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Drodzy Tłumaczanie 
Radosnych Świąt Bożego Narodzenia przepełnionych spokojem, 
miłością i rodzinnym ciepłem życzy TMLiKPW Oddział Tłumacz 

oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
 

Wieczór wigilijny 
 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy mróz lśni, jak gwiazda na 
dworze, przy stołach są 
miejsca dla obcych, bo nikt 
być samotny nie może. 
 

To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimny śniegiem 
dmucha, w serca złamane 
i smutne po cichu wstępuje 
otucha. 
 

To właśnie tego wieczoru 
zło ze wstydu umiera, 
widząc, jak silna i piękna 
jest Miłość, gdy pięści  rozwiera. 
 

To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu wieków, 
pod dachem tkliwej kolędy 
Bóg rodzi się w człowieku. 
 

Emilia Waśniowska 

 
 

Życzymy Wam także Drodzy 
Czytelnicy optymizmu , 
zdrowia  oraz szczęścia i 

pomyślności w nadchodzącym 
Nowym 2008 Roku. 
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PamiętnP, ważnP rocPnicP 

 

Sokół w Tłumaczu cd. 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" 
w pierwszych latach swojej działalności było 
organizacją przede wszystkim ludzi dorosłych. 
Młodzież garnęła się bardziej do tajnych lub 
jawnych stowarzyszeń młodzieżowych lub klubów 
sportowych i wiele gniazd skarżyło się na brak 
młodych ludzi w swoich szeregach. Przychylni 
skautingowi działacze "Sokoła" rozumieli, że 
należy wśród młodzieży tworzyć przyszłych swoich 
następców. Wraz z nową ideą skautingu, która 
dotarła na ziemie polskie, pojawiła się możliwość 
przyciągnięcia do "Sokoła" młodzieży i pomimo 
oporu wśród wielu jego członków, 22 maja 1911 
roku, we Lwowie narodził się polski skauting. 
Głównymi założycielami  polskiego skautingu na 
terenie zaboru austriackiego był "Sokół" oraz 
organizacja młodzieży niepodległościowej 
"Zarzewie", która dała główne wzorce ideowe. 
"Sokół" dał skautowym drużynom tworzonym 
przez młodzież w całym zaborze opiekę prawną 
wobec Rady Szkolnej Krajowej, opiekę moralną 
wobec rodziców i władz kościelnych, opiekę 
ideową w postaci przystosowania systemu 
angielskiego do wymogów duszy polskiej i do 
warunków pracy w Polsce, opiekę materialną 
w postaci izb skautowych, sal do ćwiczeń, boisk, 
wyekwipowania, obozów letnich, kursów dla 
instruktorów organizacji. „Sokół” wydał też 
pierwszą, przetłumaczoną z języka angielskiego 
książkę o skautingu Andrzeja Małkowskiego, 
którego wysłano na studia do Londynu oraz 
założył i finansował czasopismo "Skaut".                                                                                                                                                                                                
Jednym słowem autorytet "Sokoła" i jego oblicze 
społeczno - polityczne zabezpieczało młodych 
skautów, będących w przeważającej ilości 
uczniami przed wrogim stosunkiem władz 
szkolnych i obawami rodziców o swoje pociechy, 
które bardzo chętnie organizowały się 
samodzielnie w tzw. dzikie drużyny skautowe lub 
drużyny strzeleckie. W tamtym okresie władze 
szkolne niechętnie odnosiły się do nowych, mało 
znanych jeszcze wtedy Związków i Drużyn 
Strzeleckich. Polski skauting przejął również wiele 
elementów obyczajowości i symboliki sokolej. 
Umundurowanie skautowe wzorowane było na 
sokolim stroju polowym, podobnie jak zwrot 
"Czuwaj" czy "druh". W 1912 roku zamiast nazwy 
skauting użyto po raz pierwszy polskiego 
określenia - harcerstwo. W tymże roku ukazała się  
 

 

książka Eugeniusza Piaseckiego i Mieczysława 
Schreibera "Harce Młodzieży Polskiej", w której po 
raz pierwszy użyto wyrazów takich jak: harcerstwo 
oraz harcerz, który zastąpił nazwę "skaut polski", 
"zastęp" zamiast określenia "pluton", drużyna 
harcerska, a także hufiec czy chorągiew. W tym 
samym roku zakończył się również ogłoszony 
przez "Skauta" konkurs na odznakę harcerską. 
Żadna z prac nie okazała się jednak na tyle 
interesująca, by od razu wprowadzić ją do użytku. 
Po wprowadzeniu szeregu zmian wszedł do 
użytku zaprojektowany przez ks. Kazimierza 
Lutosławskiego (1) krzyż harcerski wzorowany na 
orderze Virtuti Militari. 
 

 
 

Fot.2 Obóz harcerzy z Tłumacza w Mikuliczynie nad 
Prutem, lipiec 1932r. 
 

W Tłumaczu drużyna skautowa założona została 
w 1912 roku z inicjatywy prezesa Wandalina 
Wawelskiego, druha Marcelego Molisaka oraz 
nauczyciela Szkoły Ludowej Józefa Hrapkowicza 
pod zawołaniem "Orłów Białych" i była zaczątkiem 
"1 Męskiej Drużyny Harcerskiej  im. ks. Józefa 
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Poniatowskiego". Pierwszym jej drużynowym został 
Juliusz Słonecki, były oficer zawodowy armii austro-
węgierskiej oraz urzędnik Wydziału Powiatowego 
w Tłumaczu. Do drużyny przyjęto uczniów klasy III 
z istniejącego już od 1910 r ck. Gimnazjum. Byli to 
chłopcy narodowości polskiej w wieku 13 - 15 lat. 
Włodzimierz Klimkiewicz, w 1912 roku uczeń trzeciej 
klasy gimnazjalnej, pełniący w tej drużynie funkcje 
przybocznego, w swoich wspomnieniach opisał 
pierwszą, kilkudniową harcerską eskapadę w pasmo 
Gorganów, a także bardzo malowniczo przedstawił 
postać drużynowego J. Słoneckiego. Oto fragment 
jego wspomnień: (...) Dyrektor gimnazjum, 
Grzegorzewicz(2) oficjalnie nie popierał skautingu, 
lecz w życiu prywatnym tak on, jak i inni 
profesorowie, zwłaszcza Polacy należący do T.G. 
"Sokół" okazywali skautom sympatię i pomoc. 
Drużyna liczyła 30 skautów w różnym wieku. (...) 
Juliusz Słonecki, drużynowy i założyciel, 
zawodowy porucznik był wzrostu wysokiego, a dla 
ukrycia  łysiny golił  głowę. Kształtem  czaszki 
 i rysami twarzy przypominał Scypiona 
Afrykańskiego. Jako skautmistrz rozmiłowany 
w pieszych łazęgach wykazywał dużą energię, 
zaradność i zmysł orientacyjny. Doskonale 
przysposabiał skautów do służby w polu i starał się 
by poznali służbę patrolową. Często prowadził 
ćwiczenia polowe połączone z długim marszem, 
uczył sypania szańców i urządzania stanowisk 
ogniowych. On też poprowadził drużynę 
w pasmo Gorganów. Marsz trwał tydzień, 
w rożnych warunkach atmosferycznych. 
Wszyscy wynieśli z wyprawy niezapomniane 
wrażenia i dziurawe buciki. Musieliśmy sami je 
naprawiać, ucząc się szewstwa u miejscowego 
mistrza - Klimowskiego. Niestety żaden z nas 
nie ukończył tego kursu szewskiego. Latem 
1913 roku Juliusz Słonecki  włączył naszą  
drużynę  do wielkich  ćwiczeń  polowych  drużyn 

 
 
 
 
 
Fot.3 Tłumacka drużyna harcerzy 
i zuchów na wycieczce, rok 1927. Siedzą: 
drużynowy Jan Wasowicz, Wroński T., 
(...), Burkiewicz, (...), (...), Daca St., (...), 
Śniechowski St.,  Lisowski, Kaczorowski, 
(...), Merski C.,  Nikosiewicz M., (...), 
Rizler St., ŚniechowskiA.,  Agopsowicz 
Z., Rolewicz M.,  Mytnik K., Kasperski M. 
 
 
 
 

 
 
 

 

sokolich, odbywających się w okolicach 
Stanisławowa. Po dwóch latach pracy z drużyną, 
zimą 1913 roku ustąpił ze sprawowanej funkcji, 
wstąpił do "Strzelca", i z nim w 1914 roku wyruszył 
na wojnę. Drużynę objął Jan Leśniak, wieloletni 
działacz "Sokoła" z patentem nauczyciela 
gimnastyki i prowadził ją do wybuchu wojny 
w 1914 roku.(...) 
Praca tłumackiego "Sokoła" z młodzieżą, od 
momentu powstania drużyny skautowej do roku 
1914 jest ze zrozumiałych względów dosyć słabo 
udokumentowana. Brakuje dokumentów, raportów 
i sprawozdań z życia drużyny. Pierwszy i jedyny 
dokument z tego okresu, jaki udało się dr 
Nikosiewiczowi odnaleźć pochodzi z Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie i obrazuje działalność 
drużyny na przełomie lat 1913/1914. Dlatego też 
przytoczę go w całości: 
 

Drużyna skautowa im. ks. Józefa 
Poniatowskiego przy P.T.G. "Sokół" 

 w Tłumaczu 
 

Prezes Gniazda: Walewski, drużynowy: Leśniak.  
Adres drużynowego: Leśniak Jan, Tłumacz. 
Adres pobierającego "Skaut": "Sokół". 
Gdzie odbywają się zebrania drużyny: w sali 
skautowej w "Sokole" i w Gimnazjum. 
Wykaz członków drużyny: 4 patrole z ilością: 
32 w tym 7 nowoprzyjętych. 
Gimnastyka: w tygodniu 2 godziny w sali "Sokoła" 
Uczęszczają: wszyscy, prowadzi Jan Leśniak. 
Pogadanki i zebrania: raz w tygodniu, 1,5 godz. 
Ilość obecnych: prawie wszyscy (32). 
Ilość zebrań: raz w tygodniu, 
Ilość obecnych: przeciętnie wszyscy. 
Umiejętności skautowe: stolarstwo, uprawia: 6. 
Zebrania rodzicielskie i konferencje z delegatami 
szkoły: zależnie od potrzeby. 
Wyekwipowanie: kompletny strój skautowy 
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posiada: 24, kompletne wyekwipowanie: 12. 
Ekwipunek drużyny: płótna namiotowe - 2, 
kociołek - 1, linka - 1, lasek - 14, lornetka - 1, 
chorągiewki sygnalizacyjne - 4, latarka czerwona - 
1, karabin mały - 4, apteczka polowa – 1. 
Biblioteka: Piasecki E. -  "Harce młodzieży 
polskiej”, Małkowski A. - "Skauting jako system 
wychowawczy", Baden Powell - "Skauting dla 
młodzieży" i kilka innych z zakresu fizycznego 
wychowania młodzieży, kartki skautowe (mapy), 
1 "Skaut" na całą drużynę. 
Kasa: gotówka 8 koron, złożone na książeczce 
Powiatowej Kasy Oszczędności w Tłumaczu, 
nadto składki. 
Kierownictwo: drużynowy Leśniak Jan, pracuje 
w "Sokole", zastępca naczelnika i wydziałowego, 
odbył 2 - letni kurs gimnastyki w 1906 roku 
w Krakowie, należy do Komendy S.D.S., 
w Tłumaczu od 1.IX.1913 r. 
Drużynę wspiera pieniężnie "Sokół". Pieniędzy 
tych używa drużyna na zakup kapeluszy, 
koszulek, pasów i innych przyborów skautowych 
(tylko dla bardzo biednych). Raz w tygodniu 
odbywają się zebrania i pogadanki drużyny 
(1,5 godz.). Tematem pogadanek są teoretyczne 
wiadomości potrzebne skautom, takie jak: czytanie 
map, sygnalizacja, rozkazy, ochrona zdrowia, 
nadto przerabia się zasady  tworzenia się języka 
międzynarodowego - esperanto. Pogadanki 
odbywa drużynowy Leśniak Jan. Drużyna odbywa 
ćwiczenia polowe w miarę pogody, w soboty lub 
niedziele. 
Wspomnienia W. Klimkiewicza oraz zachowany 
dokument dają wyobrażenie jak wyglądała 
w Tłumaczu praca Sokołów z młodzieżą, a także 
pokazuje jaki był kierunek działalności "Sokoła" 
w przededniu wybuchu I wojny światowej. Drużyna 
skautowa w Tłumaczu powstała w 1912 roku. Był 
to rok, który przyniósł dalszą eskalację napięcia 
międzynarodowego w postaci wojny bałkańskiej 
i poważnego kryzysu w stosunkach pomiędzy 
Rosją i Austro-Wegrami. Sytuacja ta, a także 
bardzo silny nacisk opinii publicznej, która 
oczekiwała i domagała się zaangażowania 
sokolstwa w przygotowaniach niepodległo-
ściowych zmusiła władze "Sokoła" do 
przeorganizowania go na organizację para- 
militarną, gotową do podjęcia działań w celu 
odzyskania niepodległości. Bezczynność sokołów 
w tej sytuacji groziła utratą zaufania społecznego, 
fermentem we własnych szeregach i odejściem 
wielu członków do konkurencyjnych Drużyn 
Strzeleckich.  
W październiku na zjeździe we Lwowie uznano 
tworzenie struktur wojskowych jako "pierwszy 
obowiązek gniazd" i powołano Stałe Drużyny 
Sokole   ( S.D.S.),   wzorowane   na   strukturze 
 

 

organizacyjnej sokolstwa. Ustalono zasady 
dowodzenia drużynami, sposoby agitacji we 
wszystkich środowiskach przygotowujących 
społeczeństwo na wypadek wojny. Zabezpieczono 
też finansowanie tego przedsięwzięcia w postaci 
tzw. skarbu sokolego oraz zobowiązano gniazda 
do tworzenia osobnych funduszy 
z przeznaczeniem na działanie w nadzwyczajnych 
i nieprzewidzianych wypadkach narodowych. 
 

 
 

Fot.4 Kurs instruktorski ZHP, Chorągiew Lwowska, 
Worochta, lipiec-sierpień 1925 r. Na zdjęciu drużynowy 
Trzpil ze Stanisławowa i zastępowi. 
 

Wraz z wybuchem wojny w sierpniu 1914 r. 
przerwana została normalna praca w gniazdach 
sokolich. Działalność gniazd zamarła, a członkowie 
"Sokoła" wstąpili do Legionów lub zostali 
zmobilizowani w szeregi armii austriackiej. W końcu 
sierpnia wojska rosyjskie zajęły Tłumacz, a ludność 
w dużej części została ewakuowana. Wyjechali 
wszyscy urzędnicy państwowi, nauczyciele, kupcy. 
Przestał działać "Sokół" i Gimnazjum, przestała 
istnieć drużyna skautowa. Drużynowy J. Leśniak 
został zmobilizowany, a pozostali członkowie 
"Sokoła" - W. Walewski, M. Molisak, J. Hrapkowicz, 
którzy opiekowali się tłumacką drużyną, a którzy 
podlegali ewakuacji znaleźli się w Choceniu 
w Czechach. W ten sposób młodzi harcerze 
rozpoczęli swoją przygodę z harcerstwem od 
najtrudniejszego egzaminu jaki stawia przed 
człowiekiem życie - od wojny. Dyrekcja 
Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu, wiele lat 
później w sprawozdaniu za rok szkolny 1932/33, 
wspominając dorobek drużyny, pisze: „Dziś może 
Drużyna Jubilatka z dumą spojrzeć wstecz 
i chlubić się osiągniętymi rezultatami swych 
poczynań. Drużyna bowiem prawie zawsze 
stanowiła zespół karny i ze sobą zgrany, o ile 
chodzi o harcerzy starszych, dla młodszych zaś 
okazała się wprost nieocenioną szkołą 
wychowania. Wyrabiała ona w nich nie tylko 
sprawność fizyczną, ale i dodatnio kształtowała ich 
charakter. 
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Niejeden z harcerzyków tutejszej Drużyny na zew 
Zmartwychwstającej Ojczyzny porzucił wygodne 
domowe pielesze i wstąpił w szeregi obrońców Jej 
wolności. Nie brak też i takich co z pola walki już 
nigdy nie wrócili w progi domowe. Gdy zaś umilkł 
szczęk oręża, a zaczął się wyścig pracy, krzyż  
 

 

harcerski noszony na piersi i ideały harcerskie 
kultywowane w sercu, kazały temu czy owemu 
młodzieńcowi wziąć się za bary z nieżyczliwym 
losem i dopomogły mu utrzymać się zwycięsko na 
powierzchni fali życia. 

Cdn.

