt lat temu, 
szumi po nim requiem. Tak jak napisałem kilka lat przed 
jego śmiercią w wierszu „Dąb” jemu dedykowanym, 
a którego ostatnia strofa brzmi: 
 

„… Z ziarna małego nam wzrastał 
I rośnie bujnie i godnie 
Przetrwa dziesiątki lat całe 
By  po nas szumieć żałobnie” 
 

Tadeusz Pelikan pochowany został na cmentarzu 
Kurczaki w Łodzi, niedaleko grobu swoich rodziców. 

Październik 2006 r. 

 

 

Śp. Anna z Tabińskich i Jerzy Prószyńscy 
 

Danuta Tabińska-Juhasz 
 

W tym roku odeszli oboje w odstępie 3 miesięcy  po 
sobie, powiększając w niebie zastępy  Kresowych 
Rodzin. 
 

Anna Prószyńska zmarła 
01.03.2006 r. we Wrocławiu.  
Urodziła się w Jasienicy-Rosielnej 
19.11.1916 r., a wychowana była 
jednak na Pokuc iu w majątku ziem-
skim w Żywaczowie, oddalonym 
o 16km od Tłumacza.  
Tu chodziła do szkoły i seminarium 
nauczycielskiego. Matką Ani była 
Eugenia z Drohomireckich, po-
chodząca z kresowej szlachty  
zagrodowej. Ojciec, Jan Tabiński odebrał solidne 
wykszt ałcenie jezuickie w znanym zakładzie 
w Chy rowie. Piastował on wysoki urząd w administracji  
austriackiej w Horodence. W Żywaczowie i całej okolicy  
by ł ogólnie szanowany i lubiany  przez miejscową 
ludność,  także uk raińską. Do „Dziadka” Tabińskiego 
zwracano się o napisanie różnych podań, petycji 
a także o rozsądzanie sporów sąsiedzkich.  

Za to w roku 1945, gdy na całym Pokuc iu płonęły 
polsk ie gospodarst wa, „Dziadka” Tabińsk iego wraz 
z żoną wyrzucono z Żywaczowa, pozwalając im 
odjechać f urmanką i parą koni. 
Ania by ła najmłodszą córką rodziny  Tabińskich, 
a w czasie wojny , gdy  obaj bracia, Jan i Michał, bronili  
Ojczyzny , ona sama walczy ła z kolejnymi okupantami 
o utrzymanie rodzinnej ziemi. W tych tragicznych 
czasach wojny i zaraz po jej  zakończeniu,  w czasach 
wielkiego głodu, Anna wykazała wiele zaradności 
i odwagi. Sama końmi przywoziła z huculszczyzny sól 
i zamieniała ją na zboże na zasiewy . Sama t eż zaorała 
pola, które po f ronc ie utrzymującym się przez 
3 miesiące na tej naddniestrzańskiej ziemi, mogły być 
zaminowane.  
W samą porę jej pracowit ość i dzielność docenił  
lwowiak, Jerzy Prószyński, który  ukrywał się w tamtych 
stronach jako robotnik leśny  i żeniąc się z Anią wywiózł  
ją do Lwowa, a następnie na Ziemie Odzyskane, 
uniemożliwiając banderowcom odnalezienie znanej, 
dzielnej Polskiej Ani. 
Jerzy  Prószyński zmarł 17.06.2006 r. we Wrocławiu.  
Urodził się w Rohatynie 14.09. 1913 r.  
Do gimnazjum IV i XI uczęszczał we Lwowie, gdzie 
w 1931 roku zdał mat urę.  
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W latach 1935 - 1939 studiował 
na Uniwersy tecie Jana Kazi-
mierza we Lwowie i uzyskał tytuł 
magistra prawa, a w 1939 r. zdał 
egzamin sędziowski.  
W całym tym okresie by ł 
aktywnie działającym instruk-
torem ZHP i wszechstronnym 
sport owcem uprawiającym ko-
larst wo, strzelect wo, żeglarst wo,  
narc iarst wo i szybownict wo.  

