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Czarnohora i jej najwyższy szczyt Howerla. 
 

„Tam, gdzie wypiętrzył się łańcuch Czarnohory, snadź, niegdyś jakieś morze nieznane, 
pradawne cisnęło burzliwe bałwany, a te, dobiegłszy tu, stanęły w bezruchu, stężałe nagle, 
w kamień twardy zamienione, aby nie rozprysnąć się już nigdy. Znajdziesz tu pełnię 
najwspanialszej palety malarskiej – szmaragd i malachit traw, żółć złocistą, ciepły i smętny 
fiolet i radosny błękit nieba” (F.A. Ossendowski - „Cuda Polski - Huculszczyzna”) 
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PamiętnP, ważnP rocPnicP 
 

Klasztor w Niżniowie cd. 
 

Romana Szymczak (Gawlewicz) 
 

 
 

Fot.2  Fasada kościoła św. Stanisława i św. Jana 
Chrzciciela. 
 

Niestety, pokoju na horyzoncie nie było widać. 
Niewolę sowiecką zastąpiła niewola niemiecka. 
Niemcy początkowo starali się wykazać rzekomą 
wyższość swej kultury. Nietrudno było jednak 
rozszyfrować ich politykę. Oto jak relacjonuje ją 
siostra Marcela: „Dwulicowa polityka niemiecka 
dążyła do rozbudzenia coraz silniejszej nienawiści 
narodowościowej. Wobec Polaków udawali, że są 
ich opiekunami i usiłowali nawiązać stosunki 
towarzyskie, Ukraińcom obiecywali niezależną 
Ukrainę, potajemnie pozwalali na gromadzenie 
broni i tworzenie organizacji zbrojnych, w celu 
tępienia Polaków". Tragedia Polaków nasiliła się, 
kiedy w chwili rozpoczęcia żniw latem 1942r. 
władze niemieckie ogłosiły olbrzymi kontyngent 
zbożowy. W tym samym czasie rozpoczęły się 
łapanki i wywożenie robotników do Niemiec. 
Większość gwałtów z inicjatywy niemieckiej 
wykonywała milicja i władze ukraińskie, a więc 
ciężary i krzywdy spadały głównie na Polaków. 
Oczywiście, również na Siostry. Szczególnie 
dokuczliwy był  wspomniany  już kontyngent,  gdyż  

 
pole Sióstr przywłaszczyli sobie sąsiedzi, chłopi 
i nie zamierzali zwracać przynajmniej części 
plonów, a za nieoddanie zboża groziło więzienie. 
Wybawicielem Sióstr z tej sytuacji był magazynier 
Roman Bury (jako mały chłopiec przekazany przez 
rodziców do pomocy ks. kapelanowi), który przez 
dwa lata załatwiał za nie tę sprawę.  
Ukraińcy dawali się we znaki również z własnej 
inicjatywy. W okolicznych lasach pojawiły się ich 
bojówki. Składały się z młodzieży wiejskiej, ale 
kierowała nią inteligencja ukraińska. W lipcu 1943r. 
Dniestr wyrzucił liczne, zmasakrowane zwłoki 
Polaków, a w okolicy Niżniowa rozpoczęły się 
krwawe napady. "Zrazu były to sporadyczne 
wypadki, mające na celu wytępienie księży 
polskich i inteligencji, we wrześniu mordy te 
nabrały charakteru jakiejś sadystycznej, potwornej 
zabawy: porywano żywcem ofiary, brano do lasu 
na tortury lub też w domach pastwiono się nad 
nimi, zanim dobito. Rodzina Sabatów przez dwie 
godziny była bita kolbami po głowach, następnie 
uwiązanych do powroza wleczono po ulicy, 
wreszcie zastrzelono" (zapiski s. Marceli). W zimie 
rzezie jeszcze się nasiliły i chociaż wydawało się 
to niemożliwe - były jeszcze okrutniejsze. Niżniów 
jak się okazało, był dla tych bojówek jedną 
z pierwszych placówek eksperymentalnych. Leżał 
wśród gór i lasów, a dodatkowo zajmowali w nim 
eksponowane stanowiska - komendant milicji 
i nauczyciel, powiązani z tymi bojówkami. 
Nauczyciel to dawniej lojalny Polak, od 1939 r. 
zagorzały komunista i w końcu oddany Niemcom 
fanatyk Ukrainiec. Dramat ludzi potęgował fakt, że 
niemal w każdej rodzinie spotkać można było dwie 
narodowości, a nienawiść silniejszą była niż węzły 
rodzinne.  
Akcję masowych mordów chwilowo przerwało 
w  marcu 1943 r. wkroczenie sprzymierzonych 
z niemieckimi wojsk węgierskich, wyraźnie 
życzliwych Polakom. Do Niżniowa zbliżał się już 
jednak front  niemiecko - rosyjski. Przed rozpoczęciem 
walk miasto było świadkiem tragedii tych Rosjan, 
którzy uciekali, wraz z całym swym mieniem, 
przed bolszewikami pod opiekuńcze skrzydła 
Niemców, a ci na rynku niżniowskim otaczali ich, 
odbierali dobytek, ludzi ładowali do wagonów 
i wywozili do lagrów. Okropny był też widok 
pędzonych tędy jeńców rosyjskich, wynędzniałych, 
zawszonych, głodnych, a było wśród nich wielu 
Polaków wcielonych do wojska sowieckiego. 
Potem w lesie ulokowało swoje kwatery niemieckie 
wojsko  frontowe. Dopuszczało się ono strasznych  
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gwałtów, głównie na polskiej ludności, gdyż 
w wojsku niemieckim było wielu Ukraińców. To 
wówczas banderowcy spreparowali donos, że 
siostry przechowują partyzantów - komunistów. 
Przez kilka dni klasztor nękany był brutalnymi  
i rabunkowymi  rewizjami, a w końcu otoczony 
armatami i tankami. W ostatniej chwili dowódca 
osobiście dokonał rewizji i cofnął bezpodstawny 
rozkaz zagłady domu i sióstr. Wkrótce przyszło im 
przeżyć jeszcze raz podobne zagrożenie. Niemcy, 
wiedząc że nadchodzi kres ich władzy i zdając 
sobie sprawę, że zasłużyli sobie na zemstę ze 
strony miejscowej ludności, wyłapywali mężczyzn 
i więzili ich w szkole, którą zamierzali wysadzić 
w powietrze. Za ukrywanie kogokolwiek groziła 
natychmiastowa śmierć, a Siostry w klasztorze 
dały schronienie kilku rodzinom pogorzelców. 
Pewnego poranka wszyscy byli zgromadzeni 
w kaplicy na Mszy św. kiedy Niemcy rewidowali 
dom. Obecni w kaplicy odnieśli wrażenie jakby 
bezwzględnych  oprawców odepchnęła od niej 
jakaś siła. Niebawem wkroczyły wojska sowieckie. 
Niemcy, którzy wycofali 20 dywizji z frontu 
wschodniego, a teraz sowieci odcięli im odwrót, 
usiłowali odebrać jedyne możliwe przejście 
Dniestru w Niżniowie. Zaczęło się od nieustannego 
bombardowania mostu pontonowego, oddalonego 
od klasztoru o 3 km. Wkrótce jednak rozgorzał 
czterodniowy, piekielny bój, a klasztor znalazł się 
w centrum walki. Bolszewicy w tym czasie 
postanowili wymordować siostry. W przerwie walk 
z Niemcami sprawdzili, gdzie one przebywają 
i naprzeciw okna pomieszczenia, w którym się 
zgromadziły ustawili armatę. Kiedy po wystrzale 
przyszli sprawdzić, co się z nimi stało, ich 
zdumienie nie miało granic - okno było wyrwane 
z futrynami, ale zakonnice wyszły spod gruzów 
żywe. 
Przewidując, że następnym celem może być 
kaplica, poprosiły one swego kapelana ks. Wnuka, 
aby rozdał im komunikanty jako wiatyk. Następny 
pocisk spadł na ołtarz! Nadeszła noc z 15 na 16 
kwietnia 1944r. - data pamiętna w dziejach 
Niżniowa! Wieś  otaczająca klasztor stanęła 
w ogniu. Ludność kryła się po lasach i wąwozach. 
Siostry schroniły się w znajdującym się wewnątrz 
domu składzie. Oto słowa siostry Marceli: "O godz. 
11 w nocy, wyłamawszy drzwi wejściowe, wpadła 
do naszego schronu banda, złożona z Żydów 
i Ukraińców w sowieckich mundurach. Zrewidowali 
w brutalny sposób nasze kieszenie, a sprzeciwiającej 
się s. Anieli przyłożył Żyd nóż do szyi z zamiarem 
zarżnięcia. Widząc znak Krzyża Świętego 
uczyniony przez jedną z Sióstr nad pozostałymi, 
Żyd - herszt bandy zaczął ją bić rewolwerem po 
głowie, aż  bryzgała  krew. W  przekonaniu  bliskiej  
 

 

śmierci Siostry odmówiły wspólnie "Credo", co 
doprowadziło bandytów do jeszcze większej 
wściekłości.  
 