 
 

Fot.5 I M.D Harcerska im. ks. J. Poniatowskiego z Tłumacza na wycieczce. Stoją: Wroński Jan, Agopsowicz 
Grzegorz, Ładzieński Gustaw, Rolewicz Marian, Doliński, Śniechowski Adam, Lewanderski Tadeusz, Daca Roman, 
prof. Poźniak, Mańkowski Wł.(...), Pawłowski J., Śniechowski St., Łepkowski W.,(..), Mytnik Karol, Borucki Adam, 
Agopsowicz Zachariasz. Klęczą: (...), Ruczkowski Roman, Gęsicki, (...), Urbaniak, Petryniak, Tuzinkiewicz, (...). 
Siedzą: Mielnicki Michał, Daca St., (...), Merski, Rolewicz M., Hoffman, (...). 
 

Przypisy 
 

1) - ks. Kazimierz Lutosławski - urodził się 4 marca 
1880 r. w Drozdowie, w powiecie łomżyńskim, 
w rodzinie ziemiańskiej. Ukończył szkołę średnią 
w Rydze, studia medyczne w Zurychu. Po studiach 
związał się z Narodową Demokracją i wkrótce stał się 
współpracownikiem Romana Dmowskiego. Od 1903 r. 
studiował fizykę w Londynie. W Anglii poznał idee ruchu 
skautowskiego tworzonego przez gen. Roberta Baden 
Powella, czego efektem było założenie po powrocie do 
kraju Czteroletniego Ogniska Wychowawczego 
Wiejskiego w Szymonowie i Starej Wsi. Po ukończeniu 
teologii we Fryburgu 23 czerwca 1912 r. przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk kardynała Mercier’a. Należał 
do prekursorów ruchu harcerskiego. W rodzinnym 
Drozdowie założył pierwsze zastępy „Kruki” i „Czajki”. 
Był członkiem Naczelnej Komendy Harcerskiej na 
Królestwo (do 1914 r.). Opracował projekt krzyża 
harcerskiego opartego na wojskowym orderze 
waleczności, publikował liczne materiały; "Czym jest 
skauting polski", "Skauting polski jako system 
wychowania moralnego", "Czuj duch", "Szesnaście 
gawęd obozowych o idei skautingu", "Śpiewnik 
polskiego skauta" (te ostatnie pod pseudonimem ks. 
Jan Zawada). W 1914 r. został doktorem teologii. Po 
rozpoczęciu działań zbrojnych w 1915 r. ewakuował się 
na Wschód. Tam początkowo zorganizował w Moskwie 

polską szkolę średnią, a następnie został kapelanem 
Brygady Strzelców Polskich. Równolegle 
współpracował z endecką „ Gazetą Polską”, „Sprawą 
Polską”, kierował komisją wojskową Rady Polskiej 
Zjednoczenia Międzypartyjnego, zajmującą się 
przerzucaniem polskich żołnierzy do Murmańska. Od 
jesieni 1917r. redagował pisma „Polak-katolik” 
i „Wygnaniec”. Po powrocie do kraju został członkiem 
Zarządu Głównego Zjednoczenia Ludowo - 
Narodowego, publikował prace pedagogiczne, 
współpracował z „Gazetą Warszawską”, „Myślą 
Narodową”, „Harcerzem”. Był posłem Sejmu I kadencji, 
a w drugiej - przewodniczącym komisji konstytucyjnej 
i regulaminowej, oświatowej, spraw zagranicznych, 
Związany z ZLN zainaugurował w 1920 r. w Łomży cykl 
wykładów promujących orientację pro endecką 
„Bankructwo socjalizmu”. W czasie wojny polsko-radzieckiej 
był kapelanem wojskowym. Był głównym autorem wstępu do 
konstytucji marcowej, roty przysięgi prezydenta i ślubowania 
poselskiego. W 1922 r. został odznaczony Krzyżem 
Walecznych. Redaktor tygodnika „Sprawa” (1919-20), 
wydawca pozycji: "Hasła rewolucji w świetle nauki 
katolickiej", "Stronnictwa w kraju i w świecie". Zmarł 5 
stycznia 1924 r. po ciężkiej szkarlatynie. Został pochowany w 
podziemiach rodzinnego grobowca w Drozdowie. (informacje 
zaczerpnięto ze strony www.wrotapodlasia.pl) 



Zeszyty Tłumackie 2(40) 2007 r. 

 5

 

2) - Wojciech Grzegorzewicz (ur. 1864 w Przemyślu, 
zm. 1 czerwca 1931 we Lwowie), polski historyk 
literatury, pedagog, polonista. Kształcił się w Krakowie, 
studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, min. pod 
kierunkiem Stanisława Tarnowskiego i Lucjana 
Malinowskiego. Był nauczycielem kolejno w Stryju, 
Lwowie (1897-1912) i Tłumaczu (dyrektor gimnazjum), 
w czasie I wojny światowej organizował polskie 
gimnazjum w Grazu. W 1916 powrócił do Lwowa 
i został dyrektorem IX Gimnazjum. Po przejściu na 
emeryturę (1929) kierował prywatnym gimnazjum M. 
Kistryna. Był autorem prac z językoznawstwa i historii 
literatury. Opublikował min. dwa artykuły o dialektach 
mazowieckich oraz artykuły o twórczości Mickiewicza 
(Czas  akcji  w "Wallenrodzie", O  Alpuharze, Geneza 
 

 

postaci Halbana) i Słowackiego ("Balladyna"). Prace te 
publikował na łamach "Sprawozdań Komisji 
Językoznawstwa AU", "Muzeum" i "Pamiętnika 
Literackiego". Zabierał głos również jako pedagog, 
domagając się na łamach "Muzeum" zwiększenia liczby 
godzin nauczania języka polskiego na poziomie szkoły 
średniej (W sprawie nauki języka polskiego). 
Postać Wojciecha Grzegorzewicza pojawia się na 
kartach powieści Kornela Makuszyńskiego 
„Bezgrzeszne lata”. (http://pl.wikipedia.org) 
 
Artykuł opracowano na podstawie książki Jana Snopki 
"Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Galicji 
1867 - 1914" wydanej przez Wydawnictwo 
Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1997.

 

 

Klasztor w Niżniowie 
 

Romana Szymczak (Gawlewicz)   
 

 
 
Fot.6 Klasztor SS. Niepokalanek i kościół parafialny – 
początek XX w. Widok od południa. 
 

Szczególne położenie geograficzne Niżniowa (na 
początku XX w.) w pobliżu granicy Austro-Węgier 
i Rosji) w dramatyczny sposób miało wpłynąć na 
losy sióstr i ich zakładu. Gehenna rozpoczęła się 
wraz z wybuchem I wojny światowej. Już 20 VII 
1914 r. przyniesiono do klasztoru pierwszego 
rannego i część domu przeznaczono na szpital. 
W sierpniu zapełnili go ciężko ranni z potyczki pod 
Baryszewem i Korościatynem. Austriacy, Węgrzy 
i Czesi (a wśród nich także Kozak, którego koledzy 
zostawili na polu bitwy, a Austriak przykrył swoim 
płaszczem). Siostra Zofia, przełożona, 
przeprowadziła wcześniej kursy sanitarne dla kilku 
sióstr i teraz wraz z nimi udzielała pomocy 
każdemu, kto jej potrzebował. A o tym, jak było to 
niebezpieczne, świadczy zdarzenie z października 
tego samego roku. Uciekający w popłochu 
Austriacy  nie  zabrali  broni, leczonych  tu rannych  
 

 
żołnierzy i atakujący Rosjanie zamierzali 
zbombardować klasztor za rzekome ukrywanie 
przez siostry broni. 
Dwa lata później, w czasie huraganowego ognia, 
pociski rozbiły mury ogrodowe - wyrwały 80 okien 
z ramami, ale - co było zdumiewające, nikt z ludzi 
w klasztorze nie ucierpiał. A znajdowali w nim 
schronienie głodni, ewakuowani, całe rodziny 
wysiedlone ze swoich domów, wiele bezdomnych 
staruszek. Siostry, gdy tylko było to możliwe, 
starały się zadbać o jeńców Polaków - to z wojska 
rosyjskiego, to z austro-węgierskiego 
(w zależności od tego czyja armia stacjonowała 
w pobliżu). Internowanym w Stanisławowie 
i Marmarosz - Sziget dostarczały odzienia 
i żywności. W roku 1917 na klasztor w nocy 
napadła banda maruderów z ogarniętej 
rewolucyjnym wrzeniem dywizji rosyjskiej. Siostry 
były przekonane, że ocalił je wystawiony w kaplicy 
Przenajświętszy Sakrament. Pomimo tych pełnych 
grozy wydarzeń nie rezygnowały one z pracy 
wychowawczej.  
Mały pensjonacik uczył się i zdawał egzaminy, 
czasami wśród gradu kul. Przychodziły też na 
swoje zajęcia dzieci wiejskie, chłopców uczono 
ministrantury. Rok szkolny 1913/14 był jednak 
ostatnim rokiem pracy według założeń matki 
Marceliny dla tego domu. W warunkach wojennych 
nie było mowy o realizacji konkretnego programu 
naukowego, min. ze względu na dużą rotację 
dzieci. Krótka przerwa nastąpiła w październiku 
1914r., ale już od Bożego  Narodzenia przebywało 
tu 14 dzieci z rodzin Ładomirskich z Markowiec 
i Wiśniewskich z Horyhlad. W roku szkolnym 
1916/17 były tylko 2 dziewczynki i to krótko, 
w drugim półroczu 1918/19 - 14. I znowu przerwa! 
O tym, jak wyglądało życie na tych terenach, gdy 
prawo do nich przyznawali sobie i  Polacy 
i Ukraińcy, dowiadujemy się z relacji zapisanych 
przez siostrę Zofię. Pod datą 19 VI 1919 r. czytamy: 
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"Przez tydzień uciekania Ukraińców przeszły 
Siostry ciężkie chwile. Co chwila wpadały bandy 
na rewizje, nieraz pijane, latały po domu, po 
piwnicach, strychach etc. Poszli za Dniestr. 
Jazłowiec już wolny, ale ciężką zimę przeszedł 
pod każdym względem". 
 

 

 
 

Fot.7 Klasztor SS. Niepokalanek - początek XX w. 
Widok od zachodu. 
 

W zapiskach z lipca znajdujemy ciąg dalszy: 
"Jazłowiec, a tym samym klasztor, był z końcem 
czerwca i początkiem lipca terenem zmagań się 
Polaków i Ukraińców w nieustannej walce. Bywało, 
że na dziedzińcu nawet padały strzały to z jednej 
to z drugiej strony. Siostry miały i rannych 
i chorych, wśród nich na tyfus plamisty, których 
pielęgnowały” 
W 1921 r. do klas wstępnej i pierwszej zgłoszono 
9 dzieci. Religii uczyła je siostra Filomena, 
wówczas już 78-letnia, ze zdrowiem podkopanym 
przez warunki wojenne, zwłaszcza troską o domy, 
z którymi wtedy nie było kontaktu. Siostra 
Bohdana, ówczesna przełożona Niżniowa, pisała. 
o niej: "Swoją drogą przykład tej prostej, łaskawej 
i ufnej świętości Siostry Filomeny rozpogadza 
i ucisza wnętrze człowieka...". W roku 1923 
nadeszła jednak chwila, kiedy wyniszczony dom 
musiał zamknąć pracę na niwie wychowawczej 
i na 9 lat stał się przystanią dla sióstr starych 
i chorych (zwłaszcza na gruźlicę) - ze względu na 
doskonałe warunki klimatyczne. 
Dopiero w roku 1932 siostry otworzyły szkołę 
powszechną dla dziewczynek. Rok później Nina 
Wrabecowa, jedna z najstarszych wychowanek tej 
placówki, napisała: "Dziś, gdy święcimy 50-lecie 
Niżniowa, cieszymy się, że znów ziarno Boże sieje 
się wśród młodzieży, jak ongiś i znów powstaną 
nowe szranki obywatelek i pracownic, podług myśli 
Bożej, dla Kościoła i Ojczyzny - a widok tych 
niewinnych, złotych, płowych główek dziecięcych 
napełnia radością kochane Opiekunki – 
Wychowawczynie, Siostry, które zapatrzone 
w jaśniejszą  przyszłość  tę  pracę podejmują, idąc 
 

 

śladem tej, która dla nich drogowskazem była – 
niezapomnianej Matki Marceliny Darowskiej".  
Przełożoną była tutaj wówczas siostra Donalda, 
a na uroczystości przyjechała matka Zenona 
i wiele byłych uczennic, często już siwych, ale 
garnących się do sióstr jak ongiś w dziecięcych 
latach. Siostra Zofia, teraz mistrzyni zakładu 
i kierowniczka szkoły, włożyła wiele wysiłku, żeby 
dzieło wychowawcze w domu ukochanym przez 
matkę Marcelinę postawić wedle jej ducha i zasad. 
Panował w nim nastrój rodzinny. Niżniów nazywano 
"szkołą radości". Nie była to już szkoła bezpłatna - 
siostry nie miały na taką funduszy; a także 
założenie matki Marceliny, żeby kształcić domowe 
nauczycielki patriotki nie miało już racji bytu – 
w wolnej Polsce powstały seminaria nauczycielskie 
oraz duża sieć szkół powszechnych. Zachował się 
prasowy zapis anonsu tej nowej szkoły z roku 1934: 
"W przepięknej i zdrowej podgórskiej okolicy 
przyjmuje się od 15 maja 1934 r. zgłoszenia do 
szkoły powszechnej nowego typu oraz internatu dla 
wątłych dziewczynek od lat 6 do 12. Zakład 
zapewnia staranne wychowanie, troskliwą opiekę 
leczniczą, gruntowną naukę języków obcych i gry 
na fortepianie. Prócz tego sporty, wycieczki, 
przebywanie na świeżym powietrzu, leżakowanie, 
pożywienie zdrowe i obfite". W kolejnych latach 
szkolnych do 1939 r. było tu od 27 do 34 
dziewczynek. W roku 1932/33 tylko 15, ale szkoła nie 
była jeszcze zatwierdzona przez władze oświatowe. 
Siostry cały czas czyniły o to starania. W 1933 r. 
rozwiązano bardzo poważny problem tego domu - 
została wykonana instalacja wodociągowa, która 
zastąpiła prymitywnie działającą dotąd kanalizację. 
Umożliwiło to otworzenie łazienki z dwoma wannami 
dla dzieci. Był to jeden z wymogów prowadzenia 
internatu. W archiwum zgromadzenia znajduje się 
protokół z 6 XII 1934 r. - spisany przez siostrę Almę 
Sołtan w czasie konferencji po wizytacji, jaką w ,,7- 
klasowej Szkole Sióstr Niepokalanek w Niżniowie" 
przeprowadziły władze oświatowe z Tłumacza. 
Podinspektor szkolny dr Jan Tambor ocenił pracę tej 
placówki pozytywnie. Rok później szkoła miała już 
uprawnienia państwowe. Warto przytoczyć zalecenia 
podinspektora Nowogrodzkiego z pierwszej kolejnej 
wizytacji – „należy rozkład materiału dostosowywać do 
programu ministerialnego i pamiętać o korelacji 
w nauczaniu poszczególnych przedmiotów, ale unikać 
przesady i naciągania tak przy korelacji, jak 
i aktualizacji”. Zwracała na to uwagę matka Marcelina, 
opracowując założenia wychowawczo - dydaktyczne 
dla szkół niepokalańskich niemal wiek wcześniej, które 
obowiązują w nich do dzisiaj i takie same wskazówki 
można znaleźć w wielu współczesnych programach 
autorskich. Klasztor stał otworem nie tylko dla 
dziewczynek, które mieszkały w internacie. Siostry 
prowadziły Koło Ministrantów. 
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Chłopcy przychodzili na zajęcia 3 razy w tygodniu 
oraz w niedziele i święta, uczyli się ministrantury, 
śpiewu gregoriańskiego i katechizmu. Brali udział 
w okolicznościowych przedstawieniach, jasełkach, 
mieli swoją czytelnię. Mogli się tu bawić i uczyć. 

 

.

 

 
 

Fot.8 Klasztor SS. Niepokalanek – stan sprzed 1939 r. 
 