W latach 1936—1939 był instrukt orem i sternik iem na 
harcersk im szkunerze „Zawisza Czarny”. Ojcem 
Jerzego by ł znany  między wojenny  polity k i poseł na 
sejm dr Marceli Prószyński. By ł prof esorem 
w lwowskich gimnazjach, ucząc historii, łaciny  i greki.  
Przez władze sowieckie by ł prześladowany  i więziony . 
Jerzy Prószyński po wybuchu wojny brał  udział  
w obronie Lwowa. W czasie okupac ji, będąc  

poszukiwanym przez władze okupacyjne, ukrywał się 
w huculskich lasach, pracując jako kierowca ciężarówek 
zwożących drzewo, robotnik leśny , mechanik. Po 
wojnie z żoną Anną osiedlił się we Wrocławiu. Od roku 
1956 pracował aż do emery tury  w 1980 r. jako sędzia 
w Sądzie Pracy  i Ubezpieczeń Społecznych we 
Wrocławiu. Od roku 1976 aż do końca życia należał do 
kręgu seniorów I Lwowskiej Drużyny  Skaut ów im. 
Tadeusza Kościuszk i. Brał  czynny udział w zjazdach 
harcersk ich i pielgrzymkach na kresy . Od początku był 
prenumerat orem czasopism „Semper Fidel is” 
i „Zeszy tów Tłumackich”. Bardzo go interesowała 
historia, tradycje i współczesne życie Polaków na 
Kresach. 
Jerzy  i Anna Prószyńscy wychowali c zworo dzieci, 
dając im wyższe wykształcenie, razem z sześciorgiem 
wnuków starali się zaszczepić im wszystkim miłość do 
Ojczyzny  i do Kresów. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Lista Ofiarodawców - II półrocze 2006 r. 
 

1. Przybyło Bogumiła, Kraków …………...… 49,- 
2. Sapa Maria, Nysa ………………………… 40,- 
3. Juszczak Janina, Jeżów Sudecki ………. 17,- 
4. Wojtkowiakowie K. i J., Bierutów ……….. 47,- 
5. Szmyd Tadeusz, Kraków ………………... 17,- 
6. Pławuszewski Józef , Jeżów Sudecki …... 17,- 
7. Szymułowicz Anna, Stargard Gubińsk i … 17,- 
8. Woroszczuk M. i B., Wrocław ……..……. 67,- 
9. Czyżycki Jerzy, Wrocław …....…………... 17,- 
10. Szczepińska Jadwiga, Puławy  ….....……. 17,- 
11. Szymułowicz Krystyna, Stargard Gub. … 30,- 
12. Wypych Aniela, St argard Gub. ……….…. 7,- 
13. Burczyński Zygmunt, Marszów ………..... 17,- 
14. Ruczkowska Maria, Katowice …………… 20,- 
15. Bogucka Anastazja, Gdańsk ……………. 70,- 
16. Zabojska Helena, Bydgoszcz …………… 67,- 
17. Zabojski Sławomir, Bydgoszcz …….…… 82,- 
18. Strahl Mirosława, Wrocław …………..….. 17,- 
19. Bilińska Helena, Wrocław ……...….…….. 17,- 
20. Obarymski Jul ian, Jaworzno ……….….... 17,- 
21. Sobańska Helena, Milicz ………………… 20,- 
22. Marcinowska Mirosława, Warszawa …… 67,- 
23. Prymakowska Józef a, Nowa Sól ….….… 67,- 
24. Bogucka Anastazja, Gdańsk ……...…….. 30,- 

 

Wszystkim Szanow nym Ofiarodawcom za I i II 
półrocze 2006 r. składamy najserdeczniejsze 

podziękow ania. 

KOMUNIKATY: 
 

Spotkanie opłatkow e 
Informujemy, że spotkanie opłatkowe odbędzie się 
dnia 10 stycznia 2007 r. (środa) o godz. 1300 
w Restauracji Bankowa przy ul. Dąbrowskiego 44. 
Opłatek poprzedzi msza św. o godz. 1100 
w kościele św. Stani sława, Doroty i Wacława 
(obok Opery). 
Ze względów organizacyjnych prosimy 
o zgłaszanie uczestnictwa w Opłatku do dnia 
7 stycznia 2007 r. na adres Zarządu. 