 
 
 Fot.3   Fragment wnętrza kaplicy. Stan sprzed 1939 r. 
 

 Bili, gryźli, przykładali rewolwery do czoła, szarpali, 
usiłując oderwać najmłodsze Siostry od 
Przełożonej, której się trzymały. Siostry, 
wezwawszy opieki matki Marceliny, ponowiły śluby 
zakonne, a kiedy dwóch żołnierzy powaliło na 
ziemię siostrę Maurycę, rozpoczęły litanię 
loretańską. Przy wezwaniu Matko Niepokalana 
odczucie bliskości i piękna Niepokalanej tak nas 
zachwyciło, że nieświadome czasu i okoliczności, 
zaczęłyśmy je powtarzać dziesiątki, a może i setki 
razy..." (zapiski s. Marceli). Potem w przekonaniu, 
że nadchodzi kres ich życia, głośno odmówiły "Pod 
Twoją obronę". Napastnicy, zapewne w obawie, że 
mogą one ściągnąć obrońców, nakazali im 
milczenie i popędzili je w głąb domu. I to je ocaliło, 
gdyż przez dziurę w murze udało im się 
niepostrzeżenie spuścić do piwnicy i tam przetrwały 
do rana. Były pewne, że ocalenie zawdzięczają 
modlitwom sióstr Michaeli i Anieli, które bandyci 
jako staruszki chwilowo zostawili w spokoju. Ale 
siostra Michaela błagała Boga, żeby cierpienie 
grożące młodszym siostrom przelał na nią. I tak 
się stało - kiedy tym młodszym udało się wymknąć 
z rąk oprawców, ci wściekłość wyładowali na 
staruszkach, katując je w potworny sposób”. 
Następnego dnia dom zajęli Niemcy. Zaczął się 
przemarsz ich dywizji wracających ze wschodu. 
Był to widok zupełnie inny niż w przypadku wojsk 
sowieckich - wyglądał nie na klęskę, lecz na 
zwycięską defiladę. Kolumny wojsk przesuwały się 
wręcz pod oknami Sióstr i nieraz zatrzymywały się 
przy studni. Wtedy Polacy (przeważnie Ślązacy) 
w niemieckich mundurach wylewali swoje żale, 
a Siostry pocieszały ich, obiecując modlitwę 
i rozdając medaliki i obrazki Pani Jazłowieckiej. 
One same prowadziły tryb życia prawie więzienny,  
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pozbawione Mszy św. i wielu rzeczy koniecznych 
dla ciała i duszy. Do ogrodu nie można było 
wychodzić, zresztą powietrze tam było okropne, 
bo nikt nie grzebał sowieckich trupów. Siostra 
Marcela skorzystała z pierwszej okazji, żeby wysłać 
młode siostry - Maurycę i Łucję do Szymanowa. 
Trochę oddechu przynieśli tej ziemi Madziarzy. 
Kiedy oni zajęli pas przyfrontowy, siostry mogły 
uporządkować dom i ogród. Pułkownik węgierski 
dawał im do pomocy ludzi i konie, a także żywność 
z kuchni polowej. Klasztor znowu stał się ostoją 
dla ludności wiejskiej. Przychodzili tu po pociechę, 
radę, po lekarstwa, ubranie itp., ale zdarzało się 
też, że powszechna wówczas nędza prowokowała 
niektórych do grabieży.  
W połowie maja siostry otrzymały od matki 
Zenony, via siostra Emilia z Jarosławia, polecenie 
"zlikwidowania wszystkich spraw placówki 
niżniowskiej oraz wyjazdu do Szymanowa. Był to 
grom z jasnego nieba” - pisała siostra Marcela 
w kronice: „po wszystkich mękach, któreśmy 
przeszły, by tej placówki Zgromadzenia nie stracić, 
mamy ją rzucić w chwili, gdy wszystko się dźwiga 
i to bez możności przedstawienia Matce, jak 
sprawy stoją." O konieczności poddania się woli 
matki przekonały ją ostatecznie słowa siostry  
Michaeli:  „Nie może być błogosławieństwa Bożego, 
tam gdzie nie ma całkowitego posłuszeństwa". 
W wyjeździe pomogła im siostra Krysta z Nowego 
Sącza, przysyłając znajomego kolejarza Siedlarza. 
Siostry spakowały swoje rzeczy, zabrały też ze 
sobą naczynia liturgiczne z kaplicy. Klasztor 
pozostawiły pod opieką sióstr Józefitek, których 
dom legł w gruzach i zafurtowej siostry Franciszki 
Kasiorowskiej.  
Po blisko tygodniowej podróży, w nocy 23 maja 
siostry: Marcela, Michaela, Teresa i Jacenta 
dotarły do Szymanowa. Wzruszające było ich 
powitanie, po wszystkim co przeszły w Niżniowie, 
a o czym tutaj wiedziano już z opowiadań sióstr 
Maurycy i Łucji. Okazało się też, że nie dotarł do 
siostry Marceli list matki Zenony z 2 maja, a były 
w nim słowa: "...Ja tę sprawę rozstrzygam w ten 
sposób; macie zostać, o ile nie ma groźnego 
niebezpieczeństwa, polecać stanowczo nic nie 
mogę, bo nami kieruje Bóg przez okoliczności". 
Teraz matka ze swą radą zastanawiała się, jak 
ratować opuszczony dom. Do Niżniowa chciała 
wracać siostra Marcela, zgłosiła się z taką prośbą 
również siostra Zofia, przebywająca wówczas 
w Nowym Sączu, to ona jeszcze w czasie I wojny 
światowej powiedziała siostrze Eugenii, że pragnie 
za ten dom oddać Panu Bogu swoje życie. 
W końcu padła decyzja, że pojadą tam obie 
i siostra Marcela pomoże zainstalować się siostrze 
Zofii,   ale  potem  wyruszy  do  Jazłowca,  aby  po  
 

 