Członkinie Koła Kobiet Wiejskich przychodziły 
w niedziele i święta na naukę katechizmu, 
tłumaczenie Mszy św., pogadanki higieniczne, 
pedagogiczne i gospodarcze. Krewni dzieci 
nierzadko szukali u sióstr pomocy moralnej 
i w klasztorze odbywali rekolekcje w celu 
„odnowienia się na duchu".  
Nie prowadzono już jednak szkółki ludowej, co 
było tradycją domów niepokalańskich. Wyszło 
bowiem zarządzenie, że na terenach, gdzie 
mieszka kilka narodowości prawo do państwowej 
szkoły powszechnej ma narodowość 
prezentowana przez większą ilość dzieci. W tej 
sytuacji władze oświatowe wywierały na siostry 
naciski, aby nie prowadziły one szkoły, która 
odciągnie dzieci polskie od ich placówki, gdyż 
w takiej sytuacji powszechną szkołę mieliby 
Ukraińcy. Nietrudno domyślić się, że 
w konsekwencji pogorszyły się stosunki pomiędzy 
klasztorem, a miejscową ludnością.  
Jaśniejsza przyszłość, o której mówiła w 1934 r. 
Nina Wrabecowa, nie miała trwać długo. W dniach 
upadku Rzeczypospolitej, 18 IX 1939 r., do 
Niżniowa wkroczyły wojska sowieckie. Dzień 
wcześniej w ogrodzie sióstr stanęły na 
odpoczynek oddziały wojsk polskich - uciekały one 
przed  Niemcami, a  teraz  cofały  się  od granicy 
 

 

wschodniej. Głęboko wzruszający w swej 
tragicznej wymowie był moment, kiedy pod 
osłoną nocy pułkownik Józefowicz z dwoma 
oficerami zakopał sztandar pułkowy - z Matką 
Bożą po jednej stronie i srebrnym orłem po 
drugiej. 19 IX nad Niżniowem i okolicą przeleciał 
nisko samolot niemiecki ziejący ogniem z broni 
maszynowej. Rannych noszono do klasztoru. 
Siostra Alma (przełożona od 1936 r.) powierzyła 
ich opiece siostry Antonii. Na domu wywieszono 
chorągiew Czerwonego Krzyża, siostry dostały 
opaski tej organizacji. Mimo pełnej poświęcenia 
opieki nad chorymi siostry nękano rewizjami 
(zaginęła wówczas kronika Niżniowa). Znowu, jak 
przed laty, podejrzewano je o przechowywanie 
żołnierzy - tym razem polskich. Ukraińców 
złościły też panie z dworu, które w klasztorze 
chroniły, się w obawie przed ich bestialstwem.  
Sytuacja stawała się coraz gorsza i siostra 
Antonia w habicie oznaczonym czerwonym 
krzyżem, pojechała do Jazłowca, aby odbyć 
naradę z tamtejszą przełożoną siostrą Gabrielą, 
odnośnie przyszłości sióstr, gdyby były zmuszone 
do opuszczenia swego domu. Siostra Gabriela 
prosiła, aby wszystkie starsze i najmłodsze 
przyjechały do Jazłowca, a tylko średnie i młode 
można by rozmieścić u ludzi. Siostra Antonia 
powtórzyła jeszcze słowa siostry Almy, że ona 
z siostrą Antonią i Danutą pozostaną 
w Niżniowie, choćby miały mieszkać w chacie.  
Tymczasem bolszewicy, po kilku, przychodzili już 
jawnie oglądać klasztor jako przyszłe koszary. 
14 X 1939 r. siostry dostały rozkaz, aby cztery 
z nich wraz z przełożoną natychmiast zgłosiły się 
w gminie. Tutaj, jak to było w zwyczaju władz 
radzieckich, w sposób urzędowy – zmuszono je 
do podpisania oświadczenia, że klasztor nie 
prowadzi szkoły i ma puste pokoje, więc część 
domu oddaje na użytek Armii Czerwonej - 
odebrano siostrom ich własność. Najpierw pod 
warunkiem, że będą prały bieliznę żołnierzom 
ściśnięto je w kilku pokojach, a potem rekwirowano 
kolejne pomieszczenia. Towarzystwo koszar 
w klasztorze odebrało zakonnicom jakąkolwiek 
swobodę życia. Siostra Alma poprosiła komandira 
o auto, aby wysłać część sióstr do Jazłowca. Pod 
opieką siostry Antonii wyprawiono tam siostry: 
Damianę, Longinę, Urbanę i Włodzimierę. Potem 
pociągiem do  Buczacza pojechały siostry: 
Kornelia, Emma, Sylwestra, Kasylda i Mikołaja. Na 
miejscu zostało już tylko 15 sióstr. Jedyną pociechą 
była dla nich Msza św. w kaplicy. Niestety, 
bolszewicy utrudniali księdzu wejście do klasztoru. 
Siostry mogły ze swej loży uczestniczyć 
w nabożeństwach odbywających się w kościele. 
Loża ta jednak była dostępna z sypialni  
dziecinnych, a te wkrótce im zabrano.  
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Fot.9 Klasztor SS. Niepokalanek – korytarz. Stan 
sprzed 1939 r.  

 

W uroczystość Wszystkich Świętych, 1 XI 1939 r., 
oznajmiono siostrom w imieniu narodu i krasnej 
armii, że dom przeszedł na własność narodu i one 
muszą go opuścić. Rozpoczęło się chaotyczne 
pakowanie i milicjanci  odbierali, co chcieli, jako 
„własność narodu". Trochę rzeczy udało się 
przekazać kościelnemu. Najważniejsze wśród nich 
były naczynia liturgiczne, które oddał on później 
siostrom. Następnego dnia do rodzin, do Lwowa 
wyjechały siostry Stanisława i Rufina, a siostra 
Jacenta do Chodorowa. 3 XI siostry zaniosły 
krzyże ze swych cel do kościoła. Szły z nimi jedna 
za drugą i żołnierze zgromadzeni na podwórzu, 
gdyż była to pora wydawania śniadania, 
w milczeniu rozstąpili się przed nimi. Ludzie 
w kościele płakali głośno. Po powrocie z kościoła, 
wśród krzyków i przekleństw lokalnych milicjantów, 
którzy "oczyszczali" teren dla armii, wyjechały do 
Jazłowca siostry: Sebastiana, Eustachia, 
Marcjanna, Achillesa, Róża i Cyryla. Najtrudniej 
było żegnać się z kaplicą. W zapiskach siostry 
Antonii czytamy: "Uklękłam przy romanice 
i zakryłam twarz, byłam śmiertelnie znużona. Po 
chwili usłyszałam szept po rusku. Mosorko, 
milicjant, pytał, czy Najświętszy Sakrament jest 
w ołtarzu? Gdy mu odpowiedziałam, że nie, 
uspokoił się i ukląkł za romaniką u stóp ołtarza 
i łzy spływały mu po policzkach". Takich 
momentów skruchy było więcej, ale tonęły one 
w morzu bestialstwa. Jako ostatnie dom 
opuszczały siostry: Alma, Antonia, Danuta, 
Eufrazja, a zafurtowa, siostra Franciszka miała 
pełnić obowiązki gospodyni na plebani. Jechały do 
Lwowa, a serca ściskały im się na myśl, że 
w kaplicy    zostawiły   obraz   Matki   Najświętszej  

 

i relikwie Krzyża Świętego. Większość z nich 
czekało tułacze, a nawet żebracze życie. Dopiero 
po ucieczce bolszewików, w sierpniu 1941 r., 
wracająca z Bolechowa przez Niżniów siostra 
Kasylda powiadomiła przełożoną w Jazłowcu, że 
ks. Andrzej Kolbusz przynagla siostry do powrotu, 
gdyż władze gminne usiłują przywłaszczyć 
klasztor wraz z polem i ogrodem. Siostra Gabriela 
wysłała tam siostry: Emanuelę z Dulib, Różę 
z Trybuchowiec i Witalisę z Podzameczka - 
wygnanki z Jazłowca, Niżniowa i Maciejowa, które 
znalazły schronienie u gospodarzy wiejskich. 
16 VII stanęły one w Niżniowie. Jak wyglądało 
życie tutaj rok później, dowiadujemy się 
z zapisków kolejnej przełożonej - siostry Marceli: 
"Gdy mię Matka w maju 1942 r. wysłała do Niżniowa, 
zastałam tam trzy siostry: Emanuelę, Anielę i Różę 
w świeckich szatach, w zrujnowanym domu, 
w najprymitywniejszych warunkach, pozbawione 
rzeczy najpotrzebniejszych do życia - klasztor 
zrabowany przez sowietów i miejscową ludność, po 
powodzi w 1941 r. zajęty dla powodzian, którzy 
dokonywali ruiny, rąbiąc na opał drzwi, okna, 
podłogi itp. - zanieczyszczony do ostatnich granic, 
robił przerażające wrażenie: jakby szatańska ręka 
usiłowała zatrzeć ślady przeszłości. Przerażająca 
pustka wiała od zbezczeszczonej kaplicy, 
a zamurowane loże dzieliły od kościoła. Mimo tych 
okropnych warunków i bliskiego sąsiedztwa 
najgorszych elementów, mimo pracy 
przechodzącej ich siły uderzała atmosfera radości. 
Stosunki nawiązane z ludnością wiejską były 
serdeczne i długo po odjeździe przełożonej siostry 
Emanueli wspominano ze łzami jej bezgraniczne 
poświęcenie dla chorych i okazywaną pomoc." 
Siostrom udało się umieścić powodzian w domach 
po wymordowanych przez Niemców Żydach. 
Zamurowały wszystkie boczne wejścia do 
klasztoru w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
domu i wtedy rozpoczęły starania o kaplicę. 
Napotkały na trudności ze strony administracji 
kościelnej - było ich tylko trzy, a obok znajdował 
się czynny kościół. Na szczęście ich pragnienie 
życia zakonnego zrozumiał arcybiskup Bolesław 
Twardowski i jego decyzją, 20 X 1942 r., księża 
Kolbusz i Michnarski dokonali poświęcenia 
malutkiej kapliczki. Tego dnia Siostry były już 
w habitach, a ich mieszkanie zostało objęte 
klauzurą. Kaplica wkrótce stała się miejscem, 
w którym nękana wojną ludność szukała ratunku 
i ukojenia, a bywało i tak, że pełniła funkcje 
ośrodka życia parafialnego - odbywały się w niej 
chrzty i inne ceremonie. Cały czas trwała łączność 
z domem w Jazłowcu. To stamtąd, pomimo 
trudności komunikacyjnych - przybył ołtarz, figura 
Pani Jazłowieckiej i całe wyposażenie kaplicy. 
 

Cdn. 
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Lwowska rocznica 
 

Elżbieta Niewolska 
 

"Nie żyjemy dla siebie i nie umieramy dla siebie" – tak 
brzmiało motto przewodnie uroczystości poświęconej 
66 rocznicy pomordowania Profesorów Lwowskich, 
która jak co roku odbyła się we Wrocławiu w dniu 
4 lipca 2007 r. 
W nocy z 3 na 4 lipca specjalny oddział gestapo 
pod dowództwem SS-Hauptsturmführera Hansa 
Krügera i jego zastępcy SS-Obersturmführera 
Waltera Kutschmanna wraz z batalionem 
"Nachtigall" złożonym z Ukraińców aresztował 
kilkudziesięciu lwowskich profesorów, nierzadko 
także ich najbliższych i gości, którzy w tym czasie 
byli u nich w mieszkaniu. Ogółem zatrzymano 
40 osób, które rozstrzelane zostały około godziny 
400 na Wzgórzach Wuleckich - na zboczu Góry 
Kadeckiej we Lwowie. (dziś w miejscu tym znajduje się 
Park Studencki). Uroczystość, jak co roku odbyła się 
pod pomnikiem pomordowanych Profesorów 
Lwowskich, na Pl. Kazimierza Idaszewskiego, obok 
budynków Politechniki Wrocławskiej. (Fot. 16 – 19) 
Uroczystość była skromna, zabrakło młodzieży, 
a także prezydenta Wrocławia! Lwowskie środowisko 
naukowe to nasza wrocławska i polska spuścizna 
duchowa i naukowa. Nie możemy o nich zapomnieć!   
 

Kresowa kultura 
 

Elżbieta Niewolska 
 

W dniach od 18 – 20 października odbyły się 
w Dzierżoniowie Dni Kultury Kresowej, które są ich  
siódmą edycją Na oficjalnej stronie internetowej 
można było przeczytać: „W poprzednich edycjach 
Kalejdoskopu Kultur Dolnego Śląska, odbyły się trzy 
spotkania z kulturą żydowską i po jednym z kulturą 
czeską, niemiecką i grecką. Teraz przyszła pora na 
Kresowiaków, którzy także wnieśli spory wkład 
w kulturę Dolnego Śląska będącej obecnie udziałem 
wielu mieszkańców tego regionu”. 
Program imprezy zawierał wiele ciekawych propozycji., 
zarówno historycznych, jak i kulturalnych. Seminarium 
historyczne skierowane było do uczniów szkół średnich 
i gimnazjalnych i przybliżało młodzieży pojęcie Kresów 
Wschodnich. Odbyła się sesja naukowo-historyczna 
„Sześć wieków polskości na Kresach Wschodnich”, 
w której najistotniejsza była część poświęcona 
eksterminacji polskiej ludności cywilnej. Odbył się także  
wernisaż wystawy fotograficznej „Polskość na 
Kresach", spektakl muzyczny w wykonaniu 
Wrocławskiego Teatru Piosenki „Tylko we Lwowie" 
oraz biesiada kresowa z udziałem „Kapeli znad 
Baryczy"  i  kabaretu  „Tyligentne Batiary".  Można było  
 

 
poznać życie Polaków na Kresach Wschodnich, 
spróbować kresowych potraw i posłuchać piosenek. 
Najważniejszym punktem Dni Kultury Kresowej było 
odsłonięcie pomnika poświęconego pamięci Polaków 
pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów, na 
Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. 
Uroczystość odsłonięcia odbyła się na Cmentarzu 
Komunalnym w Dzierżoniowie. W intencji 
pomordowanych, w kaplicy cmentarnej odprawiono 
uroczystą Mszę św., a uroczystość uświetnili 
mieszkańcy Dzierżoniowa – kombatanci, młodzież 
oraz przedstawiciele miasta. (Fot. 26 - 29) 

 

Strofy lwowskie 
 

Marian Hemar 
 

Nasz front, 
Na wszystkich świata mapach 
Tą samą wykreślony kreską. 
Ale pośrodku czworoboku 

Jeszcze chorągiew wieje w mroku, 
A na niej krzyż 

Z czarno-niebieską 
Wstążką i Lew 

Na tylnych łapach. 
 

Coraz tu ktoś upada obok. 
Coraz topnieją nasze rzędy 

I dawnej słychać krzyk komendy 
„Szlusuj”. 

I ścieśnia się czworobok 
I zamykają się szeregi bez przyjaciela, 

Bez kolegi. 
 

Do czyich rąk ostatni z nas 
Odda chorągwi drzewce? Komu 
Przekaże, gdy nadejdzie czas, 
Aby ją cało niósł do domu? 
Gdzie są te ręce, w które my 

Oddamy nasze gwiazdy, szarfy, 
Pieśni, marzenia, struny, harfy, 

Przysięgi, krzyże, wiersze, 
Lwy? 

 
Po wszystkich nocach, światach, ranach, 

Po wszystkim żalu i tęsknocie, 
Pamiętaj, myśląc o powrocie, 
Że wracać trzeba na kolanach. 

 

Ludzie prawują się i kłócą 
Z losem co w drodze ich wytraca. 
Ludziom się zdarza, że nie wrócą. 

Ale ich naród zawsze wraca. 
 

Po wszystkich dolach i odmianach, 
Ucieczka kończy się powrotem. 

Synu, 
Pamiętaj zawsze o tem, 

Że miłość wraca na kolanach. 
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ZiPmia Stanisławowska 
 

Ziemia stanisławowska-przewodnik cd. 
 

Stanisław i  Tadeusz  Pelikan  
 

Martynów – wieś w powiecie rohatyńskim nad 
Dniestrem, przy linii kolejowej Lwów – 
Stanisławów. Tu w 1624r Stanisław Koniecpolski 
odniósł zwycięstwo nad Tatarami pod wodzą 
Kantymira. 
Mikołajów – miasto w powiecie żydaczowskim. 
Fabryka kafli, garncarstwo. Piękna, drewniana 
cerkiew.  
MikulicPyn – wieś w powiecie nadwórniańskim, 
przy linii kolejowej Stanisławów – Woronienka. 
Miejscowość letniskowa, leżąca u stóp 
Czarnohory, piękna jak Jamna i Jaremcze, 
rozrzucona szeroko po łąkach oraz na łagodnych 
zboczach Jaworowej i Neresnego. Osłonięta od 
wichrów i nasłoneczniona. Kolejka leśna biegnąca 
w dolinę Prutu oraz dowożąca świerki do tartaków 
i fabryki wełny drzewnej z lasów nad Prutem 
Czemegowskim. Panowała tu swojska, 
charakterystyczna dla rdzennej Huculszczyzny 
architektura cerkwi, dzwonnic i chat góralskich. 
 