Zarząd 
 

Kołobrzeskie wczasy 
Informujemy wszystkich,  któ rzy zamierzają 
uczestniczyć w pobycie nad morzem w Ośrodku 
Wypoczynkowym ZRB Gniezno w Kołobrzegu 
w pierwszej połowie czerwca 2007 r.,  że 
zgłoszenia należy przesyłać na adres Zarządu 
Oddziału w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
15 lutego 2007 r. Zarząd pisemnie powiadomi 
zainteresowanych od kiedy zacznie się turnus z 
podaniem warunków (kosztów) pobytu. 
Zgłoszenia po terminie nie będą uw zględniane. 

Zarząd 
 

Przypomnienie 
Przypominamy wszystkim prenumeratorom 
Zeszytów Tłumackich i członkom Oddziału, że 
nastąpiła zm iana konta bankowego, które obecnie 
brzm i: 
TML i KPW Zarząd Główny 
PKO BP IV O/Wrocław nr 53 1020 5242 0000 

2102 0131 9631; tytuł: Tłumacz. 
W związku z powyższym prosimy o dokonywanie 
wpłat tyl ko na podane konto. Zwracamy również 
uwagę, aby przy adresowaniu w rubryce „tytułem” 
nie pominąć hasła TŁUMACZ z podaniem imienia 
i nazwi ska wpłacającego oraz na jaki cel 
dokonywana jest wpłata. 

Zarząd 

Odeszli 
 

Barbara Woroszczuk 
*ur. 25.02.1918 r .  † zm.26.06.2006 r. 

 

Adam  Azarkiew icz 

*ur. 25.07.1929 r .  † zm. 24.08.2006 r. 
 

Rodzinom  zm arłych w yrazy głębokiego 

współczucia składa  
Zarząd Ogólnopolskiego Oddziału  

Tłumaczan. 
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Z życia Tłum aczan  
Hi storia Rodziny Józefa Dombka c.d. – Olga Ładzieńska (z domu Do mbek) …………………………... 21
Kołobrzeg 2006r. – Jerzy Czyżyki ………………………………………………………………………….... 23
Siedlakowicki Odpust – Jerzy Czyżyki ………………………………………………………………………. 25
Wspomnienie o Tadeuszu Pelikanie (1931-2004) – Stanisław Pelikan …………………………………. 25
Śp. Anna z Tabińskich  i Jerzy Prószyńscy – Danuta Tabińska-Juhasz ………………………………... 26
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Spis treści ………………………………………………………………………………………………………. 28

Okładka:  
 strona tytułowa – Obraz św. Anny Samotrzeciej w kościele filialnym Matki Bożej Bolesnej 

w Siedlakowicach, (fot. I. Rosowska);  
 strony wewnętrzne – zdjęcia przedstawicieli „Sokoła” oddziału tłumackiego oraz grupy Sokolic 

i władz „Sokoła” Tłumacz – 1929 rok;  
 ostatnia st rona – reklama. 

 

 
Nasze czasopi smo jest  dofinansowywane przez Radę Ochrony Pamięci Wal k i Męczeństwa. 

Za dotację serdecznie dziękujemy.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Uwaga! Cena rocznej  prenumeraty Zeszytów Tłumackich na rok 2007 w ynosi 15 zł. 

Tadeusz Pelikan 

Redaguje zespół w  składzie: Elżbieta Niewol ska – redaktor naczelny, Danuta Tabińska-Juhasz –  
zastępca oraz Anna Bocheńska (Panichida),  Helena Bilińska, Adam Biliński. 
 

Bieżący numer zeszytu został p rzygotowany do druku przez kol. Irenę Rosowską. 
 

Adres Redakcj i: TMLiKPW Ogólnopolski Oddział Tłumaczan, 50 – 079 Wrocław, ul. Ruska 32/33,  
tel./faks 071344 88 93, h ttp//zeszyty.tłumackie.w.interia.pl. 
 

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

Skład i druk: Centrum Druku i Reklamy Sp. z o.o., 54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 46,  tel. 
0717903303 
 

W publikow anych tekstach zastrzegamy sobie praw o dokonywania skrótów, zmian tytułów 

oraz poprawek stylis tyczno – językow ych. Na życzenie autorów zwracamy przesłane 
materiały. 
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