powrocie do Szymanowa zdać matce relację 
z sytuacji panującej również w tym domu. Do 
Niżniowa dotarły 8 VI 1944 r. Poszły do kościoła 
na Mszę św. o godz. 10, a zaraz po niej były 
świadkami okrutnej łapanki zorganizowanej przez 
Niemców. W klasztorze na szczęście byli Węgrzy, 
ale  w okolicy było bardzo niebezpiecznie. Drogi 
i lasy obstawiły bandy  Bulby i Bandery - czego 
siostry nie wiedziały. Ich pułkownik zapowiedział, 
że nie mogą liczyć na przepustkę do Jazłowca, 
a kiedy później próbowały dotrzeć tam bez 
pozwolenia, zawrócił je z drogi. Dwa kilometry od 
Jazłowca był front, ewakuowano już ludzi 
z Nowosiółki, Dulib, Złotego Potoku i Jazłowca. 
Każdej chwili czekało to również klasztor. Siostra 
Zofia była przerażona ruiną domu i zniszczeniem 
ogrodu, ale ludziom we wsi, cieszącym się na 
widok sióstr, mówiła: "przyjechałam, by z wami 
pozostać". 4 Vll pisała ona do matki Zenony: 
„Dzięki Pani naszej Jazłowieckiej, której ufam 
bezgranicznie, mam już  swoje najniezbędniejsze 
rzeczy, ale braku ich nie odczuwałam, poratowana 
serdecznie przez Jazłowiec. Tu ofensywa stoi 
w miejscu, codzienne naloty na Stanisławów, a tu 
często nad  Dniestrem. Niemcy poprawnie się 
zachowują, Madziarzy zawsze serdeczni. Odwiedzam 
chore na wsi, tu mam często odwiedziny. Z Siostrami 
czarnymi (Józefitkami) siostrzane stosunki". Na 
propozycję matki, że przyśle jej siostrę Teresę, 
pisze, że nie jest to potrzebne, bo - "Dzieci 
gromadzić nie można, bo ich nawet w kościele nie 
widać, prócz rocznych lub do 5 lat; inne pasą lub 
z powodu popalenia mieszkają daleko po polach". 
Okoliczna ludność nadal w klasztorze szukała 
porad, książeczek do nabożeństwa, różańców. 
W kolejnym liście do matki, z 12 VII czytamy: 
"Sytuacja bardzo niepewna, a mnie spokojnie 
i bezpiecznie w ręku Bożym, z przeświadczeniem 
opieki Pani naszej". Z zapisków siostry Gabrieli, 
zatytułowanych "Ostatnie lata Domu Jazłowieckiego", 
wynika, że do dnia 20 VII 1944 r. siostry w Jazłowcu 
miały kontakt z Niżniowem. Tego dnia, wraz 
z odejściem stamtąd Niemców, został on 
przerwany. W sierpniu dotarła wiadomość, że 
siostra przełożona w Niżniowie jest chora i prosi, 
by przyjechała do niej siostra ekonomika. Ta 
prośba nie bardzo pasowała do siostry Zofii, 
a siostra Gabriela obawiała się podróży siostry 
Letycji - młodej, zwracającej uwagę swoją urodą 
i nie znającej ani języka ukraińskiego, ani 
rosyjskiego. Jednak na drogach, po przemarszu 
wojsk sowieckich zdawał się panować spokój, 
siostra Letycja nalegała, że chce pomóc siostrze 
Zofii i w końcu 21 VII pojechała tam z Polką, 
dobrze znającą język ukraiński. Miała wrócić za 
kilka dni.  
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Tymczasem do Jazłowca zaczęły docierać 
niepokojące informacje, że w lasach pojawili się 
partyzanci ukraińscy. Wzywano księdza i siostrę 
Aurelię do rannych, czworo ludzi nie powróciło do 
domu z targu w Złotym Potoku. Siostry ogarnął 
niepokój, gdyż siostra Letycja nie wracała. Dotarła 
też do klasztoru wiadomość, że 23 VIII 
w Rusiłowie widziano siostry - Zofię i Letycję oraz 
towarzyszącą im Kasię Szczerbatą idące w stronę 
Jazłowca. Ponieważ było już więcej przypadków 
zaginięć bez wieści, Siostry spodziewały się 
najgorszego. Poszukiwania nie przynosiły 
rezultatów. Dopiero na początku listopada w lesie 
rusiłowskim, zaledwie 3 km od Jazłowca, 
odnaleziono zwłoki najpierw siostry Letycji, 
a potem siostry Zofii. Były na nich ślady 
bestialstwa ludzi, a także wygłodzonych zwierząt. 
Siostra Letycja, powszechnie znana w okolicy 
z dobroci serca i ofiarnej pomocy potrzebującym, 
śniła się wielu ludziom i żegnano ją z ogromnym  
bólem. Obie Męczennice pochowano w grobowcu 
w Jazłowcu.  
O dalszych dziejach Niżniowa siostry dowiedziały 
się w marcu 1945 r. od przejeżdżających przez 
Jarosław uciekinierów ze Stanisławowa. Ksiądz 
Wnuk, ex oficer, kapelan wojskowy w czasie 
poprzedniej wojny zamienił klasztor na twierdzę 
otoczoną drutem kolczastym i pilnowaną przez 
wartowników. Znalazło tu schronienie około 120 
rodzin. Przez kilka miesięcy był spokój ale potem 
nadeszła nowa fala szczególnie okrutnych 
napadów w okolicy i ludzie, pomimo rad księdza, 
żeby pozostali, zaczęli stąd uciekać. W końcu 
i ksiądz, zapewniwszy przedtem transport siostrom 
Józefitkom i siostrze Franciszce, wyjechał. One już 
tego  nie  zdążyły uczynić. W nocy z  7 na 8 marca  
  
 

 

do domu wpadła uzbrojona banda ukraińska. 
Siostry wymordowano, jedynie przełożoną, ciężko 
ranną ktoś uratował, a klasztor i kościół spalono. 
Kilkanaście lat po zakończeniu wojny, w 1959 r., 
jedna z uczennic sióstr, była mieszkanka 
Niżniowa, doniosła siostrze Immaculacie, że jej 
krewny był w Niżniowie i  widział, że klasztor 
został rozebrany do fundamentów, a z kościoła 
pozostała jedna wieża i też  jest już rozbierana. 
Wymowny jest fragment jej listu: "Ile za mej 
pamięci czyniono w tym klasztorze miłosierdzia dla 
biednych przez Siostry. To były złote czasy” 
Dzisiaj na terenie, gdzie stał kościół i klasztor, 
znajduje się park maszyn rolniczych. W jednym 
miejscu zachował się śIad fundamentów nawy 
kościoła, który prawdopodobnie  nie dał się rozbić. 
Ocalał na szczęście grobowiec sióstr. Zdewastowany 
w czasie II wojny światowej, potem nadal niszczony, 
został uporządkowany w latach dziewięćdziesiątych, 
kiedy siostry mogły wreszcie odwiedzić miejsca, 
w których i pracowały przez długie lata.  
W archiwum zakonnym zachowały się notatki, 
z których można odtworzyć początki istnienia tego 
grobowca. Otóż w roku 1899 r. Siostry nabyły 
grunt od Wasyła, a potem prace budowlane 
powierzyły Kuriańskim, zacnym gospodarzom 
z Jazłowca, "którzy mieli już swoje zasługi 
w Zgromadzeniu". Całość robót nadzorował 
p. Odyniec, były powstaniec styczniowy, który 
pomagał siostrom już przy remoncie domu, kiedy 
był on adaptowany na  klasztor i zakład naukowy. 
W maju 1890 r. w Niżniowie przebywała matka 
Marcelina z siostrą Paulą i wtedy ks. arcybiskup 
Zygmunt Szczęsny Feliński poświęcił grobowiec. 
 

Koniec 
 

 

 

Ziemia stanisławowska–przewodnik cd 
 
Stanisław i  Tadeusz  Pelikan cd. 
 

Rozdół – miasto w pow. żydaczowskim nad 
Dniestrem. Kiedyś wyrabiano tu korale z czerwonego 
wapienia. Istniały duże złoża siarki, chociaż 
wykorzystywano tylko balneologiczne, miejscowe 
źródła siarkowe. Wielki pożar w 1880 r. zniszczył 
miasto, spłonęło około 100 domów. Był tu pałac 
Lanckorońskich z biblioteką i zbiorami sztuki, 
zniszczony w czasie I wojny światowej. 

 
 
Rożniatów – miasto w pow. dolińskim nad rzeką 
Czeczwą i jej dopływem, Dubą, 6 km od stacji 
Rożniatów  Krechowice linii Stanisławów – Stryj. 
Młyny, tartaki. W 1888 r. spaliła się znaczna część 
miasta. 
 

Skole – miasto w pow. stanisławowskim przy linii 
kolejowej Stryj – Ławoczne. Miasto leży 
w obszernej kotlinie nad Oporem, śród gór 
pokrytych jodłami i świerkami. Okoliczne szczyty 
to Paraszka (1271m) i Zełemin (1167m). Do roku 
1679 było to miasteczko położone na ważnym 
trakcie wiodącym ze Stryja na Węgry. Tędy szły 
z Polski  transporty   broni,   tędy   przekradali   się  

ZiPmia Stanisławowska 
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werbowani w Polsce żołnierze. Niegdyś była tu 
fabryka zapałek i szereg tartaków. Wyrabiano 
również drewno rezonansowe służące do 
produkcji instrumentów muzycznych.  
 