 
 

Fot.10 Mikuliczyn. Sanatorium akademickie. 
 

Mołotków – wieś w powiecie nadwórniańskim. 
29 października 1914 r. miała tu miejsce krwawa 
bitwa legionów, wchodzących w skład grupy 
generała Attensa z dwukrotnie silniejszymi 
wojskami rosyjskimi. Najcięższe straty poniosły 
baony IV i II pułku piechoty. 
MorsPyn – wieś w powiecie stryjskim, przy linii 
kolejowej Stanisławów – Stryj, stacja kolejowa 
Morszyn Zdrój. Już w XVw. Eksploatowano tu złoża 
soli. Od  XIXw. Morszyn zasłynął kąpielami 
solankowymi i borowinowymi. Jeden ze zdrojów – 
Bonifacy, posiadał najsilniejszą w Polsce, a jedną 
z najsilniejszych w Europie solanek, z których drogą 
krystalizacji otrzymywano znaną powszechnie sól 
morszyńską, gorzką, odpowiadającą pod  względem 

 

 

 
Fot.11 Morszyn. Dom zdrojowy. 
 
działania soli karlsbadzkiej. Nie tylko użytkowano 
ją w miejscu, ale butelkowano oraz przetwarzano 
na sól paczkowaną i sprzedawano w całym kraju. 
Solankę stosowano w leczeniu chorób 
artretycznych, dróg żółciowych, żołądka i jelit oraz 
chorób kobiecych. W latach 1920-1930 powstały 
łazienki do kąpieli solankowych i inhalacji. 
Nadwórna – miasto powiatowe nad Bystrzycą 
Nadwórniańską, przy linii kolejowej Stanisławów – 
Woronienka. Nazwa miasta pochodzi od licznej 
służby Potockich, która nie mając miejsca 
w zamku, została osadzona w pobliskich domach, 
z których później powstało miasteczko. Długo 
jeszcze widniały tu szczątki zamku murowanego, 
który był często napadany ale nigdy nie został 
zdobyty. W 1870 r. była tu fabryka zapałek, były 
też warzelnie soli, uprawiano tytoń. Na cmentarzu 
znajdował się pomnik legionistów, ponieważ tędy 
prowadził szlak ku Przełęczy Pantyrskiej,  

 

 
 
Fot.12 Nadwórna. Rynek 
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upamiętniony walkami w 1915r. między wojskami 
niemieckimi i rosyjskimi. Znajdowała się tu 
rafineria nafty, benzyny, fabryka świec, tartak 
rozwinięty był handel drewnem. 
NiPźwiska – wieś w powiecie horodeńskim nad 
Dniestrem. Znajdowały się tu pokłady fosforytowe. 
Niżniów – miasteczko w powiecie tłumackim, na 
prawym brzegu Dniestru, przy linii kolejowej 
Stanisławów – Czortków. Fabryka wyrobów 
koszykarskich, gipsu i wapna, gorzelnia, 
wydobywano kamień budowlany. 
ObPrtyn – miasteczko w powiecie tłumackim, nad 
Czerniawą. Dawna osada i gniazdo rodzinne 
Obertyńskich. Głośny przez stoczoną w tej okolicy 
bitwę, w której hetman Jan Tarnowski, w 1531r. 
zwyciężył Wołochów. Cały obóz nieprzyjacielski 
wraz z 50 armatami dostał się w ręce zwycięzców. 
Otynia – wieś w powiecie tłumackim, przy linii 
kolejowej Stanisławów – Kołomyja. Fabryka wódek 
i likierów, olejarnia, cegielnia, handel bydłem. 
Pacyków – wieś w powiecie stanisławowskim. Od 
1912r istniała fabryka fajansów, która zasłynęła 
z produkcji figurek ludzkich i zwierzęcych. Jej 
wyroby już w 1913r. pokazywane na wystawie 
w Kijowie, Lipsku, Lwowie skutecznie konkurowały 
z berlińskimi i kopenhaskimi. Odznaczały się 
bogactwem barw. Fajanse z Pacykowa zaliczane 
są do najciekawszych osiągnięć plastyki polskiej. 
Istniała też odlewnia dzwonów. 
 PałahicPP – wieś w powiecie tłumackim, przy linii 
kolejowej Stanisławów – Czortków. Znajdowały się 
kamieniołomy, gleba urodzajna, lasy przeważnie 
dębowe. Z Pałahiczach odgałęziała się kolejowa 
linia lokalna (6km) do powiatowego miasteczka 
Tłumacz. W Pałahiczach, w majątku swego brata 
spędził trzy lata (1867-1870) jeden z największych 
polskich malarzy – Henryk Rodakowski. Plonem 
tego okresu był  cykl akwarel składający się na 
tzw. „Album Pałahickie”, którego treść stanowią 
świetnie narysowane postacie chłopów i Żydów 
przy ich codziennych zajęciach. 
 

 
 
Fot. 13 Dworzec kolejowy w Pałahiczach. 

 

PPcPyniżyn – miasto w powiecie kołomyjskim, 
nad potokiem Łuczka, przy linii kolejowej Kołomyja 
- Słoboda Rungurska. Przemysł naftowy i drzewny 
i bodajże jedyna w Europie fabryka beczek 
bezklepkowych. 
PPrPhińsko – wieś w powiecie dolińskim, nad 
Łomnicą. Dawniej był tu zamek otoczony wałami. 
W 1676r. dokonali na niego napadu Tatarzy. 
Okoliczna ludność zgromadziła się w górach i tam 
się obroniła. W latach 1810-1818 był tu piec do 
wytapiania żelaza. Nad Łomnicą znajdowały się 
tartaki, w których przerabiano duże ilości drewna. 
Rzeką odbywał się spław drewna, pracowały 
młyny.  
Pistyń – miasteczko w powiecie kosowskim, nad 
Pistynką, dopływem Prutu. Miejscowość słynęła 
z artystycznego garncarstwa, wykorzystującego 
motywy wspólne całej Polsce. Na wyrabianych tu 
kaflach występowały sceny rodzajowe z życia 
wojska, szlachty, opryszków, często pełne 
humoru. Dawniej były tu warzelnie soli, a około 
1869r. – zakład hydroterapeutyczny. 
 

 
 

Fot.14 Ceramika pokucka z Pistynia. 
 

Pniów – wieś w powiecie nadwórniańskim, nad 
Bystrzycą. Na północy wznosiły się ruiny zamku 
z XVI w. Należał on do możnej i rycerskiej rodziny 
Kuropatwów, którzy w połowie XVIIw. Byli 
postrachem dla watażków z Pokucia. Niegdyś były 
tu warzelnie soli, a ostatnio kopalnie nafty.  
PodhorodcP – wieś w powiecie stryjskim nad 
rzeką Stryj. W 1397r. Władysław Jagiełło darował 
Podhorodce Iwanowi Frankowiczowi, co potwierdził 
również Kazimierz Jagiellończyk w 1469r. Zygmunt 
I w 1535r. potwierdza darowiznę na rzecz Piotra 
Kmity, znanego mecenasa nauki, którego dwór 
w Wiśniczu był ośrodkiem kultury renesansowej. 
W 1835r właściciel wsi Pietruski, założył sad, 
w skład  którego wchodziło: 200  gatunków  jabłoni,  
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80 gatunków grusz, 45 gatunków śliw, 20 gatunków 
wiśni i 75 gatunków angielskiego agrestu. Z owoców 
tych drzew wyrabiał wino. Prowadził też hodowlę 
jedwabników. 
PodkamiPń – miasteczko w powiecie rohatyńskim 
nad rzeką Świerz. Zamek hrabiów Starzeńskich ze 
zbiorami sztuki, kamieniołomy, gorzelnia. 
 

 
 
Fot.15 Podczas bitwy w Rafajłowej. Rys. St. Janowski. 
 

Rafajłowa – wieś w powiecie nadwórniańskim, 
pięknie położona w dolinie Bystrzycy 
Nadwórniańskiej, wśród świerkowych lasów, 
u podnóża szczytów gorgańskich, skąd spływa 
Bystrzyca. Nad samą wsią wznosi się góra 
Maksymiec. W dawnych niespokojnych czasach 
na tym szczycie palono watry ostrzegawcze, 
płomienie, które mogły dostrzec straż pilnujące 
murów i wałów twierdzy stanisławowskiej. Kolejka 
leśna łącząca Nadwórną i jej duży tartak 
z Rafajłową doprowadzała aż po same szczyty, 
pokryte lasem, wijąc się wśród gór 33km. Była tu 
rezydencja nadleśnictwa, która rokrocznie 
podejmowała w swoich murach znakomitych gości 
 

 
 

 

przybywających na polowania. Czynna była przy 
nadleśnictwie jedna z kilku na huculszczyźnie 
wylęgarnia pstrągów, których narybek wypuszczano 
rokrocznie do Bystrzycy, Doużyńca i jeziorka Ozirne. 
Stąd też prowadzą szlaki na wszystkie niemal szczyty, 
jak te na Przełęcz Tatarską i sąsiednią – Rogodze, 
gdzie oddziały legionów Józefa Piłsudskiego przeszły 
swój sławny chrzest bojowy, jesienią 1914r. walcząc 
z rosyjską armią forsującą przełęcze karpackie. Na 
odcinku Pantyru przegrodziło jej drogę młode 
wojsko polskie, z którego później uformowano 
drugą brygadę legionów, noszącą nazwę 
„karpackiej”. Na przełęczy umieszczono wysoki 
krzyż i wyryto na nim wiersz nieznanego żołnierza, 
poety: 
 

Młodzieży polska, patrz na ten krzyż, 
Legiony polskie dźwignęły go wzwyż, 

Przechodząc góry, doliny i wały. 
Dla Ciebie Polsko i dla Twej chwały. 

 
Na cmentarzu w Rafajłowej złożone są prochy 
czterdziestu legionistów.  
Rohatyn – miasto w powiecie nad Gniłą Lipą, 
dopływ Dniestru, przy linii kolejowej Chodorów – 
Podwysokie. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1539 r. 
Zygmunt I zezwala na zbudowanie ratusza, 
a Zygmunt III, w 1818r, na zbudowanie łaźni 
publicznej. Najstarszym zabytkiem była tu cerkiew 
z XIV w. posiadająca wnętrze gotyckie, trójnawowe. 
W XVI w. Proboszczem kościoła św. Mikołaja był 
Marcin Kromer, kronikarz, potem Piotr Skarga, 
teolog i kaznodzieja. W XVI w. Z Rohatyna porwana 
została przez Turków córka popa Roksolana. 
Oddana do haremu stała się ukochaną żoną 
Sulejmana II Wspaniałego. Miała ona na niego 
przemożny wpływ, co sprawiło, ze rządy Sulejmana 
były na ogół sprawiedliwe i łagodne. 

Cdn. 

Z życia TłumacPan 

 

Moja historia  
 

Elza Boniowska Andrzejaczek Stylianides 
 

Rozdział V  
 

Na stacji kolejowej panował potworny chaos. Cały 
peron był wypełniony przerażonymi ludźmi, stojącymi 
ze spuszczonym wzrokiem lub pogrążonymi 
w histerycznym płaczu. Matki kurczowo obejmowały 
niemowlęta, a starsze dzieci trzymały zawiniątka 
i małe walizki. Co kilka kroków stali rosyjscy żołnierze, 

 
z bronią wycelowaną w zbity tłum. Inni żołnierze biegali 
wokół, wykrzykując rozkazy i kierując ludzi do 
odpowiednich wagonów. Na torach stało wiele 
bydlęcych wagonów, z których każdy miał około 15 stóp 
długości i 10 stóp  szerokości. Na stacji musiało się 
znajdować co najmniej 15 - 20 takich wagonów, a brak 
lokomotywy wskazywał, że upłynie jeszcze dużo czasu 
do rozpoczęcia naszej podróży.  Pod lufami pistoletów 
powoli wprowadzano ludzi do wagonów. Opornym 
żołnierze wymierzali kopniaki, matkom zabierano 
niemowlęta i umieszczano w  wagonach, zmuszając je  
w   ten  sposób  do  pójścia  śladem  swoich  dzieci.  
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Fot.16 Warty i poczty sztandarowe 
przy Pomniku Pomordowanych 
Profesorów Lwowskich. 
 
 
 
 

 
 
Fot.17 Delegacja ZG TMLiKP - Jerzy 
Czyżycki, Emil Teśluk, Bolesław 
Adamczyk,  prezes Andrzej Kamiński 
oraz prezes TMLiKPW w Oleśnicy-
Leszek Mulka. 
 

 
 
. 
 
Fot.18 Składanie wieńców pod 
Pomnikiem Pomordowanych 
Profesorów Lwowskich.  
 
 
 

 
 
 
 
Fot.19 Prezes SUOZUN- 
Szczepan Siekierka oraz inż. 
Karol Cieszyński, syn jednego  z 
zamordowanych profesorów. 
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Odpust 2007r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fot. 20 Tłumaccy pielgrzymi przed obrazem Św. Anny Samotrrzeciej w Kościółku w Siedlakowicach. 

 
 
 
 
Fot.21 Czekamy na Mszę św. Od 
lewej: Jerzy Czyżycki, Adam Biliński, 
(...), Anna Bocheńska, Elżbieta Biś, 
Zygmunt Burczyński, Jan Zakowicz. 
 
 
 
 
 
 

 
 . 
Fot.22 Przed kościołem. Maria Dostal, 

Mirosława Strahl, Jan Zakowicz, 
Helena Bilińska, Elżbieta Biś. 
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Siedlakowice 

 
 

Fot. 23 Przyjemne chwile przy stole spędzone wspólnie z mieszkańcami Siedlakowic.  

 
 
 
 
 
Fot.24 Tłumaczanki. W środku Pani 

Helena Jaśkiewiczowa. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Fot.25 Przy stole siedzą: 
Tadeusz Bodniak, Anna 
Bocheńska, Helena Bilińska, 
Mirosława Strahl. 
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Fot.26 Pomnik – „W Hołdzie 
Pomordowanym Polakom” na 
Cmentarzu Komunalnym 
w Dzierżoniowie. 
 
 

 

 
 
 
 

Fot.27 Poczty sztandarowe 
 
 
 

 
 
 
Fot.28 Uroczystość odsłonięcia Pomnika.  
 
 
. 

 
 

 
 

Fot.29 Tablica pamiątkowa. 
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W końcu nadeszła moja kolej wsiadania do 
wagonu. Wchodziłam jako ostatnia. Rosyjski 
żołnierz  stojący w drzwiach wagonu gwałtownym 
ruchem nakazał mi wejść  do środka i gdy tylko 
uporałam się z wejściem, dwaj żołnierze zasunęli 
drewniane drzwi, odcinając nas od światła 
słonecznego i wrzasków dochodzących z peronu. 
Stałam oparta plecami do drzwi, czekając, aż moje 
oczy przyzwyczają się do panujących ciemności. 
Z przerażeniem rozglądałam się dookoła siebie. 
Na jednym i drugim końcu wagonu znajdowały się 
dwie poprzecznie położone deski. W środku 
podłogi wycięto świeży otwór, który miał spełniać 
funkcję toalety. Oprócz mnie w wagonie 
znajdowało się 30 osób, same kobiety, upchane 
niczym sardynki na  małej przestrzeni. Niektóre 
z nich, ściśnięte do granic ludzkiej możliwości 
siedziały obok siebie na ławkach, a pozostałe na 
podłodze. Oprócz szlochu kilku kobiet w wagonie 
panowała cisza Jedna z najbardziej opanowanych 
wstała i stąpając między ludźmi podprowadziła 
mnie do ławki. Chłopiec w wieku 10 lat wstał 
i ustąpił mi swoje miejsce, a ja z wdzięcznością 
usiadłam na jego miejscu. Nie zdawałam sobie 
sprawy, jak  bardzo jestem wyczerpana. Bogusia 
od 10 minut zanosiła się płaczem i jedna z kobiet 
zabrała ją w swoje ramiona próbując uspokoić. 
Gdy w  końcu ucichła, zasypano mnie pytaniami. 
Skąd pochodzę? Czy słyszałam, gdzie nas 
wywożą? Gdzie jest mój mąż i czy otrzymałam od 
niego wiadomość? Wszystkie tak jak ja, były 
żonami  policyjnych lub wojskowych oficerów. 
W ciemnościach wagonu czekałyśmy przez 
następne cztery godziny.  
Na zewnątrz było przenikliwe zimno, lecz 
w wagonie panował zaduch, a ciasnota nie 
pozwala rozprostować nam kości. Pociąg w końcu 
ruszył i szybko nabierał szybkości. Wkrótce 
jechaliśmy bardzo szybko, a hipnotyzujący stukot 
kół sprawił, że kilka kobiet drzemało z głowami 
opuszczonymi na piersi. Miarowy odgłos działał 
również usypiająco na Bogusię i sprawił, że 
przespała większość pierwszego dnia tej strasznej 
podróży. Wszyscy byliśmy skrępowani, gdy któraś 
z kobiet po raz pierwszy chciała skorzystać 
z otworu w podłodze, więc jedna z nas wykonała 
zasłonę, którą rozpostarłyśmy dookoła otworu 
spełniającego rolę toalety i dosyć  szybko 
przyzwyczaiłyśmy się do braku intymności.  
Cały pierwszy dzień pociąg jechał nie 
zatrzymując się na żadnych stacjach. Wreszcie 
około północy zaczął zwalniać i wjechał na jakąś 
stację. Wszyscy umieraliśmy z głodu. Kilka kobiet 
zabrało ze sobą trochę chleba, sera i ciastek, lecz 
po rozdzieleniu porcji między trzydzieści kobiet 
i trzech  chłopców  z ledwością napełniliśmy usta. 
To  było  nasze  jedyne  pożywienie w ciągu dnia. 
 