 
 

Fot.4  Skole. Elektrownia miejska. 
 

Sławsko – wieś w pow. stryjskim przy linii kolejowej 
Stryj – Ławoczne. Był to jeden z najważniejszych 
ośrodków narciarskich Karpat Wschodnich. 
Doskonały punkt wyjścia dla wielu rajdów 
narciarskich. 
 

Słoboda Rungurska – wieś w pow. kołomyjskim, 
przy linii kolejowej Kołomyja – Słoboda Rungurska, 
rozrzucona nad licznymi potokami górskimi. W XIXw. 
Główne centrum przemysłu naftowego. Pierwszy 
szyb powstał w 1771 r. W 1880 r. Stanisław 
Szczepanowski zastosował nowe urządzenia 
wiertnicze i maszyny parowe. Dzięki kapitałom 
obcym i własnym zaczął budować szyby naftowe 
na wielką skalę, zakładając jednocześnie 
destylarnię nafty w Peczyniżynie. Słoboda 
Rungurska zajmowała w tamtych czasach, jedno 
z pierwszych miejsc w Europie. W roku 1885 
produkcja ropy naftowej doszła do 200 000 baryłek. 
W 1886 r. wieś uzyskała połączenie kolejowe 
z Kołomyją. W Słobodzie Rungurskiej, 30 listopada 
1888 r. urodził się Stanisław Vincenz, pisarz, autor 
wielkiej sagi huculskiej – „Na wysokiej połoninie” 
z podtytułem: „Obrazy dumy i gawędy wierchowiny 
huculskiej”. Opisał w niej wszystkie znane mu 
miejsca tamtego zakątka ziemi, w której przyszedł 
na świat i ciągle przebywał. Vincenz uratował od 
zapomnienia opowieści, legendy zasłyszane przed 
dwoma laty słowa, utrwalił i przeniósł na papier to, 
co  by  bez  niego  przepadło  na  zawsze. Powstał  

 

epos o Pokuciu i Huculszczyźnie. Pierwszy tom 
ukazał się w 1936 r., a trzy pozostałe za granicą, 
gdzie autor przebywał od 1940 r.  Zmarł 28 
stycznia w Lozannie. 
 

Sołotwina – miasto w pow. nadwórniańskim nad 
Bystrzycą Sołotwińską, 17,5 km na płn-zach. od 
Nadwórnej. Miasto posiadało młyny i tartaki, 
a w jego  okolicy  znajdowały się tereny naftowe. 
 

Stanisławów – miasto wojewódzkie, przy liniach 
kolejowych Lwów – Śniatyń, Stanisławów – Czortków, 
Stanisławów – Woronienka, Stanisławów – Stryj. Leży 
między dwoma Bystrzycami: Sołotwińską 
i Nadwórniańską, wśród rozległej równiny. Założył 
je Andrzej Potocki około 1966 r., nadając mu imię 
swego ojca Stanisława Rewery Potockiego. Prawo 
magdeburskie miasto otrzymało 7 maja 1662 r. 
Otoczone było murami, wokół których szły wały 
ziemne i fosa. Pierwsze budowle drewniane, to 
pałac Potockich, ratusz, kościół, bożnica, łaźnia. 
Pod koniec XVII w. powstał murowany pałac 
i ratusz. Obok Polaków w mieście mieszkali 
Rusini, Żydzi, a także Ormianie, których Potocki 
sprowadził z Węgier i Mołdawii, którzy rozwinęli 
handel i rzemiosło. Ormianie przyczynili się do 
powstania licznych cechów rzemieślniczych, 
posiadali swój kościół zbudowany w latach 1743 – 
1762, który z czasem stał się cennym zabytkiem 
sztuki barokowej. W roku 1669 kościół farny 
podniesiony zostaje do godności kolegiaty, przy 
której Potocki założył Akademię, dając tym samym 
początek szkolnictwu w tym mieście i Akademii, 
która istniała przy Kolegiacie łacińskiej do czasów 
wojny północnej, a potem przekształcona została 
na Kolegium O.O. Jezuitów. 
Rozwijając się i rozbudowując Stanisławów stał się 
ważną twierdzą na południowym wschodzie 
Rzeczypospolitej, szczególnie w  obliczu ciągłego 
zagrożenia turecko – tatarskiego. Pierwszą próbę 
ogniową przyszło miastu przetrzymać w 1675 r., 
kiedy Ibrahim basza podszedł aż pod bramy 
miasta. Przedmieścia zostały spalone, ale miasto 
trwało. Zbliżenie się wojsk Jana III Sobieskiego 
uwolniło miasto z oblężenia. W czasie konfederacji 
barskiej Stanisławów dostaje się na cztery lata pod 
okupację rosyjską, a od 1772 r. pod zabór 
austriacki. Wiek XIX zaznaczył się poważnym 
rozwojem gospodarczym. Duże znaczenie w tym 
zakresie miało zbudowanie linii kolejowej Lwów – 
Czerniowce w 1850 r., która przebiegając przez 
Stanisławów otworzyła szlaki handlowe w różnych 
kierunkach. Wybuch wojny w 1914 r. zahamował 
rozwój miasta. W listopadzie 1918r Stanisławów 
zajęli Ukraińcy, czyniąc z niego stolicę państwa 
Zachodnio – Ukraińskiego. Wyzwolenie przyszło 
25 maja 1919 r. Stanisławów  zostaje  podniesiony  
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Fot.5  Stanisławów. Kolegiata, stan z 2004 r. 
 
do rangi miasta wojewódzkiego, stając się 
siedzibą władz i instytucji państwowych 
i społecznych. Powstały duże warsztaty kolejowe, 
rafineria nafty, fabryka smarów, tkalnia 
mechaniczna, fabryka waty, watoliny i kołder. 
Rozwinęła się elektrownia, młyny, suszarnie 
owoców i jarzyn. Miasto posiadało znaczną ilość 
szkół różnego typu, teatr, biblioteki. Był tu rynek 
z ratuszem (z 1871 r.), kościół farny (konsekrowany 
w 1703 r.), katedra unicka (kościół pojezuicki z 1715 
r.) i kościół ormiański ( z 1762 r.). Oprócz 
wymienionych były jeszcze cztery kościoły, dwie 
cerkwie, kościół ewangelicki i synagoga.  
 

Starunia – wieś w pow. nadwórniańskim słynna 
z odkryć paleontologicznych – mamuta i nosorożca 
włochatego. Pierwszego odkrycia szczątków 
mamuta ze skórą i innymi miękkimi częściami ciała 
dokonano w 1907 r. w tamtejszej kopalni wosku 
ziemnego. Znalezione szczątki przekazane zostały 
do Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. 
Dalsze poszukiwania ponowiono w 1929 r., po 
I wojnie światowej. Niedaleko od miejsca, gdzie 
znaleziono szczątki mamuta, odkryto na 
głębokości 12,5 m zwłoki nosorożca włochatego, 
którego wizerunek można znaleźć w każdym 
podręczniku biologii.  Był on ułożony na grzbiecie, 
a wokół niego zachowały się resztki  współczesnej  
mu fauny i flory, zwłaszcza owadów. Ciało 
nosorożca przewieziono koleją do Krakowa 
i umieszczono w Muzeum Fizjologicznym PAU, 
gdzie do dziś się znajduje. Nosorożec waży ponad 
800kg, ma 4m długości, 2m wysokości i 1,2m 
szerokości.   Przetrwał   ponad  30 000   lat  dzięki  

 
temu, że był zatopiony 
w wosku ziemnym oraz 
oddziaływała na niego sól 
z występujących na tym 
obszarze źródeł solnych. 
Nosorożec był przesiąknięty 
ropą naftową i solanką, co 
zakonserwowało mamuta 
w naturalny sposób.  
 
Stryj – miasto powiatowe 
nad rzeką Stryj, przy liniach 
kolejowych Stryj – 
Stanisławów, Lwów – 
Ławoczne, Stryj – Chodorów, 
Stryj – Nowy Zagórz. Według 
podania była tu niegdyś 
pustelnia wśród lasów, 
która z czasem zmieniła się 
w osadę, a jej założycielem 

miał być pustelnik. Dlatego też miasto posiada 
pustelnika w herbie. Pierwsza historyczna 
wzmianka pochodzi z 1396 r. W roku 1431 
Władysław Jagiełło zezwala: „aby waleczny rycerz 
Zaklika na nowo miasto osadził”, co dowodzi, że 
wcześniej miasto uległo zupełnemu zniszczeniu. 
Prawo magdeburskie dla miasta ponawia 
Kazimierz Jagiellończyk w 1460 r. Do Stryja 
zaczęli napływać osadnicy, a w mieście leżącym 
na drodze do Węgier zaczął rozwijać się handel. 
W czasie napadu Tatarów, w 1620 r. miasto uległo 
spustoszeniu. Również w 1625 r. Tatarzy spalili 
przedmieścia. Dotkliwy cios zadały miastu wojny 
kozackie.  
 

  

 
Fot.6 Stryj. Ulica Trybunalska. Stan sprzed I wojny 
światowej. 
 

Przyszedł głód i zaraza. W następnych latach Stryj 
zaczął się powoli podnosić z upadku, ale już 
w 1672 r. wielki napad Tatarów znów rujnuje 
miasto. Pod koniec XVII w. i na początku XVIII w. 
Pogłębiają    upadek   miasta   ciągłe   przemarsze  
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i postoje wojsk, pożary, zaraza i wylewy rzeki, 
szczególnie dzięki pobliskim kopalniom gazu 
ziemnego. Istniała też rafineria nafty, fabryka 
maszyn i urządzeń wiertniczych, fabryka 
posadzek, zapałek, tartaki parowe. 
 

Szeszory – wieś w pow. kosowskim, niedaleko 
Pistynia, nad rzeką Pistynką z malowniczym 
wodospadem. Była to polska wieś, gdzie 
zamieszkiwali potomkowie osiedlonej tu przez 
Jana III Sobieskiego szlachty chodaczkowej. 
Istniały tu szczątki murów i piwnic jakiegoś zamku, 
lecz nie wiadomo kto nim władał. 
 

Śniatyń – miasto powiatowe nad Prutem, przy 
linii kolejowej Stanisławów – Śniatyń, tuż przy 
granicy rumuńskiej. Śniatyń - Załucze był stacją 
pograniczną. Był to najstarszy gród na terenie 
województwa stanisławowskiego. W XI w. wydzierali 
go sobie wzajemnie książęta ruscy. W roku 1415 
złożył tu hołd Jagielle hospodar wołoski Aleksander. 
W 1448 r. miasto otrzymało prawo magdeburskie, 
a w wiekach XVI i XVII było ośrodkiem znacznego 
handlu. Znajdując się w pobliżu granicy 
z Mołdawią było obiektem częstych napadów. Pod 
koniec 1530 r. ”Petryło wtargnął z ludem swym na 
Pokucie. Wybrał, wypalił miasteczka (...), 
Kołomyję, Śniatyń, Tyśmienicę i wiele innych”. 
Wielkiego zniszczenia dokonują Tatarzy w 1589 r., 
uprowadzając znaczną część ludności. To tędy 
właśnie prowadził jeden z najczęściej 
uczęszczanych szlaków tatarskich, który wiódł ich 
przez Kołomyję, Tyśmienicę do Jezupola i dalej. 
W ostatnim czasie w Śniatyniu rozwinięty był 
znaczny handel ziemiopłodami, były młyny, tartaki 
i cegielnie.  
 

Tatarów – wieś w powiecie nadwórniańskim, przy 
linii kolejowej Stanisławów – Woronienka, 
położona w otoczeniu świerkowych lasów. 
W czasie I wojny światowej, jak niegdyś za 
najazdów tatarskich, niemal doszczętnie 
zniszczony. Dzięki stałemu napływowi letników 
oraz istniejącym sanatorium szybko się 
odbudowywał. Niedaleko, w dzikim wąwozie 
znajdował się wodospad Tatarowczyk, a nad 
Prutem pionowe skały Nadpłytnej. 
 

Tłumacz – miasto powiatowe nad rzeką 
Tlumaczyk, prawym dopływem Dniestru, długości 
46 km., przy linii kolejowej Pałahicze – Tłumacz. 
O początkach miasta brak pewnych wiadomości. 
W 1403 roku Jagiełło powołuje na wójta Guntera 
Garstowicza. W 1511 r. otrzymał Tłumacz prawo 
urządzania jarmarków. Lustracje z lat 1621 i 1661 
mówią o dużych zniszczeniach poczynionych 
przez Tatarów, Węgrów i Kozaków. Tu w 1686 r. 
Jan III Sobieski założył obóz, przygotowując się na  

 

 
 

Fot.7 Tatarów. Kaplica publiczna. 
 

wyprawę wołoską, tu odbył przegląd wojsk, po 
czym ruszył przez Śniatyń na Bukowinę. W roku 
1835 powstała tu cukrownia. W wyniku pożaru 
w 1840 r. została zniszczona. Rok później hrabia 
Dzieduszycki zbudował nową. W 1849 r. przejął ją 
na własność bankier von Werthemstein. 
Wprowadzone zmiany technologiczne doprowadziły 
do zmniejszenia produkcji, a w rezultacie do 
zamknięcia cukrowni w 1876 r. Do ponownego 
uruchomienia fabryki w 1891 r. doprowadził 
współwłaściciel Volter oraz właściciel Tłumacza 
Jahn. Rozwinięta została produkcja cukru na 
większą skalę, co pociągnęło za sobą zwiększenie 
uprawy buraków cukrowych. W 1894 r. odbyła się 
we Lwowie Powiatowa Wystawa Krajowa, gdzie 
swój pawilon miała cukrownia tłumacka. Ostatnio 
eksploatowano tam kamień wapienny, gipsowy 
i torf. W odległości 3 km od miasta, w Łokutkach 
znajdowała się ciekawa jaskinia stalaktytowa. 
 
Tyśmienica – miasto w pow. Tłumackim, nad 
rzeką Woroną, przy linii kolejowej Stanisławów – 
Czortków. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 
1144. Pierwotnie zbudowana była na wzgórzu, 
zwanym i dziś jeszcze Horydeszczem, przy drodze 
z Tyśmienicy do Kołomyi. W 1448 r. Kazimierz 
Jagiellończyk nadaje prawo magdeburskie. 
W 1513 r. Turcy, Tatarzy i Wołosi spalili miasto. 
Po tym zniszczeniu ludność jaka pozostała, 
przeniosła się nad brzegi Worony, gdzie powstało 
nowe miasto. W 1531 r. Tyśmienica pada ofiarą 
hospodara mołdawskiego – Petryły. W lipcu 1594 
r. przyszła od Śniatynia wielka nawała tatarska 
„paląc  do  gruntu   okolice  Tyśmienicy”.  Za  króla  
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Władysława IV najazdy tatarskie na dłuższy czas 
ustały. W tym czasie Potoccy wznoszą 
w Tyśmienicy zamek murowany, otoczony wałem 
i fosą, kościół i klasztor (1631 r.), a na samym 
brzegu Worony Bazylianie zbudowali monaster 
z cerkwią. U schyłku 1676r. napad turecko-tatarski 
przynosi ogromne spustoszenia. Zburzony został 
zamek, którego już nigdy nie odbudowano. W roku 
1679 Dominik Potocki sprowadził z Kamieńca 
Podolskiego Ormian. To oni rozwinęli handel 
i rzemiosło, zwłaszcza wyrób skór i safianów. 
Udając się w okolicę Tłumacza, gdzie gromadziły 
się chorągwie na wyprawę wołoską, w Tyśmienicy 
przebywał Jan III Sobieski wraz z Marysieńką, 
„która aż do Tyśmienicy towarzyszyła mężowi”. 
Dom, w którym przebywał król nazwany został później 
„Domem Pańskim”. Tyśmienica znajdowała się na 
ważnym szlaku handlowym, jaki prowadził w kierunku 
Kamieńca Podolskiego, Czerniowiec i Węgier, dzięki 
czemu miasto nabrało, zwłaszcza w XVIII w. dużego 
znaczenia. Odbywały się tu wielkie targi i jarmarki, 
zjeżdżało tu wielu kupców z różnymi towarami.  
Zbudowanie linii kolejowej Lwów – Czerniowce 
(1850r.), która biegła przez Stanisławów, wyłączyło 
Tyśmienicę z ruchu handlowego. W roku 1922 
uruchomiona została jedna z największych w Polsce 
fabryka uszlachetniania i farbowania skór baranich. 
Liczne były prywatne warsztaty kuśnierskie, 
funkcjonowały trzy młyny zbożowe, olejarnia. Na 
południowych obrzeżach miasta 300 morgową 
powierzchnie zajmowały stawy rybne. Było sześć 
świątyń: kościół rzymsko-katolicki, ormiański, trzy 
cerkwie i synagoga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Wojniłów -  miasteczko w pow. kałuskim, nad 
rzeką Siwką. Tu w 1676 r. Jan III Sobieski pokonał 
Turków. „Skoczyliśmy na nich i tak przy łasce 
Bożej rozgromili, nasiekli i moc nie małą żywcem 
nabrali. Trupa było półtora tysiąca”. Miasteczko 
było niegdyś obronne i miało zamek, o czym długo 
jeszcze świadczyły szczątki wałów i okopów. 
Miasteczko posiadało fabrykę wyrobów 
cementowych i rozwinięty handel. 
 