 

Po zatrzymaniu pociągu odsunięto drzwi naszego 
wagonu i przez wąską szczelinę wsunięto wiadro 
z płynem, i z kawałkami czegoś pływającego po 
powierzchni i co miało stanowić nasz posiłek, czyli 
zupę. Wyglądało to odrażająco, w smaku bardziej 
przypominało wodę używaną do zmywania naczyń 
niż ludzkie jedzenie. Rozdzieliłyśmy ją między 
siebie, rozlewając do kilku posiadanych kubków 
i pojemników i zjedliśmy niczym największy 
przysmak. Po chwili nie zostało po niej ani śladu! 
Po pół godzinie ponownie odsunięto drzwi i wiadro 
puste wymieniono na wiadro napełnione wodą. 
Zanurzyłam w wiadrze kawałek szmatki i przyłożyłam do 
ust Bogusi. Przylgnęła do niej i zaczęła łapczywie ssać. 
Po godzinie  ruszyliśmy ponownie w dalszą drogę.  
W miarę jak pociąg przejeżdżał następne kilometry 
rozmyślałam nad swoim losem. Myślałam w jaki 
sposób znalazłam się tutaj, w pociągu jadącym do 
Rosji i wracałam myślami do najszczęśliwszych 
dni mojego życia. Urodziłam się w Polsce, 
w małym miasteczku Tłumacz. Ojciec mój zmarł, 
gdy miałam osiem lat, a matka zmarła, gdy byłam 
siedemnastoletnią dziewczyną. Pomimo tego 
pamiętam swoje dzieciństwo jako szczęśliwe 
i beztroskie.  
Po śmierci matki, ja i moje dwie siostry Basia 
i Wilusia wyjechałyśmy, aby zamieszkać razem 
z dziadkami. Z tego okresu pozostało w mojej 
pamięci zbieranie owoców i kwiatów, robienie 
dżemów, oraz kłótnie z moim dziadkiem, 
kochanym ale upartym człowiekiem, którą to 
cechę odziedziczyłam właśnie po nim. 
Wychowano mnie jako praktykującą katoliczkę, 
więc w niedziele chodziliśmy do kościoła, 
a wyjścia te były także okazją do ubrania się 
w nasze najlepsze stroje.  
Czasy szkolne przeminęły bez większych 
problemów. Ponieważ mieszkaliśmy blisko granicy 
rosyjskiej, w szkole językiem obowiązującym był 
język rosyjski i w wieku siedemnastu lat 
praktycznie biegle się nim posługiwałam. Na 
wakacje w 1936 roku wyjechałam do mojej ciotki 
i wujka, u których spędziłam miesiąc wraz z nimi 
i ich dwoma synami. Mieszkali w miejscowości 
odległej 21 mil od domu moich dziadków. Każdy 
wieczór spędzaliśmy na spacerach po mieście. 
Naprzeciw domu mojej ciotki znajdował się 
dwupiętrowy budynek policji. Z jednego z okien 
górnego piętra nieznajomy młody policjant 
obserwował każdy mój krok. Kilka dni po upływie 
wakacji i moim powrocie do domu dziadków 
otrzymałam list wysłany z miejsca zamieszkania 
mojej ciotki i wujka. Ciekawa byłam, kto wysłał 
list, gdyż nie zrobiła tego, ani moja ciotka jak 
też wujek. Po otwarciu listu ze zdziwieniem 
odkryłam, że list wysłał młody policjant który 
podglądał   mnie   z  okna    posterunku   policji. 
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Napisał mi wszystko o sobie, błagając 
o odpowiedź i przysłanie swojej fotografii. Nie 
wiedziałam w jaki sposób zdobył moje nazwisko 
i adres, lecz nie widziałam nic złego w nawiązaniu 
znajomości. Zrobiłam więc tak jak prosił mnie mój 
nowy znajomy i wysłałam mu swoją fotografię. 
Odpowiedział natychmiast i przesłał mi swoje 
zdjęcie. Jeżeli fotograf niczego nie pominął, to 
wyglądało na to, że był to szalenie przystojny 
mężczyzna. 
Rozpoczęliśmy regularną korespondencję. Gdy 
pojechałam na Święta Bożego Narodzenia do 
ciotki mój znajomy, młody policjant o imieniu 
Kazimierz przybył na spotkanie ze mną i moim 
wujostwem i został przez wszystkich życzliwie 
przyjęty. Była to miłość od pierwszego wejrzenia 
i kilka dni po świętach zaręczyliśmy się. Wkrótce 
po tym szczęśliwym spotkaniu zmarł mój dziadek, 
a sześć miesięcy po nim  moja babcia, 
pozostawiając mi swój dom. Po upływie roku od 
śmierci babci wyszłam za mąż, a w czerwcu 1939 
roku urodziła się nam córeczka Bogusia.  
 
Rozdział VI 
 

Koszmarna podróż trwała 15 dni i nocy. Każdej nocy, 
zazwyczaj około północy, pociąg zatrzymywał się na 
stacji i dawano nam wodnistą zupę, wiadro wody 
i trochę chleba.  
W ciągu dnia umieraliśmy z głodu. Dzieci - trzej 
chłopcy (bracia) i Bogusia znosiły te niedogodności 
dość dobrze. Bogusia nie cierpiała zbytnio, ponieważ 
karmiłam ją piersią. Bałam się jednak, że z powodu 
niedożywienia utracę pokarm. Zabrałam ze sobą kilka 
pieluszek , które musiałam suszyć i ponownie używać 
gdyż nie było wody do  prania i Bogusia dostała 
okropnej wysypki. Tak było, aż do czasu, gdy 
dotarliśmy do miejsca przeznaczenia.  
Skoro tylko przekroczyliśmy granicę polsko – 
rosyjską pociąg nieco zwolnił  i czasami 
zatrzymywał się na stacjach w ciągu dnia. Kilka 
razy rosyjskie kobiety przyniosły nam mleko 
i chleb, który przyjęłyśmy z wielką 
wdzięcznością.  
Spędzałyśmy dni, próbując odgadnąć, dokąd 
jesteśmy wiezione i co stanie się z nami po 
naszym przyjeździe na miejsce przeznaczenia. 
W czasie podróży próbowałyśmy rozmawiać, 
próbując  zachować pogodę ducha lecz 
niektóre kobiety nie brały udziału w naszych 
dysputach. Wyglądały jak żywe trupy 
niezdolne do akceptacji swojej sytuacji. 
Musiałyśmy je nawet karmić. Raz, po raz 
jedna z nich zaczynała krzyczeć, płacząc lub 
modląc się, co  bardzo osłabiało pozostałe 
z nas. Jednak ogólnie mówiąc wykazywałyśmy 
dosyć   odwagi  i  starałyśmy   się   pomagać   sobie  
 

 
wzajemnie. Po piętnastu  dniach  naszej  podróży, 
w południe pociąg zatrzymał się po raz ostatni. Kiedy 
ucichła lokomotywa, wstrzymałam oddech, a serce 
zaczęło gwałtownie bić. Uświadomiłam sobie, że 
w końcu dojechaliśmy na miejsce. Kilka kobiet zaczęło 
ciężko szlochać i ja także z trudem powstrzymywałam 
się od płaczu. Po odsunięciu i całkowitym otwarciu 
drzwi wagonu z powodu nagłego dostępu do światła 
słonecznego mrugałyśmy oczami. Przytuliłyśmy się do 
siebie z powodu przenikliwego zimna i obawy o to co 
przyniesie dzień.  
Rosyjski żołnierz stał w drzwiach i swoją bronią 
dawał znaki do opuszczenia wagonu. 
Z trzęsącymi się nogami schodziłyśmy na peron.  
Gdy objęłam wzrokiem cały pociąg zobaczyłam, 
że wszyscy więźniowie wysiadają. Niektórzy 
z nich byli w strasznym stanie, ogarnięci histerią, 
pokryci brudem i zupełnie nad sobą nie panując 
Byłam zadowolona, że udało mi się  opanować 
i zachować spokój w tej strasznej chwili. 
Staliśmy wszyscy na peronie. Patrząc jak po 
siedem lub osiem osób jednocześnie opuszczało 
stację. Nadeszła także moja kolej. Ja i sześć 
innych kobiet (w tym jedna kobieta z trzema 
synami - ta z którą się zaprzyjaźniłam 
w pociągu), opuściłyśmy stację. Zobaczyłam 
długi rząd ciężarówek i konwojentów, którzy 
chrapliwym głosem wołali – „wchodzić, na górę”! 
„Och Boże, gdzie nas zabierają” - płaczącym 
głosem wyszeptała matka trzech chłopców. 
Pomyślałam, że w każdym innym miejscu będzie 
nam lepiej niż w pociągu, a następnie przyszła 
inna myśl - w pociągu było nam przynajmniej 
ciepło. Byłam w strasznym nastroju. Jeden 
z chłopców pomógł Bogusi i mnie wdrapać się 
na ciężarówkę. Wszyscy usiedliśmy blisko 
siebie, osłaniając się przed wiatrem w trakcie 
jazdy ciężarówki.  
Otaczający teren był płaski i ponury. 
Roślinność praktycznie nie istniała  tylko 
gdzieniegdzie widać było kilka karłowatych 
drzew. Z powodu zniszczenia, błotnista droga 
była w fatalnym stanie i raz po raz kołysało 
nami, gdy samochód wpadał w koleiny. Jazda 
ciężarówką trwała kilka godzin. Przejechaliśmy 
przez dwie małe wioski i w końcu ciężarówka 
się zatrzymała. 
Wstałam, aby zobaczyć, gdzie jesteśmy. 
Znajdowaliśmy się w środku dosyć dużej wsi. 
Kilku przechadzających się wieśniaków 
zatrzymało się i patrzyło na nas z szeroko 
otwartymi oczami. Usłyszałyśmy komendę - 
chodźcie na dół, na dół! Zdrętwiałe z zimna 
i zmęczone schodziłyśmy z samochodu. Chłopcy 
jeszcze raz mi pomogli i gdy tylko ostatnia 
kobieta opuściła ciężarówkę odjechali, 
pozostawiając  nas  samotne i  całkowicie  bezradne.  
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Rozdział VII 
 

Staliśmy na środku czegoś, co z pewnością było 
wiejskim placem. Nikt nie pracował, ponieważ był 
to prawosławny Wielki Tydzień Wielkanocny i święta w 
Rosji. Zapewne musiałyśmy przedstawiać żałosny 
widok. Sześć kobiet i trzej mali chłopcy stojący blisko 
siebie z kilkoma zawiniątkami i walizkami u swoich 
stóp. Wkrótce zostałyśmy otoczone przez grupy 
ciekawskich i milczących Rosjan. Przez kilka minut 
wytrzeszczałyśmy oczy na Rosjan i oni na nas. 
Zdawało mi się, że wyczuwałam ich gościnność.  
Nagle zabrzmiał głos – „Skąd przyjechaliście”?. 
Wszystkie skierowałyśmy wzrok na mówiącego 
człowieka. Młody mężczyzna nie próbował ukryć 
pogardy w swojej wypowiedzi.  
Dziękowałam Bogu za znajomość rosyjskiego 
i odpowiedziałam – „Przyjechałyśmy z Polski. 
Dlaczego przybyliście tutaj? – zapytał. „Czy 
w Polsce było tak źle, że przyjechaliście tutaj”? – 
zapytała młoda kobieta. „Przywieziono nas tutaj 
pod przymusem” – odparłam zdenerwowana. „Czy 
myślicie, że opuściłyśmy nasze domy 
dobrowolnie? Zabrano nas w środku nocy!” Starsi 
Rosjanie skinęli porozumiewawczo  głową. 
Wiedzieli co to znaczy być przesiedlonym. Byli 
chrześcijanami  w odróżnieniu od młodych, którzy 
stawali się coraz bardziej wrodzy wobec nas. 
Stalin był ich Bogiem.  
Później dowiedziałyśmy się, że w Rosji nie ma 
kościołów, rozkradziono i wyrzucono wszystkie 
święte obrazy, a w ich ramach umieszczono 
zdjęcia Stalina. Starsi Rosjanie modlili się na 
cmentarzach.  
"Jak się nazywa ta miejscowość"- zapytałam. 
"Znajdujecie się w wiosce Kustanai w Kazachstanie na 
Syberii"- odpowiedziała starsza kobieta.  
Stałam oszołomiona. Na litość boską, musiałyśmy 
przebyć tysiące mil pociągiem. Rozejrzałam się 
dookoła i również zobaczyłam przerażenie na 
twarzach moich towarzyszek. Wszystko rozumiały, 
zapewne również uczyły się rosyjskiego w szkole. 
Chociaż ludzie ci podlegali rosyjskiemu prawu, 
zezwolono im na posiadanie własnej ziemi 
i prywatnego dobytku.  
Kilka rosyjskich kobiet przyniosło nam trochę 
chleba i mleka co przyjęłyśmy z serdeczną 
wdzięcznością. Nadchodził wieczór, robiło się 
coraz bardziej zimno i Bogusia zaczęła płakać. 
"Gdzie możemy spędzić noc?" - skierowałam 
pytanie do wszystkich zgromadzonych.  
Większość wieśniaków wzruszyła ramionami, 
a kilku z nich odwróciło się w przeciwną stronę. 
Jeden z mężczyzn zbliżył się do mnie 
prawdopodobnie dlatego,  że byłam jedyną kobietą 
z niemowlęciem. "Ty i twoje dziecko możecie 
zatrzymać się w moim domu, lecz będziesz musiała 
płacić"- powiedział. 

 
Po pierwszych słowach jego odzyskałam humor, 
lecz straciłam gdy dokończył Nie miałam 
pieniędzy. Czym będę mu płaciła?  
Nagle przypomniałam sobie o ubraniu 
Kazimierza, który na wszelki wypadek 
zabrałam ze sobą. Grzebiąc w walizce 
wyciągnęłam go i powiedziałam: "Może je Pan 
zatrzymać jako zapłatę, lecz pod warunkiem, że ta 
Pani i jej trzej synowie będą ze mną".  
Gestem wskazałam na moją przyjaciółkę, która 
wraz z synami, tak bardzo pomagała mi 
w pociągu. Mężczyzna mruczał przez pewien 
czas, lecz w końcu chwycił ubranie i z godnością 
oddalił się. Pośpiesznie zabrałyśmy nasz skromny 
dobytek i podążyłyśmy za nim.  
Najwidoczniej dał dobry przykład, ponieważ, gdy 
obejrzałam się za siebie spostrzegłam wieśniaków 
prowadzących pozostałe polskie kobiety. Po pięciu 
minutach mężczyzna zniknął w otwartych 
drzwiach. Weszłyśmy do środka za nim. Nad 
wiadrem z wodą stała pochylona kobieta 
w średnim wieku.  
"Natasza, zrób zupę, mamy gości"- powiedział.  
"Goście? Co powiedziałeś? Goście?" - zapytała 
z twarzą ponurą od gniewu. 
"Co to są za ludzie? – pytała dalej. 
"Oni są z Polski i nie mają się gdzie zatrzymać"- 
odpowiedział.  
"Dobrze, ale nie będą tutaj nocować! Czy nie mam 
dosyć zajęć! Mogę zapytać, skąd weźmiemy 
dodatkowe pożywienie? Nigdy nie myślisz!  
Tyrada żony została nagle przerwana po tym, jak 
mąż silnie uderzył ją w twarz.  
"Kobieto, powiedziałem ci, abyś zrobiła zupę"- 
zagrzmiał.  
Nieco ucichła i powoli powróciła do kuchni, na 
której coś się gotowało w dużym garnku. 
Gospodarz zaprowadził nas do małego pokoju 
i powiedział, że możemy rozlokować się w jednym 
z jego kątów.  
Rozłożyliśmy na podłodze koce Bogusi i inne 
posiadane materiały przygotowując prowizoryczne 
łóżka dla dzieci. W kuchni po naszym powrocie 
panowała cisza. Gospodarz siedział na czołowym 
miejscu przy nie nakrytym drewnianym stole. Jego 
żona postawiła pełny gar zupy na stole, tak, że 
niewielka jej ilość rozlała się po powierzchni stołu. 
Postawiła przed każdą z nas płytki talerz 
i rozlewała barszcz za pomocą małej chochli. Zupa 
była bardzo zdrowa, sporządzona z buraków 
i stanowiła główne pożywienie Rosjan. Dla Bogusi 
nie przygotowano talerza, tak więc karmiłam ją ze 
swojego. Zupa była wrząca i dmuchałam na każdą 
napełnioną łyżkę podczas, gdy Bogusia  
wrzeszczała z niecierpliwości. Była głodna jak wilk. 
Łyżka, którą karmiłam ją, była duża i obawiałam 
się, że więcej rozleję niż podam do buzi. W końcu  
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najadła się i zabrałam się do jedzenia pozostałości 
Było wspaniale. Po raz pierwszy od 15 dni nasze 
brzuchy były pełne. Pomimo twardej i wilgotnej 
podłogi spędziłyśmy spokojną noc.  
 