Worochta – wieś w pow. Nadwórniańskim, przy 
linii kolejowej Stanisławów – Woronienka. Znana 
miejscowość uzdrowiskowa, leżąca w kotlinie 
przeciętej Prutem i wpadającymi do niego 
potokami. Od północnego wschodu osłaniają 
Worochtę okoliczne szczyty: Magura, Rebrowacz, 
Ryza, Worochteński i Łysinka ze skocznią 
narciarską. Większość gór jest zalesiona, aż po 
wierzchołki. W okolicznych lasach można spotkać 
wysokie, aż do 50m świerki, liczące sobie 500 lat. 
Liczne sanatoria, pensjonaty, wille. Charakterystyczne 
dla Huculszczyzny są liczne kapliczki, krzyże 
przydrożne, cerkiewki, dzwonnice oraz architektura 
zagród huculskich. Firmy drzewne, sklepy, schroniska 
turystyczne, pensjonaty, uzdrowiska. 
 

Zabłotów – miasto w pow. Śniatyńskim, nad 
Prutem, przy linii kolejowej Kołomyja – Śniatyń. 
Fabryka wyrobów tytoniowych i młyny. 
 
Zełemianka – wieś w pow. stryjskim przy linii 
kolejowej Stryj – Ławoczne, w kotlinie nad 
Oporem. Wokół  rozległe,  bujne lasy, obfite źródła  

Fot.8 Tłumacz – ulica 
Słowackiego. 
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solankowe, zawierające min. jod, brom i żelazo. 
Uzdrowisko z kąpielami borowinowymi. 
 

Żabie – wieś w pow. kosowskim, położona 
w słonecznej kotlinie, którą przecina Czarny 
Czeremosz i jego dopływ Ilicia. Olbrzymie lasy 
świerkowe pomieszane z buczyną, klimat górski, 
dość ostry. Była to największa wieś w Polsce 
stanowiące główny ośrodek Huculszczyzny, 
nazywany jej stolicą. 
 

Żurawno – miasteczko w pow. żydaczowskim 
między Dniestrem a Świcą, przy linii kolejowej 
Lwów – Stanisławów, stacja Żurawno Nowosielce. 
Miejscowość pamiętna waleczną obroną Jana III 
Sobieskiego przed Turkami i zawarciem pokoju 17 
października 1676 r. Z rąk tureckich uwolnionych 
zostało  dwanaście  tysięcy  jeńców.  W  Żurawnie  
 

 

 
 
 

 

w roku 1505 urodził się Mikołaj Rej, ojciec 
literatury polskiej. 
 
Żydaczów – miasto powiatowe przy ujściu rzeki 
Stryja do Dniestru, przy linii kolejowej Chodorów – 
Stryj. Już za czasów Kazimierza Wielkiego 
uzyskuje prawa miejskie, a w 1393 r. wspomaga je 
Władysław Jagiełło. Tutaj, 22 września 1676 r. 
ciągnąc pod Żurawno, zatrzymał się Jan III 
Sobieski, skąd pisał do Marysieńki: „Myśmy się 
z wojskiem spode Lwowa ruszyli. Wczora 
prześliśmy Dniestr tak mały, że go i kura 
przebrnęła. Weszliśmy tu w środek rozmaitych 
śmierci, bo z jednej strony nieprzyjaciel, a z drugiej 
powietrze, kilkanaście bowiem wsi wkoło Dniestru 
zapowietrzyło się, którzy i przed nieprzyjacielem 
nie uciekają”. 

Koniec

Blask Orientu w Tyśmienicy - Ormianie  
 

Danuta Nespiak  
 

 
 
Fot.9 Tyśmieniccy Ormianie w XIX w. 
 

Tyśmienica, miasteczko w dawnym woj. 
stanisławowskim należy do jednej z najstarszych 
gmin ormiańskich na Pokuciu. Znajdujemy o niej 
wzmianki w starych przekazach ormiańskich, 
według których osada ta istniała już w 1062 r. 
Ormianin ks. Sadok Barącz, zakonnik dominikański, 
niestrudzony badacz dziejów tego narodu, w zaciszu 
słynnego, bogatego w dokumenty i księgi klasztoru 00 
Dominikanów w Podkamieniu zapisał w swoim 
„Rysie dziejów ormiańskich”:  „Ormianie są ludem 
mocnym i pięknie  zbudowanym, w obcowaniu 
pełni  powagi,  grzeczni  i pilni. Obcy bywa od 
nich  z zapałem  przyjęty.  Ormianki   są  zgrabne  

 

i przyjemne w pożyciu, powszechnie mają czarne 
oczy i piękny kolor twarzy... O dzielności rycerskiej 
i obywatelskiej świadczy barbarzyńskie rozszarpanie 
ich królestwa i najsroższe prześladowanie, któremu 
ten szlachetny naród, aż do dni naszych podlega”. 
Słowa te skreślił Barącz w 1869 r. kiedy Armenia, 
była pod wielowiekową okupacją ottomańskich 
Turków. Natomiast Polska stała się ojczyzną dla 
bardzo wielu z nich.  
Ormianie zajmowali się w Rzeczpospolitej przede 
wszystkim handlem i pośrednictwem w wymianie 
towarowej czemu sprzyjała ich znajomość języków 
wschodnich. Byli również znakomitymi 
rzemieślnikami - wytwarzali kobierce, wyroby ze 
złota, wyprawiali futra i ozdobną broń. Znana była 
ich niebywała hojność i dowody poświęceń do 
przybranej ojczyzny. Wykupywali np. polskich 
jeńców z niewoli tureckiej i tatarskiej. Kiedy król 
Kazimierz Wielki przyłączał do Korony Lwów 
i księstwo Halickie Ormianie byli już silną nacją. 
Szybko też ten wielki monarcha potwierdził ich 
odrębność religijną i sądowniczą oraz samorząd. 
Ormianie osiedleni byli przede wszystkim na Kresach 
Wschodnich I Rzeczpospolitej w miastach królewskich 
i prywatnych min. we Lwowie, Stanisławowie, 
Kamieńcu Podolskim, Jazłowcu, Barze, Brodach, 
Żwańcu i jak pisał Sadok Barącz: "Lgnęli oni do Polski, 
jak do gniazdeczka rodzinnego, w którym znachodzili 
łatwość zarobkowania i opiekę  bytu wszechstronną”. 
Tyśmienica, która pierwotnie należała do dóbr 
królewskich otrzymała od króla Kazimierza 
Jagiellończyka w 1448 roku prawo magdeburskie, co 
potwierdzało zamożność miasta.  Ruchliwi  tyśmieniccy 
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kupcy sprowadzali wschodnie towary – tkaniny, 
broń, kobierce, mając tu składy i zapasy różnych 
towarów, a kolejne przywileje królewskie uczyniły 
z Tyśmienicy ośrodek ormiański słynący 
z produkcji safianu. Po lokowaniu nowej 
Tyśmienicy na prawie magdeburskim, w wyniku 
prośby jej ówczesnych właścicieli - Grzegorza 
Paniowskiego, starosty stryjskiego i Jakuba, 
Paniewskiego, starosty żydaczowskjego, król 
Zygmunt Stary w 1513 r. potwierdził przywileje dla 
miasta zezwalając na pobieranie cła oraz 
składowego od kupców przyjeżdżających do 
i przez Tyśmienicę.  
 