Rozdział VIII  
 

Następnego ranka, gdy weszłyśmy do kuchni 
stwierdziłyśmy, że gospodarz wyszedł już do pracy. 
"Wynocha, wynocha z mojej kuchni"- wrzeszczała 
kobieta, gdy nas zobaczyła.  
"Musimy przygotować jedzenie dla dzieci"- 
poprosiłam.  
"Jeżeli chcecie gotować, to róbcie to na ogniu na 
dworze "- powiedziała i rzuciła nam stary 
zardzewiały garnek.  
Napełniłyśmy garnek wodą i podgrzewałyśmy 
stawiając go na dwóch kamieniach. Wodą 
popijałyśmy resztki chleba zaoszczędzone 
poprzedniego dnia. Był to nasz jedyny posiłek 
w ciągu całego dnia. Ta straszna kobieta nie 
pozwalała nam wejść do domu podczas męża 
nieobecności. Wieczorami, gdy był w domu, pod 
jego presją podawała nam zupę, którą pożerałyśmy, 
jak gdyby był to nasz ostatni posiłek w życiu.  
Zastanawiałam się, jak długo będziemy prowadziły 
taki tryb życia. Dla mnie i mojej przyjaciółki warunki 
takie były możliwe do zniesienia, lecz nie dla 
naszych dzieci, a szczególnie dla Bogusi. Dwa dni 
później przedstawiciel władz lokalnych przyszedł 
i poinformował nas, że będziemy musiały pracować 
w ogrodach wieśniaków, aby zarobić na życie.  
„Kto będzie się opiekował naszymi dziećmi, gdy 
pójdziemy do pracy” - zapytałam z oburzeniem. 
Mężczyzna wzruszył ramionami. Wyglądało na to, że 
Rosjanie mają zwyczaj wzruszać ramionami. 
Wszyscy robili to samo.  
"Jeżeli nie będziecie pracować, nie będziecie jeść". - 
dla niego nie było prostszego sposobu na 
rozwiązanie problemu.  Kilka dni po jego wizycie nie 
chodziłyśmy na poszukiwanie pracy, lecz w końcu 
płacz naszych dzieci zmusił nas do tego. 
Zrozpaczona pozostawiłam moje dziecko pod opieką 
trzech chłopców w wieku - 12,10 i 8 lat i wraz z ich 
matką poszłyśmy na poszukiwanie pracy. Po 
rozdzieleniu się na wiejskiej drodze podeszłam 
i zapukałam do pierwszego z domów. Po kilku 
minutach czekania, w otwartych drzwiach ukazała 
się młodo wyglądająca kobieta patrząca na mnie 
nieufnie. 
 "Słucham"- powiedziała.  
"Szukam pracy" -odpowiedziałam.  
"Jesteś jedną z polskich kobiet. Jakiej pracy 
szukasz?" – zapytała i zmierzyła mnie od stóp do 
głów. Starając się panować nad sobą - 
odpowiedziałam.   „Powiedziano    nam,   aby  na  
 

 
żywność pracować w wiejskich ogródkach. 
Żachnęła się i odpowiedziała ze złością "Wejdź 
zatem" - powiedziała.  
Podążyłam za nią wzdłuż domu, na tyły obejścia 
gospodarskiego. Wskazała na olbrzymią 
przestrzeń porośniętą drzewami i rzekła -  "Na 
początku powyrywaj wszystkie chwasty. Tutaj jest 
łopata". Wręczyła mi łopatę z długim trzonkiem 
i wróciła do domu. Zdjęłam płaszcz i zabrałam się 
do pracy. Było zimno i wiał przenikliwy  wiatr, lecz 
wkrótce byłam mokra od potu. Bolało mnie całe 
ciało i dzwoniłam zębami z zimna. Musiałam 
przyzwyczajać się do tej pracy. Bóg jeden tylko 
wie, jak długo będę musiała tak ciężko pracować. 
Po chwili stwierdziłam, że idzie mi całkiem nieźle, 
jeżeli nie zmieniam tempa pracy. Pracowałam 
prawie bez przerwy, do wieczora, gdy z domu 
wyszła kobieta trzymając torbę z mąką.  
"Dobrze, na dzisiaj wystarczy, przyjdź jutro." – 
powiedziała. 
Miałam trudności stać w pozycji wyprostowanej 
i nogi trzęsły mi się jak galareta. Nie wiedziałam czy 
powodem tego był brak pożywienia czy 
przepracowanie Zapewne jedno i drugie.  
"Oto zapłata na dzień dzisiejszy"- powiedziała 
kobieta podając mi torbę z mąką. Padając ze 
zmęczenia odpowiedziałam: "Dziękuję"- dziwiąc się 
jednocześnie, że tak ciężka praca warta jedynie 
torebkę mąki. Ale pomyślałam, że żebrak nie ma 
wyboru. Byłam wykończona.  
Powłócząc nogami wracałam do domu, sądząc, że 
z Bogusią jest wszystko w porządku. Dzięki Bogu, 
gdy przyszłam gospodarz był w domu, tak więc 
mogłam usiąść na krześle w kuchni. Bogusia, gdy 
mnie zobaczyła wpadła w histerię. Wzięłam ją na 
ręce i przytuliłam do siebie. Jak mogłam ją zostawić 
na cały dzień. Lecz wiedziałam, że jutro będę 
musiała zrobić to samo.  
Moja przyjaciółka wróciła do domu przede mną. 
Wyglądała na bardziej wyczerpaną jak ja. W ciszy 
zjadłyśmy zupę i udałyśmy się do pokoju, aby 
wymienić uwagi.  
"Co ci dali? - zapytałam ją.  
"Sześć cebul, a tobie” -  zapytała  
"Torebkę mąki"- odpowiedziałam, wyciągając ją 
z kieszeni płaszcza. Jutro możemy zjeść cebulę 
z mąką. Zachichotałyśmy i dzieci oszołomione 
popatrzyły na nas. Nasz chichot przemienił się 
w głośny śmiech i wiedziałam, że wkrótce 
wybuchniemy płaczem.  
"Wystarczy" - powiedziałam wycierając łzy. "Kładźmy 
się spać".  
Ułożywszy Bogusię, z trudem starałam się utrzymać 
otwarte oczy i zmęczona upadłam na moje posłanie 
zrobione z części garderoby. Natychmiast zasnęłam.  

 

Cdn. 
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Ocalić od zapomnienia 
 

Magdalena Storożenko 
 

Wspomnienie o swoim pradziadku Franciszku 
Burczyńskim napisała Magdalena Storożenko 
wnuczka Jadwigi Storożenko (z domu Burczyńska) 
i uczennica Szkoły Podstawowej nr. 13 w Katowicach.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 30 
Franciszek 
Burczyński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wstęp 
 

Wszyscy uczyliśmy się o II wojnie światowej 
i wojnie obronnej Polski we wrześniu 1939 roku. 
Lecz jak to było naprawdę, co z emigracją? 
Po klęsce wrześniowej rozpoczęły się, nie 
pierwsze już w historii Rzeczypospolitej, 
emigracyjne wędrówki Polaków. Pod wpływem 
postępujących wojsk niemieckich, oddziały polskie 
wycofywały się na wschód. Jednocześnie 
rozpoczął się exodus ludności cywilnej. Po 
wkroczeniu Armii Czerwonej - 17 września 1939 r. 
na wschodnie terytoria Polski, większość 
uciekinierów znalazła się na terenach okupacji 
sowieckiej. Niektórym z nich udało się uciec 
i przekroczyć granice Rumunii, Węgier, Litwy 
i Łotwy. Było ich około 150 tys. Wśród uchodźców 
znalazły się naczelne władze państwowe, część 
aparatu administracyjnego oraz ludność cywilna 
i odziały wojskowe min. oddział, w którym 
znajdował się mój pradziadek - Franciszek 
Burczyński. Jego służba polegała na ochronie 
Rządu Polskiego, który opuszczał nasz kraj wraz 
z pierwszą falą uchodźców.  
Jest to historia jednego człowieka na emigracji, który 
swoją ojczyznę opuścił z władzami państwowymi, lecz 
wracać miał jedynie ze swoim oddziałem. Historia 
człowieka, który był z dala od rodziny, przyjaciół 
i swojego domu rodzinnego, człowieka który rodzinę 
zostawił   w   Tłumaczu,    w   1939r.,   a   odnalazł  

 
w Olbrachtowie dopiero w 1946r. Jest to historia, 
którą pierwszy raz usłyszałam na zjeździe 
Tłumaczan w Kołobrzegu, a potem była 
powtarzana na wielu  rodzinnych  uroczystościach.  
 

Rozdział I 
 

Dnia 3 grudnia 1901 roku. w Tłumaczu na ulicy 
Kolinieckiej przyszedł na świat Franciszek 
Ksawery Burczyński. Jego spokojne dzieciństwo 
szybko się skończyło gdy był zaledwie 13 letnim 
chłopcem i został świadkiem wybuchu I wojny 
światowej. Po zdobyciu wschodniej części Polski 
przez Rosjan dostał się do niewoli bolszewickiej 
i był w niej przez kilka miesięcy. Kilka lat później 
spotkał miłość swego życia - Helenę Bilińską 
i ożenił się z nią dnia 26-tego września 1925 roku, 
w kościele parafialnym w Tłumaczu. Miał czworo 
dzieci: Kazimierza, który żył tylko miesiąc od 
29.07.1926 r. do 21.08.1926 r., Zygmunta Józefa. 
Jadwigę Kazimierę moją babcię oraz Kazimierza 
Stanisława, którzy żyją nadal.  
29-tego sierpnia 1939r. o godz. 19 Franciszek 
Burczyński został powołany do czynnej służby 
wojskowej do Post. P. P. w Tłumaczu. Kilka dni 
później, 15 - tego września o godz. 1230 rozległ się 
alarm, a jednostka wojskowa, w której był 
Franciszek dostał nakaz wyjazdu do 
Stanisławowa, a stamtąd do Kosowa oraz 
przydział do tamtejszego Post. P. P. Jego służba 
miała polegać na ochronie Rządu Polskiego, który 
znajdował się w pobliskich miejscowościach.  
 

 
 
Fot. 31 Franciszek Burczyński i (...) Łohaza. Tłumacz 
1939 r.  
 
 

Oto fragment pamiętnika dziadka. Jest on 
przepisany bezpośrednio z pamiętnika dziadka 
z czasów wojny: 
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1939.09.15, godz. 12.30 -  alarm i wyjazd do 
Stanisławowa, stamtąd do Kosowa  oraz przydział 
do tamtejszego Post. P.P. Służba  polegała na 
ochronie Rządu Polskiego, który rozkwaterowany 
był w tym czasie, w tych miejscowościach. 
Koledzy zostali przydzieleni do miasteczka 
granicznego – Kuty.  
1939.9.17 -  informacja Komendy P.P. 
o wkroczeniu wojsk sowieckich na terytorium 
Polski – otrzymaliśmy rozkaz wycofania się do 
miejscowości Kuty. Według krążących w tym 
czasie wiadomości, wojska sowieckie wkroczyły 
na teren Polski, tylko dla ochrony ziem 
wschodnich przed bombardowaniem wojsk 
niemieckich.  
1939.9.18, godz. 18.45 - Gdy słońce kryło się 
u podnóża gór otrzymaliśmy (garstka  wygnańców)  
rozkaz przekroczenia granicy rumuńskiej. Przed 
mostem granicznym zatrzymaliśmy się, gdyż sznur 
aut tak wojskowych, jak też cywilnych, zdążał do 
granic Rumunii. Przy moście rozważaliśmy czy 
mamy zostać, czy też jak inni przekroczyć granicę. 
Większość była za przekroczeniem granicy 
ponieważ dochodziły nas słuchy, że po wsiach 
i miasteczkach potworzyły się bandy złożone 
z Żydów i Ukraińców, którzy napadają na 
pojedynczych żołnierzy polskich, rozbrajają ich 
i rozstrzeliwują. Gdy słońce zachodziło i niebo 
pokryło się chmurami, a deszczyk począł rosić - 
otrzymaliśmy następny rozkaz aby przekroczyć 
ten most niedoli. Ze łzami w oczach, z pacierzem 
na ustach przechodziliśmy most graniczny. Na 
środku mostu - przy ostatniej fladze Polskiej 
zdjąłem czapkę i  przeżegnawszy się posłałem 
w stronę swoich najdroższych być może ostatnie 
pożegnanie – „Ach Lusieńko i Dzieci moje jak 
ciężko jest rozstać się z Wami! Nie wiem co się 
w tej chwili z Wami dzieje i Bóg świadkiem, że nie 
jestem winien temu, że muszę Was opuścić”. 
Wieczorem, tego samego dnia złożyliśmy broń po 
stronie rumuńskiej w Wyżnicy i  wsiedliśmy do 
pociągu. W wagonach przespaliśmy noc, a rano 
postanowiliśmy  w czterech przekroczyć 
z powrotem granicę i wrócić na polską stronę, 
gdyż tęsknota za najbliższymi była większa niż 
strach przed bandytami. Przekroczenie to nie 
udało się nam, gdyż żołnierze rumuńscy nie 
przepuścili nas przez granicę. 
 1939.9.19 -  przybyliśmy do Czerniowiec 
i mieliśmy jechać dalej, lecz na najbliższej stacji 
ośmiu z nas wyskoczyło z wagonów i postanowiło 
wrócić do Czerniowiec. W Czerniowcach, prawie 
w polskim mieście, przyjęto nas bardzo życzliwie 
i spędziliśmy tu trzy dni. Trzeciego dnia 
wywieszono przy Polskim Konsulacie afisze, że 
wszyscy uchodźcy znajdujący się w Czerniowcach 
muszą wyruszyć najbliższym pociągiem w dalszą drogę.  
 

 

Załadowali więc nas znowu do wagonów i już 
następnego dnia znaleźliśmy się w Jasi (1) gdzie 
również nas powitano bardzo przyjaźnie. Pobyt 
ten trwał niestety dość krótko. 
1939.9.22  - w Jasi, w Katedrze Arcybiskupiej 
odprawiono sumę dla Polaków. Odprawiał ją 
kapelan Wojska Polskiego. Wokół rozległ się 
płacz i szloch. Chór śpiewał pieśni: "Boże lud 
twój czcią przejęty", "Serdeczna Matko, 
Opiekunko Ludzi", "Z tej biednej ziemi, z tej łez 
doliny", a  śpiew ten łączył się ze szlochem, 
krztusił i dławił. Trzymaliśmy chustki przy 
oczach, a rozpacz rozdzierała nam  piersi. Gdy 
kapelan głosił kazanie, szloch nie ustawał, 
a ludność tutejsza,  nie rozumiejąca  polskiego 
języka wspomagała nas w cierpieniu i płakała 
razem z nami. Boże! Czy nadejdzie ten dzień, że 
będę mógł zobaczyć swoich bliskich? Lusieńko 
moja! Ach dzieci moje drogie, jak ciężko mi żyć 
bez was! Tak schodzą mi dni bez Was i tylko 
w nocy jestem zawsze z Wami. Jedynie te sny 
dodają mi otuchy. Pisałem do Konsulatu 
Sowieckiego o wizy na powrót do kraju, ale do 
tej pory nie mam odpowiedzi. Wszyscy chcemy 
wracać do swoich rodzin.  
1939.10.7 - wysłałem kwestionariusz do 
Konsulatu Polskiego o wydanie paszportu. 
napisałem też do swej Lusieńki 3 kartki oraz 
1 kartkę do Czerwonego Krzyża. Nie wiem czy 
dowiedziała się, że ja żyję. Wiem Droga 
Lusieńko ile Ty tam musiałaś przejść zniewag,  
lecz pamiętaj Bóg jest dobry, ufajmy Mu!  
1939.10.8 – to już trzecia niedziela na wygnaniu. 
Msza święta, śniadanie, następnie Suma dla 
Polaków, modlitwy, kazanie, szlochy i płacz. Po 
Sumie obiad w stołówce akademickiej, deszcz, 
opowiadania w świetlicy i beznadziejne 
czekanie. Po kolacji spotkaliśmy Polaka – 
Wąsowicza, który zaprosił nas „na radio”, przyjął 
nas winem, jajecznicą i gołąbkami, a deszcz 
sprawił, że nie można było wrócić na kwaterę, 
więc spaliśmy u gospodarza. 
1939.10.9 -  Msza św. Odprawia ją  ks. Biskup 
Okoniewski. Potem śniadanie. Deszcz ciągle 
pada jak z cebra i przemoknięty jestem do 
suchej nitki. Po śniadaniu jak zwykle gawędy 
w świetlicy, następnie obiad, itd. Dowiedzieliśmy 
się, że za trzy dni wyjeżdżamy w dalszą drogę. 
Po kolacji udałem się na odpoczynek do kwatery 
Buczka, który dał mi koc i nie musiałem spać 
pod mokrym płaszczem.  
1939.10.10 – śnieżyca. Na  śniadanie nie idziemy, 
gdyż do stołówki jest bardzo daleko, jesteśmy 
zziębnięci a na zewnątrz zimno i pada deszcz ze 
śniegiem. W czasie obiadu dowiedziałem się że 
wszyscy uchodźcy mają wyjechać jutro  do miasta 
R.Sarat (1) i musimy  przygotować  się  do  dalszej  
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podróży, a ja oczywiście jestem  chory na żołądek. 
Chyba od tej rumuńskiej oliwy. 
 1939.10.11-  wstaliśmy o godz. 4 rano i udaliśmy 
się do pociągu.  Na dworcu panował duży ruch, 
więc wyjechaliśmy około godz.6.30 czasu 
rumuńskiego. Na dworcu pośpiesznie poprawiono 
nam dokumenty podróży i cały transport 
uchodźców ruszył do miejscowości Buzau(1). 
Wieczorem około godz.9 znaleźliśmy się na 
miejscu, rozkwaterowaliśmy się po kwaterach. 
Będziemy spać po trzech na jednym łóżku!  
1939.10.12 - rejestracja na komisariacie. Ścisk był 
straszny, zarejestrowano nas 100 osób.  
1939.10.13 -  rejestracja w Czerwonym Krzyżu. 
Poinformowano nas, że otrzymywać będziemy po 
100 lei dziennie na utrzymanie i mieszkanie. Obiad  
i kolację zjedliśmy w Seminarium Duchownym, 
w którym odprawiono nabożeństwo różańcowe 
w malej, rzymsko - katolickiej kaplicy. Udałem się 
na odpoczynek myśląc znowu o swoich 
Najdroższych. Boże! Gdybym mógł wiedzieć co 
oni w tej chwili robią, czy są zdrowi. Och! Jak bym 
już chciał być z Wami. Pa, moi Kochani! 
Dobranoc! 

Rozdział 3 
 

 

 
Fot. 32 Helena Burczyńska. Tłumacz, 1932 r. 

 
W tym czasie w jego rodzinnym domu, jego żona 
Helena i dzieci czekały na  jedną chociaż 
wiadomość o tym, że ich mąż, ojciec i głowa 
rodziny jeszcze żyje. Nie mieli żadnej informacji 
o tym co się z nim dzieje. Rodzina martwiła się, bo 
nastał dla nich trudny czas. Planowano wysłać ich  
na Syberię, lecz pewien Żyd, któremu Franciszek 
uratował   córkę   wstawił   się   za   nimi  u  władz.  
 

 

Czternastoletniego syna - Zygmunta w 1942 r. 
Niemcy wywieźli na przymusowe roboty do 
Niemiec, a córka Jadwiga  skończyła 5 klasę 
w siedmioklasowej szkole podstawowej 
w Tłumaczu. Rodzina była niespokojna o losy  
mojego pradziadka, więc w roku 1940 udała się do 
jasnowidza, który opowiedział im, że widział 
mojego pradziadka Franciszka w białym fartuchu. 
Okazało się, że była to prawda, ponieważ dziadek 
już wtedy pracował w Szkocji jako sanitariusz, 
w izbie chorych. Pierwsze informacje o dziadku 
dostali dopiero w kwietniu 1941 roku, gdy dziadek 
był już w Szkocji. Paczki od dziadka ze Szkocji 
przychodziły  przez Portugalię, gdyż Portugalia nie 
brała udziału w II Wojnie Światowej. 
 

RoPdPiał 4 
 

Droga Pradziadka z Rumunii do Szkocji była 
długa. Dziadek dostał się do Bukaresztu, 
a następnie do Polskiej Ambasady, gdzie 
odebrano Mu paszport, a dano pokwitowania oraz 
bieliznę i 400 lei na wyżywienie. Kwaterę dostał 
w domu noclegowym.  
10.01.1940 r. pradziadek wraz z kolegami oddali 
paszporty. Do Włoch mają wjechać: Koniarski, 
swojak Zacharski,  Grąbka i pradziadek Franek. 
13.1.1940 r. Franek i jego koledzy są już 
w Jugosławii. Następnego dnia są w Trieście, jadą 
przez kraj jezior, do Wenecji i Milano. Z Milano do  
miasta granicznego Modano.  
17 stycznia 1940 r. jest już we Francji w Coetquidan,  
a kilka dni później został przydzielony do Kompanii 
Zapasowej, Sanitarnej z przydziałem do Mjr 
.Jaklinskiego Henryka - Naczelnego Lekarza Ośrodka. 
Miesiąc później do Coetquidan przyjechał 
naczelny wódz - gen. Sikorski. Na defiladzie 
defilowały pułki, które w niedługim czasie miały 
udać się na front. Były to tzw. pułki podhalańskie, 
które walczyły później na froncie w Norwegii. 
Franciszek Burczyński pisał w swoim pamiętniku:  
1940.04.12 - Niemiec wkroczył do Danii i Norwegii.  
1940.05.11- piątek. Niemiec uderzył na Belgię, 
Holandię i Luksemburg.  
1940.05.29 - jestem dalej na miejscu, pełno 
uchodźców z Belgii i północnej Francji, 
przywożą rannych aż do nas. Niemiec wkracza  
w głąb Francji. Nie piszę do Was gdyż nie wiem 
czy listy dochodzą, a po drugie obawiam się że 
moimi listami sprawię Wam dużo przykrości.  
1940.06.11 - Włosi wypowiedzieli wojnę Francji 
i Anglii, mamy wyjechać, jestem już spakowany 
i oczekuję dalszych rozkazów. Dziś przyszedł 
do mnie Łohaza i opowiadał, że słyszał od tych, 
którzy ostatnio uciekli spod zaboru 
sowieckiego, że rodziny uciekinierów 
wywiezione zostały w głąb Rosji. 
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Fot. 33 Franciszek Burczyński – w środku. Coetquidan, 
10 maj 1940 r. 
 
1940.06.16 -  rozkaz wyjazdu z Coetquidan. Na 
polu walki wyniki niepomyślne. Paryż wzięty, walki 
toczą się już za Paryżem. Godz. 1700 - jesteśmy 
w Guer. Wyjeżdżamy dopiero o godz. 20 wozami 
towarowymi. Wyjeżdżamy w nieznane. Wygląda tu 
jak w połowie września ubiegłego roku w Polsce. 
Uciekinierów moc, jadą nie wiedząc dokąd. 
1940.06.18 -  rano, o godz. 500 budzą nas odgłosy 
nalotów, strzały karabinów maszynowych i jęki 
rannych. Opatrujemy rannych. Pierwszy chrzest! 
Ośmiu  zabitych, szesnastu rannych, Francja 
kapituluje. Godz. 1000 wyjeżdżamy, droga bardzo 
ciężka człowiek zupełnie wycieńczony.  
1940.06.19 -. Jesteśmy w Parthenay(3). Wszystko 
ucieka - wojsko, cywile, auto za autem. Francuzi 
odnoszą się do nas obojętnie. Jednak 
otrzymujemy pociąg i wyjeżdżamy w kierunku 
Bozano, lecz nie dojeżdżamy do tej miejscowości, 
wjeżdżamy tylko na stację. Miasto płonie, płoną 
zbiorniki z benzyną, które w nocy podpalili Niemcy. 
1940.06.20 - pociąg cofa się na pole, poza miasto. 
Tu nas zatrzymują, przychodzi francuski major 
z kilkoma żołnierzami i chce nas aresztować. 
Żołnierze znękani uciążliwą podróżą ulegają, lecz 
tylko niektórzy. Tworzą się różne partie, władze 
Francuskie nie dają sobie rady, patrzą na 
wszystko przez palce. Naszą grupę złożoną 
z 29 ludzi prowadzi por. Mroziewicz, bardzo 
zrównoważony człowiek. Idziemy pieszo najpierw 
partiami po kilku, aby w lesie zebrać się razem. 
Krążą samoloty, wyczekujemy w krzakach. 
Męczymy tej nocy 32 km do Rochefort. Tu śpimy 
w polu, siano mokre, lecz człowiek tak zmęczony, 
że zasypia jak kamień. Ludność francuska dla nas 
bardzo obojętna, trudno dostać coś do jedzenia, 
a o spaniu gdzieś w stodole nie ma mowy. 
1940.06.21 -  rano por. Mroziewicz wystarał się dla 
nas   po  szklance  ciepłej   kawy.  Wchodzimy  do  
 

 

 

miasta, Rochefort, tu tracimy 8 godz. Udało nam 
się wyszukać auto ciężarowe (stary grat) 
i ruszamy dalej, gdyż Niemcy depczą nam po 
piętach. Pod górę auto popychamy. 
1940.06.22 -  wjeżdżamy do Bordeaux, miasta 
portowego. Piękna katedra. Deszcz leje jak 
z cebra. Śpimy nad stajnią, na strychu. 
 1940.06.23 -  jedziemy do Bayonne, miasta 
portowego. Ruch wielki, wszystko ładuje się na 
okręty, żołnierzy zatrzymują i umieszczają 
w obozach. Och Francjo!  Macocho jakżeś nas 
zdradziła!  Ilu najlepszych synów polskich oddało 
za ciebie życie!  Historia nie widziała takiej tragedii 
i zdrady. Mijamy szybko Bayonne i wjeżdżamy do 
małego portu St.Jean de Luz, czekamy na 
deszczu do 25 czerwca na okręt.  
1940.06.25, godz. 13.00 -  jako ostatni wsiadamy 
do szalupy niemal u wrót portu i dostajemy się do 
okrętu. Pogoda nieprzyjazna, fale rzucają barką, 
2 żołnierzy ginie w otmętach oceanu. O godz. 
14.00 przybija jeszcze jedna, ostatnia barka już 
z cywilami i okręt rusza daleko w nieznane.  
1940.06.28, godz. 10.00 - jesteśmy w porcie 
Plymouth. Opuszczamy nasz statek, a właściwie 
węglarkę, wsiadamy na luksusowe szalupy 
i przywożą nas wprost na stację kolejową, gdzie 
wydają nam trochę herbaty i chleb z konserwami. 
O 15.30 wyjeżdżamy pociągiem w nieznane. 
Nasza armia tak wspaniała, rozbita została na 
części. Jedna część przekroczyła granice 
Szwajcarii, a druga została aresztowana przez 
Francuzów. Część, która nie mogła nadążyć 
dostała się w ręce Niemców.  
1940-06-29 -  jesteśmy prawie na miejscu, 
w miejscowości Blairgowrie w Szkocji. 
Rozlokowali nas na łące, w namiotach. Góry jak 
nasze Karpaty. Przejechałem całą Anglię – kraj, 
jak nasze Polesie, same  łąki.  Zboża  nie  
widziałem. 

Cdn. 
 

Przypisy 
 

1) – Wyżnica, R. Sarat, Jasi, Buzau – miasta w Rumunii 
2) -  Camp de Coëtquidan – zespół francuskich uczelni 
wojskowych, położony w Bretanii w miejscowości 
Guer, w departamencie Morbihan. 
3) – Parthenay, Bozano, Rochefort, Bordeaux, 
Bayonne, St.Jean de Luz – francuskie miasta na 
trasie ewakuacji Polaków. 
4)- Plymouth - jeden z największych portów 
Wielkiej Brytanii, nad kanałem La Manche 
położony nad rzeką Plym i Tamar na granicy 
między Kornwalią a Dewonem. 
5) -  Blairgowrie.- miasto w Szkocji, w którym 
Anglicy udostępnili Polakom ośrodek szkolenia 
czołgistów.   
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Odpust w Siedłakowicach, 2007 
 
Jerzy Czyżycki 

 
Siedlakowice. Kto z nas Tłumaczan, na dźwięk tej 
nazwy miejscowości nie zareaguje? 
Niepostrzeżenie wzrasta adrenalina, mocniej 
serce kołacze. Nadbiegają niby wichrem niesione 
wspomnienia. Wspomnienia z Tłumacza niczym 
liany splatają się z Siedlakowicami. Te dwie 
miejscowości, podobnie Kresowe, jedną tam na 
wschodzie i tę tu na zachodzie połączyła św. Anna 
Samotrzecia. Kto z Tłumaczan, wielbicieli św. 
Anny Samotrzeciej nie wie gdzie to jest?  
Mała wioska na trasie Wrocław - Świdnica, 
a w niej kościółek filialny należący do parafii 
Zachowice, dawna kaplica przydworska. Tu po 
tułaczce ekspatriowana z Tłumacza, zdobiąca 
niegdyś ołtarz główny kościoła parafialnego - 
obraz, rzeźba, znalazła swe miejsce. To tu do Niej 
w ostatnią niedzielę lipca, od blisko 60 lat 
podążają Tłumaczanie, by złożyć Jej hołd, prosić 
o łaski i zdrowie. Dawna kaplica została 
rozbudowana staraniem obecnych mieszkańców 
Siedlakowic i Mirosławic, którzy tworzą wspólnotę 
religijną. Z każdym rokiem coś nowego "przybywa" 
w tym przybytku. Dzień odpustowy to szczególne 
święto, dlatego w tym dniu zawsze wita przybyłych 
pielgrzymów odświętnie przystrojony kościółek. 
Społeczność tych miejscowości składała się 
ekspatriowanych Tłumaczan oraz przybyszy 
z Centralnej Polski. Piszę, że składała się, bo dzisiaj 
dawnych mieszkańców urodzonych tam na Kresach 
w Tłumaczu jest zaledwie dwie osoby - pani Helena 
Jaśkiewicz i pan Roman Mazurek. Ich zstępni to już 
tu urodzeni. Wykruszył czas dawnych mieszkańców 
Tłumacza, którzy min. zasiedlili Siedlakowice.  
Nas - dawnych mieszkańców Tłumacza przybyłych 
na Odpust było w tym roku 23 osoby. Mszę św. 
odprawiał ks. Dziekan Edward Jurek, proboszcz 
parafii w Sobótce. On też głosił homilię. 
Wspomniał o wędrówce obrazu, witał nas, 
dawnych wiernych parafian tłumackiej św. Anny, 
modlił się w naszej intencji, modlił się za tych 
którzy odeszli, a także wszystkich parafian.  
Po mszy odbyła się procesja wokół kościółka. Ks. 
proboszcz Stanisław Kulig zaprosił nas,  
pielgrzymów, do opodal mieszkającej ostatniej już 
z przybyłych z Tłumacza ekspatriantów, pani 
Heleny Jaśkiewiczowej na odpustowy piknik.  
Pomimo bardzo zmiennej aury w tym roku pogoda 
nam dopisała. Sprawdza się powtarzane przez 
pokolenia powiedzenie, że w odpust św. Anny jest 
zawsze pogoda i w historii Tłumacza nie zdarzyło 
się, by w tym dniu trwały działania wojenne 
w miasteczku i okolicy. W ogrodzie pani Heleny 
Jaśkiewiczowej     powitali    nas   -   właścicielka  

 
posesji, sołtys Siedlakowic – pan Jerzy Czerwiec, 
oraz proboszcz parafii Zachowice ks. Stanisław 
Kulik zapraszając do suto zastawionych stołów. 
Z grilowego kominka, dochodził smakowity 
zapach specjałów jakie nam serwowano. 
Kiełbaski, pieczone kurczaki kusiły, a że była to 
pora obiadowa, nie próżnowaliśmy. Różnego 
rodzaju wypieki i słodkości, herbata, kawa i inne 
napoje uzupełniały przyjęcie. Rozmowom, 
opowiadaniom jak zawsze nie było końca. 
Gospodarz i sołtys - pan Jerzy zapoznał nas 
z planami na przyszłość tej małej społeczności 
i trudnościami na jakie napotykają w ich realizacji. 
Ta mała, zasymilowana społeczność co roku, 
15 lipca organizuje festyn z turniejem piłkarskim, 
grami i zabawami oraz zabawą taneczną.  
Nic niestety nie trwa wiecznie. Czas szybko mijał 
i nadszedł moment pożegnania. Dziękując 
społeczności siedlakowickiej za przyjęcie 
odpustowe prezes Z. Burczyński z przekonaniem 
mówił, że za rok da Bóg, znowu się spotkamy jak 
to od lat czynimy u stóp naszej św. Anny 
Samotrzeciej. Spotkanie uwieczniono na 
zdjęciach. (Fot. 20 – 25). Dziękujemy Wam za 
serdeczne przyjęcie. Do zobaczenia w przyszłym 
roku.  
 