 

Fot.10  Zabytkowy dom ormiański w Tyśmienicy.  
 

W XVI wieku pojawiła się w Tyśmienicy 
nowa grupa Ormian (inni osiedlili się też w Barze 
i Podhajcach) co spowodowane było ekspansją 
Turków na Bałkany i Kaukaz. Wiek XVII przyniósł 
Tyśmienicy ogromne zniszczenia materialne. 
Usytuowanie kresowych miasteczek na szlakach 
pochodów tatarsko - tureckich i kozackich narażało je 
na liczne najazdy, rabunki i niszczenie. W 1618r. 
Tyśmienicę splądrowali Tatarzy, nie oszczędziła 
jej rebelia kozacka w 1648 r., ale największe 
zniszczenia przyniósł rok 1678. Najazd turecko-
tatarski obrócił w zgliszcza zamek właścicieli 
miasta - Potockich, domy mieszczan, których wielu 
wymordowano i uprowadzono, obrabowano bogate 
składy ormiańskie. Wyludnieniu Tyśmienicy 
częściowo zaradził Dominik Potocki, który rok później 
sprowadził tu Ormian wysiedlonych przez Turków 
z Kamieńca Podolskiego. On również ufundował im 
drewniany kościół i pierwszemu proboszczowi ks. 
Jakubowi Werteresiewiczowi zapewnił utrzymanie. 
Zubożali Ormianie tyśmieniccy z trudem dźwigali 
się   z  ekonomicznego   upadku.  Przyczyną  tego  
 
 

 

zubożenia był nie tylko najazd ale podobnie jak dla 
wszystkich Ormian kresowych, upadek handlu 
wschodniego w którym ci obrotni i przedsiębiorczy 
ludzie mieli tak wielki udział. Turcy w 1672 r. zajęli 
Kamieniec Podolski, który był bardzo ważnym 
pośrednikiem w kontaktach handlowych z Krymem. 
Religijną wspólnotę Ormian ks. Werteresiewicz 
prowadził do 1713 r. i za proboszczowania tego 
kapłana i jego następców - Grzegorza Amirowicza, 
Tadeusza Ryczkowicza, Kajetana Passakasa, 
Jana Moszoro, Augustyna Kirkorowicza, Jana 
Krzysztofowicza i Grzegorza Moszoro powstało 
kilka bractw kościelnych. Bractwo św. Grzegorza 
i  św. Anny miało własne banki, z których 

wspomagani byli niezamożni członkowie 
gminy ormiańskiej w Tyśmienicy. Pod 
nowy murowany kościół ormiański 
pierwszy kamień węgielny położył 
w lipcu 1759 r., ks. Wójcicki, proboszcz 
tłumacki, ale jego konsekracja odbyła się 
w sierpniu 1791 r. Dokonał ją arcybiskup 
lwowski, obrządku ormiańskiego ks. Jakub 
Tumanowicz. To opóźnienie wiązało się 
z utrudnieniami spowodowanymi tzw. 
reformą józefińską w zaborze austriackim. 
Kościół ten pod wezwaniem św. 
Kajetana kilka razy niszczyły pożary, 
ostatni w 1866 r. zniszczył go zupełnie. 
Z ruin odbudowany został dopiero na 
przełomie XIX i XX wieku. Mimo pewnego 
ożywienia gospodarczego Tyśmienicy 

w końcu XIX wieku nastąpił znaczny spadek liczby 
Ormian. Parafia ormiańska liczyła tylko ok. 200 
wiernych z których część otrzymywała wsparcie 
z kapitału Anny Krzysztofowicz złożonego w banku 
lwowskim. W II Rzeczpospolitej Tyśmienica miała 
prawa miejskie i należała do powiatu Tłumacz. 
Według spisu powszechnego w 1921 r. miasto 
liczyło 7047 mieszkańców. Jak we wszystkich 
miasteczkach kresowych, ludność była mieszana 
i składała się z Polaków, Ukraińców, Żydów ale 
Ormian w Tyśmienicy, w spisie tym było tylko 13, 
określonych jako ormiano-katolicy. Nie zaginęła 
jednak tam ormiańska tradycja wyprawy skór, 
wprawdzie nie słynnych ormiańskich safianów ale 
była tam fabryka białoskórnicza i kuśnierska, 
czynna aż do II wojny światowej. Kresowi 
Ormianie podzielili po 1945 r. Los Polaków – 
ekspatriację. Obecnie największe ich skupisko 
zamieszkuje Kraków i Gdańsk, reszta rozproszyła 
się po Polsce. Aktualnie duszpasterzem Ormian 
jest ks. Issakiewicz - Zalewski, którego główną 
siedzibą są Radwanice pod Krakowem. 

 
 

Koniec 
 



Zeszyty Tłumackie 1(41) 2008 r. 
 

 

 11 

 

Moja historia cd. 
 

Elza Boniowska Andrzejaczek Stylianides 
 

Rozdział IX 
 

Następnego ranka, zdrętwiałe i obolałe 
wstałyśmy bardzo wcześnie, aby z mąki i cebuli 
zrobić coś na śniadanie oraz przygotować dla 
dzieci jedzenie na dalszą część dnia, gdy 
pójdziemy do pracy. Zagotowałyśmy cebulę 
i zagęściłyśmy odrobiną wody z  mąką. Gdy 
obudziły się dzieci, śniadanie było gotowe. 
Jedzenie dziwnie smakowało ale cebula nadała 
mu słodki smak, więc dzieci jadły z apetytem. 
Resztę pozostawiłyśmy w garnku i poszłyśmy do 
pracy. Przez następne sześć miesięcy zmęczone 
i przygnębione kopałyśmy i plewiłyśmy wiejskie 
ogródki. W okresach gdy znajdowałyśmy się bez 
pracy, chodząc po domach prosiłyśmy o ziemniaki, 
mąkę, o cokolwiek czym można by było nakarmić 
dzieci i siebie. Wymieniałyśmy nasze ubrania na 
żywność, a ja zamieniłam nawet moją koszulę 
nocną za pół wiaderka ziemniaków. Później 
zobaczyłam, że noszona jest jako suknia 
wieczorowa.  
Pewnego razu zachorowałam na grypę. Ponieważ 
z trudem mogłam mówić myślałam, że jest to 
zapalenie gardła, poszłam do lekarza wiejskiego, 
ale on odmówił leczenia i powiedział. "Mamy 
mnóstwo ludzi chętnych do pracy, więc naprawdę 
nie jesteś nam potrzebna". Wtedy po raz pierwszy 
się załamałam. Nie miałyśmy nic do zaoferowania 
małżeństwu, które udzieliło nam schronienia. 
Zmuszone byłyśmy oddawać połowę zarobionej 
żywności, a pozostała mi jedynie parasolka, której 
ani oni, ani nikt inny nie potrzebował. Złorzeczyłam 
więc i byłam zła na siebie, że przez cały czas, od 
momentu wywiezienia z Polski nosiłam ją przy 
sobie.  
Pewnego wieczoru po powrocie z pracy gospodarz 
skinął na nas i powiedział: „Musicie opuścić nasz 
dom". Stanęłyśmy jak wryte! Jego wypowiedź 
wprawiła nas w osłupienie. Po chwili dodał: 
„Przepraszam, ale chcę remontować mój dom, 
więc będziecie musiały odejść". Mówiąc to zwiesił 
swoją głowę, nie patrząc nam w oczy. Kiedy 
popatrzyłam na jego żonę zobaczyłam, że 
ironicznie się uśmiecha. "Suka - to jest twoja 
robota!” - pomyślałam.  
W późne październikowe popołudnie opuściłyśmy 
dom. Na niebie  wisiały  ciężkie  chmury, a z oddali  
 