Kresowa dusza 
 

Marek Perzyński 
 
Artykuł pochodzi z tygodnika katolickiego 
„Niedziela” nr 33, z dn. 19 VIII 2007 r. 
 

„Przed tym obrazem brałam I Komunię św., 
przed nim żarliwie modliłam się, żeby ojciec wrócił 
szczęśliwie z wojny, przyjeżdżam więc na każdy 
odpust” - opowiada Danuta Tabińska-Juhasz, 
prowadząca w Karpaczu dom wczasowy 
"Juhaszówka”.  
Odpust odbył się w niewielkiej wsi Siedlakowice koło 
Sobótki (parafia Zachowice), gdzie po II wojnie 
światowej umieszczono obraz św. Anny Samotrzeciej  
z Tłumacza, miasteczka leżącego niedaleko 
Stanisławowa w archidiecezji lwowskiej, a więc na 
Kresach wschodnich Polski, zajętych po II wojnie 
światowej przez ZSRR. To tam pani Danuta, jako  
mała dziewczynka brała Komunię św., a potem modliła 
się o powrót ojca i tam została duża część jej serca.  
Obraz św. Anny znajdował się w ołtarzu głównym, 
cieszył się wielkim kultem, także wśród rodzin 
ormiańskich, których wielu mieszkało w okolicznych 
dworkach wokół Tłumacza. Sowieci wywozili Ormian 
na Syberię na równi z polskimi rodzinami ziemiańskimi.  
Po II wojnie światowej, gdy Polacy zmuszeni 
zostali do opuszczenia Kresów, zabrali 
z kościoła  św.  Anny  w  Tłumaczu  co  się  dało.  



Zeszyty Tłumackie 2(40) 2007 r. 

 26

 

Trzema furmankami przewieźli wyposażenie 
kościoła najpierw do sióstr zakonnych 
w Stanisławowie, gdzie czekało na podstawienie 
wagonów, którymi razem z tłumaczanami, trafiło 
w 1946 r. na Dolny Śląsk, do parafii świętych 
Piotra i Pawła w Kątach Wrocławskich, gdzie 
skierowano ks. Franciszka Piszczóra, ostatniego 
proboszcza parafii Tłumacz (1).  
Gdy rozbudowano kaplicę dworską 
w Siedlakowicach, umieszczono w niej obraz św. 
Anny Samotrzeciej. Wystarali się o to 
mieszkańcy Jackówki, wioski leżącej niedaleko 
Tłumacza, którzy osiedli w Siedlakowicach. 
Wcześniej obraz odnowiono (ramę i szatę Bożej 
Rodziny pokryto płatkami prawdziwego złota), do 
czego dołożył się kard. Henryk Gulbinowicz, 
także Kresowiak, tyle że z innych stron – 
z Wileńszczyzny (2).  
„Matka Boska jest pomostem pomiędzy Kresami 
wschodnimi a Kresami zachodnimi 
Rzeczypospolitej” - stwierdził kard. Gulbinowicz 
podczas poświęcenia odnowionego obrazu.  
Z kościołem w Siedlakowicach wiąże się interesująca 
historia. Władze komunistyczne postanowiły rozebrać 
kaplicę, zamierzali zacząć od dzwonnicy, na której 
wisiała sygnaturka. Mieszkańcy, nie chcąc do tego 
dopuścić, potajemnie zabrali ją. Zaczęły się 
przesłuchania: kto, jak, dlaczego? Sporo osób 
aresztowano, ale wieś się nie dała i kaplica przetrwała. 
Z czasem ją. rozbudowano Siedlakowice są dumne z 
obrazu św. Anny Samotrzeciej, bo jest wspaniały. Ma 
formę płaskorzeźby, wykonany został w 1920 r. 
w pracowni rzeźbiarskiej Wincentego Jakubika, która 
mieściła się przy ul. Chorążczyzny we Lwowie. Zaś 
fragmenty malarskie są dziełem Stanisława 
Batowskiego - Kaczora, znanego lwowskiego artysty-
malarza.  
Św. Anna cieszyła się kultem w Tłumaczu już w XV 
wieku. Kościół pod jej wezwaniem zbudowano w 1485 
r. Był dobrze uposażony, nic dziwnego – miał patronat 
królewski. Spalony w 1585 r. przez Tatarów, 
odbudowany został około 1600 r. dzięki staraniom 
Jana Dymitra Solikowskiego, arcybiskupa lwowskiego. 
Kościół ten był drewniany. Murowany zbudowano 
dopiero w 1874 r. Powstał ze składek społeczeństwa 
ziemi tłumackiej. Miał dwie okazałe wieże i trzy nawy. 
Miał, bo niestety władze sowieckie w 1970 r go 
rozebrały. Danuta Tabińska-Juhasz opowiada: „Kiedy 
rozbierano cukrownię Dzieduszyckich w Tłumaczu, 
która zbankrutowała, to cegłę przeznaczono po równo 
na budowę kościoła rzymskokatolickiego św. Anny, 
cerkwi i synagogi. Była także w Tłumaczu elektrownia, 
która zaopatrywała w prąd całe miasto. Cerkiew, 
kościół i synagoga dostawały gaz za darmo. No, 
niech ktoś powie jak to jest, że ludzie się umieli 
świetnie dogadać i nie trzeba było do tego wielkich 
słów, ideologii?  
 

 
Mieszkańcy Tłumacza wspominają 
z rozrzewnieniem ks. Edwarda 
Tabaczkowskiego, proboszcza w Tłumaczu od 
1910 r, który mówił długie kazania. Czasami, 
według tłumaczan, za długie. Obok ambony 
stała loża kolatorska patronki kościoła. Gdy 
kazanie się przedłużało, delikatnie stukała 
laską w ambonę, ksiądz się reflektował 
i szybko kończył. Zamęczyli go w więzieniu 
w Stanisławowie hitlerowcy za to, że wystawiał 
Żydom papiery aryjskie, tj. świadectwa chrztu. 
Wielu dzięki temu ocalało. Tłumaczanie 
wmurowali ku jego czci tablicę pamiątkową we 
wrocławskim kościele świętych: Stanisława, 
Wacława i Doroty. Tablicę ma tam też ks. 
Tuzinkiewicz, dziekan i długoletni proboszcz 
w tym kościele. Nic dziwnego, że byli 
mieszkańcy Tłumacza przylgnęli do niego 
i traktują go dziś jak swój, kresowy. Skupieni 
są w Ogólnopolskim Klubie Tłumaczan przy 
Zarządzie  Głównym Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. 
Pierwszy raz gremialnie spotkali się w 1985 r. 
w Karpaczu, w "Juhaszówce" Danuta 
Tabińska-Juhasz wspomina: „ Podczas Mszy 
św. w kościele, w intencji dawnych tłumaczan, 
ludzie płakali jak bobry”. Odtąd spotykają się 
regularnie na zjazdach trzy razy w roku: na 
zjeździe w Kołobrzegu, na opłatku we 
Wrocławiu, po Mszy św. obowiązkowo 
odprawianej w kościele świętych: Stanisława, 
Wacława i Doroty i oczywiście na odpuście św. 
Anny w Siedlakowicach. Coraz ich mniej, ale 
nie tracą rezonu. Mają następców, którzy 
urodzili się już na Dolnym Śląsku, i wszędzie 
tam, gdzie los rzucił tłumaczan. A rozrzucił ich 
po całym  świecie. Następcy niczym nie różnią 
się od dziadków. Są tak  samo otwarci na 
ludzi, uśmiechnięci, radośni i szczerzy.  

Po prostu - kresowe dusze. 

 

Przypisy 
 

1) Ks. Piszczór z wyposażeniem kościoła 
tłumackiego, w pierwszym etapie pobytu na 
Dolnym Śląsku rezydował w Gniechowicach. Losy 
obrazu Św. Anny opisane są w ZT nr ¾ 2003r., 
w artykule J. Czyżyckiego pt. „Historia naszego 
obrazu i świątyni w Siedlakowicach”. 
 
2) Renowacja obrazu została przeprowadzona przez 
Ogólnopolski Oddział Tłumaczan, przy wsparciu 
finansowym kard. Henryka Gulbinowicza, natomiast 
oprawę obrazu i ołtarz wykonali mieszkańcy 
Siedlakowic i Mirosławic. 
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Wspomnienie 
 

18 czerwca 2006 roku zmarł 
w Gdyni nasz ukochany 
Dziadek - kmdr. mgr. 
Bolesław Józef Piotrowicz. 
Pamiętamy Go jako 
człowieka ciepłego, 
skromnego, dobrego, 
o wielkiej cierpliwości 
i wielkim sercu. Był 
kochającym Mężem 
i Ojcem, a dla nas - Jego 

wnuczek - przede wszystkim był wspaniałym 
Dziadkiem, który zawsze służył nam radą i pomocą. 
Cieszył się z naszych sukcesów, wspierał i zawsze 
był niesamowitą dla nas inspiracją. Może to zabrzmi 
banalnie, ale Dziadek był dla nas – a właściwie jest – 
wzorem i przykładem jak należy żyć. Dziadek był 
przede wszystkim historykiem i humanistą - miał 
bardzo dużą wiedzę i chętnie się nią dzielił z innymi. 
Szczególnie lubił opowiadać o czasach swojego 
dzieciństwa i wczesnej młodości, które spędził 
w swoim ukochanym Tłumaczu, gdzie się urodził 
28 listopada 1925 roku, oraz o czasach wojny 
i powojennych. Dziadek miał niespotykany już teraz 
dar opowiadania, słuchałyśmy tych historii 
z zapartym tchem, i teraz celebrujemy ich pamięć. 
Czas spędzony w Jego towarzystwie nigdy nie był 
straconym. Dziadek był człowiekiem towarzyskim, 
pięknie śpiewał, tańczył, miał wielu przyjaciół. Kochał 
przyrodę, naturę, wiele razy chodziliśmy na spacery 
po kaszubskich lasach czy gdyńskim bulwarze. 
Dziadek był nietuzinkowym człowiekiem, 
społecznikiem, umiał w codziennym życiu znaleźć 
radość i pasję, które zjednywały mu ludzi. Nie ma 
dnia, żebyśmy o Nim nie myślały, mówiły, 
wspominały i jesteśmy niezmiernie wdzięczne 
losowi, że miałyśmy szczęście znać tak wspaniałego  
człowieka.  
 

Wnuczki - Marta i Agnieszka 
 

Errata 
 

W ZT Nr. 2(38), w artykule wspomnieniowym pt. 
„Wspomnienie o Tadeuszu Pelikanie (1931-2004)”, 
w zdaniu – „Miał dwóch braci, stał się pupilkiem 
rodziców, hołubionym przez nich „mizerakiem”, co 
w potocznej mowie kresowej znaczyło – 
„najmniejszy, najmłodszy”. Zamiast słowa „mizerak” 
powinno być – „miPynPk”. Słowo to pochodzi od 
słowa ukraińskiego „mizyneć” i oznacza – piąty, 
najmniejszy palec u ręki. W kresowej mowie 
potocznej oznacza to – „najmniejszy, najmłodszy”. 
Za popełniony błąd serdecznie przepraszamy. 

 

Lista ofiarodawców 
 

1 Stanisław Mierzwiński Gliwice 67 
2 Anna Korczowska Gliwice 67 
3 B.i R. Przybyłowie Kraków 49 
4 Krystyna Marciniak Warszawa 17 
5 Eugeniusz Wysoczański Kraków 3 
6 Maria Sapa Nysa 7 
7 Mirosława Strahl Wrocław 17 
8 Helena Bilińska Wrocław 17 
9 Władysław Mazurek Siedlakowice 17 

10 Helena Sobańska Milicz 20 
12 Czesława Kałuża Kraków 17 
13 Rudolf Woroszczuk Brzeg 17 
14 Krystyna Helt Wrocław 100 
15 Halina Czubak Koło 67 
16 Dioniza Cieśla Oleśnica 67 
 

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom 

składamy serdeczne podziękowania 
 

Odeszli 
 

Józef Burczyński 

ur. 3 01 1929 r. w Tłumaczu 

zm. 22 07 2007 r. 

w Kamiennej Górze 

 

 

Stanisława Korybska  

z d. Korneluk 

ur. 1922 r. 

zm. 21 05 2007 r. w Gliwicach 

  
 

Zbigniew Jarosławski 

ur. 5 11 1920 r. w Oleszy 

pow. Tłumacz 

zm. 17 07 2007 r. w Słupsku 

 

 

Wyrazy żalu i współczucia rodzinom 

zmarłych składa Zarząd TMLiKPW 
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Komunikaty 
Opłatek 

 

1. InformujPmy, żP spotkaniP opłatkowP odbędPiP się w dniu 9 stycPnia 2008 r. (środa), 
o godP. 1300 w rPstauracji „Bankowa” prPy ul. DąbrowskiPgo 44. 
Opłatek poprzedzi Msza św., która odprawiona zostanie  o godz. 1100 w kościele św. 
Stanisława, Doroty i Wacława. (obok budynku opery). Ze względów organizacyjnych 
prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w Opłatku do dnia 7 stycznia 2008 r. Proszę 
o telefoniczne zgłoszenie pod nr. 071 3608849 

Wczasy w Kołobrzegu 
 

2. InformujPmy, żP w prPysPłym 2008 roku, wcPasy w KołobrPPgu będą trwać od 
9 cPPrwca (poniPdPiałPk) do 22 cPPrwca (niPdPiPla). DojaPd możliwy jPst w dniu 
poprPPdPającym , niP wcPPśniPj niż w późnych godPinach popołudniowych. 
Zgłoszenia należy przesłać na adres Zarządu w nieprzekraczalnym terminie do 15 lutego 
2008 r. Po tym terminie żadne zgłoszenie nie będzie uwzględniane. 
 

3. Przypominamy wszystkim prenumeratorom i członkom Oddziału, że wpłaty na składki 
i prenumeratę należy wnosić na konto: TMLiKPW ZarPąd Główny PKO BP IV O/Wrocław 
53 1020 5242 0000 2102 0131 9631 – tytuł TłumacP. 
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NasPP cPasopismo dofinansowywanP jPst prPPP Radę Ochrony Pamięci Walk i MęcPPństwa. 
Za dotację sPrdPcPniP dPiękujPmy. 

 

 
 

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

AdrPs RPdakcji: TMLiKPW Ogólnopolski Oddział Tłumaczan, 50 – 079 Wrocław, ul. Ruska 32/33, 
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W publikowanych tPkstach PastrPPgamy sobiP prawo dokonywania skrótów, Pmian tytułów 
oraP poprawPk stylistycPno – jęPykowych. Na życPPniP autorów Pwracamy prPPsłanP matPriały. 
 



 

 Rafajłowa, zima 2006 r. 
 

 

 

 
Fot.34 Polski kościół w Rafajłowej. Do 
niedawna służył obecnym mieszkańcom 
jako magazyn i sklep. 
 

 

 

 

 

 

Fot.35 Kopiec i krzyż na Przełęczy 
Legionów. Na kopcu znajduje się 
kamienna tablica z wyrytym 
pamiątkowym wierszem. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fot.36 Tablica, na której 
wyryto wiersz nieznanego 
żołnierza, poety: 
 
Młodzieży polska, patrz na ten 

krzyż, 
Legiony polskie dźwignęły go 

wzwyż, 
Przechodząc góry, doliny i 

wały. 
Dla Ciebie Polsko i dla Twej 

chwały.  
 

 
 

 

 

 



 

 
 

Fot. 37 Przedwojenny słupek graniczny w Gorganach, na granicy polsko-czechosłowackiej. 

Zima, 2006 
 

Zdjęcia wykonał – Paweł Kotlarz (http://www.pbase.com/pkotla) 