 
dochodziły odgłosy piorunów. Zanosiło się na 
burzę. Uszłyśmy niewielki kawałek drogi, gdy moja 
przyjaciółka wybuchnęła płaczem.  
"Co zamierzamy robić i gdzie się udamy?" -  
powiedziała szlochając. "Och, coś przecież 
znajdziemy, ktoś da nam schronienie na dzisiejszą 
noc, a jutro coś znajdziemy na stałe" - 
odpowiedziałam znużona. Mój Boże jakże 
chciałabym być  pewna, że tak właśnie będzie! 
Przeraźliwe zimno stanowiło zapowiedź 
nadchodzącej srogiej zimy, a my nie miałyśmy nic 
do jedzenia i dachu nad głową.  
"Na stałe? Nie chcę na stałe" - wydobyła z siebie 
koleżanka. „Chcę do domu! Mam już dosyć tego 
miejsca. Jesteśmy odcięci od reszty świata. Wojna 
mogłaby się zakończyć, a my nawet o tym byśmy 
się nie dowiedziały.  Zapomniano o nas 
i zostaniemy tutaj na wieki, powiedziała, zalewając 
się łzami. Dzieci zaczęły kwilić, a ja pociągnęłam 
ją za ramię i powiedziałam: "Przestań, 
wyprowadzasz dzieci z równowagi! Poprosimy 
o ten nocleg" – powiedziałam i wskazałam dom 
znajdujący się w odległości 10 jardów. Koleżanka 
ciągle jeszcze płakała, gdy zapukałam do drzwi. 
Drzwi otworzył mężczyzna i dziwnie spoglądając 
na moją przyjaciółkę zapytał: "Czego chcecie?"  
"Proszę tylko o jakiś nocleg na dzisiejszą noc dla 
nas i naszych  dzieci". Nie kwapiąc się z odpowiedzią, 
zatrzasnął drzwi przed naszymi nosami. Byłam zbyt 
wyczerpana, aby się denerwować.  
"Chodźmy, spróbujmy w innym miejscu" – rzekłam 
i zapukałam do następnych drzwi, starając się 
wyjaśnić naszą sytuację. Kobieta, która otworzyła 
drzwi była życzliwa, lecz powiedziała, że może 
tylko przyjąć mnie i moje dziecko. Nie mogłam 
teraz opuścić mojej przyjaciółki, więc 
podziękowałam kobiecie i poszłyśmy dalej. 
Nadchodziła burza, a ja modliłam się, abyśmy 
znalazły jakieś schronienie. Podeszłyśmy do 
następnego domu, pukając do drzwi. Otworzyła 
starsza kobieta, a ja z desperacją znowu 
poprosiłam o pokój.  
"Przykro mi, ale nie mam pokoju" - odpowiedziała, 
starając się zamknąć drzwi. "Proszę" - wyrzekłam 
łamiącym się głosem, przegryzając wargi. 
"Dobrze” odpowiedziała „Niedaleko jest ochronka 
i wydaje mi się, że tę noc możecie tam spędzić". 
Kobieta pokazała nam drogę do ochronki, która 
znajdowała się niedaleko wioski. Pędziłyśmy we 
wskazanym kierunku podczas, gdy wiatr rozwiewał 
nasze okrycia, a do uszu dochodził odgłos 
grzmotów. 
 

Z życia TłumacPan 
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Dotarłyśmy w końcu do małego budynku. 
Otworzyłam zatrzask drzwi i weszłyśmy do środka.  
Na środku pokoju znajdował się stół z ustawionymi 
wokół niego ławkami, z którego zrobiłyśmy łóżko 
dla naszych dzieci. Błyski błyskawic stawały się 
coraz bliższe, było parno. Nagle, z ogromnym 
hukiem rozszalała się burza. Deszcz ogłuszająco 
walił po dachu, a niebo co kilka sekund rozjaśniało 
się błyskawicami. Budynek trząsł się od grzmotów, 
a ja modliłam się, aby przetrzymał tą nawałnicę.  
Nagle przypomniałam sobie o mojej parasolce, 
która w tej sytuacji mogła okazać się bardzo 
użyteczna. Rozłożyłam ją nad stłoczonymi na stole 
dziećmi, spoglądającymi na mnie szeroko 
otwartymi oczami i przestraszonymi grzmotami 
i błyskawicami. Z ledwością potrafiłam utrzymać ją 
w górze, a gdy duża bryła gliny odpadła z sufitu, 
użyłam całej swojej siły aby uchronić wrzeszczące 
ze strachu dzieci. Gdybym nie utrzymała parasolki 
glina spadła by na nasze biedactwa. 
Z przerażeniem i ze łzami spływającymi po mojej 
twarzy popatrzyłam na dziurę w dachu. „Chyba nie 
ma Boga” - pomyślałam. „Dlaczego tak bardzo 
cierpimy? Co złego zrobiłyśmy? Dlaczego spotkał 
nas taki los?” Straszne myśli nie dawały mi 
spokoju. Odsunęłyśmy jednak stół spod dziury 
w dachu i starałyśmy się nakłonić dzieci do 
ponownego ułożenia się do snu. Podłoga pokryta 
rozdeptaną gliną, stanowiła morze błota, a z dachu 
ocalały jedynie resztki. Około trzeciej nad ranem 
połowa jednej ściany zawaliła się. 
Zgodnie ze zwyczajem panującym w Polsce, 
każdego roku w lutym, ludzie święcą w kościele 
gromnice i zapalają je w chwilach klęsk i żałoby. 
Pamiętając o tym, zapaliłyśmy gromnicę, którą 
moja koleżanka zabrała ze sobą z Polski. Całą noc 
podczas tej strasznej burzy, spędziłyśmy bez snu, 
obawiając się w każdej chwili uderzenia piorunu. 
Starałyśmy się cały czas dodawać dzieciom 
otuchy. Wraz z nastaniem świtu, pojawiły się 
oznaki, że burza wreszcie się kończy. Wszyscy 
byliśmy przemoczeni i zziębnięci, ale żywi. 
Z wdzięcznością w sercu, pomyślałam, że Bóg 
jednak istnieje. Przez te ostatnie dziesięć godzin 
ktoś jednak czuwał nad nami. Gdy tylko zrobiło się 
jasno, razem z przyjaciółką próbowałyśmy naprawić 
zniszczenia i usunąć nadmiar wody. Wszystkie rzeczy 
były przemoczone. Stół i ławki wyciągnęłyśmy na 
zewnątrz, pozostawiając je, aby wyschły. W pewnej 
chwili usłyszeliśmy głosy i popatrzyłyśmy 
w kierunku drogi. W naszą stronę zbliżało się 
kilkoro wieśniaków. Pomiędzy nimi rozpoznałam 
cztery polskie kobiety, z którymi przybyłyśmy do 
wioski. Patrząc na nas i na ruiny budynku, jedna 
z nich ze zdziwieniem w głosie  powiedziała: "Gdy 
usłyszeliśmy,   że   spędziliście  noc  w  ochronce,  

 

musiałyśmy przyjść i zobaczyć, czy nic się wam 
nie stało. A druga kobieta dodała: „Będziemy 
musiały znaleźć jakieś lokum, gdzie będziemy 
mogły zatrzymać się razem”. 
Wieśniacy chodzili dookoła ochronki, dyskutując 
na temat rozmiarów zniszczeń. Z pewnością 
wszyscy spodziewali się, że znajdą nas martwych. 
Jedna z Rosjanek podeszła i powiedziała, że 
możemy schronić się w jej szopie. Wróciłyśmy do 
wioski razem ze wszystkimi i stwierdziłyśmy, że 
szopa jest wystarczająco duża i pomieści nas 
i nasze dzieci. Szopa miała cztery ściany, dach 
i drzwi, ale była bez okien, lecz mimo to stanowiła 
dla nas wygodne schronienie, więc niezwłocznie 
się tam wprowadziłyśmy. Polki, które dołączyły do 
nas, podzieliły między nas pozostałe swoje 
pożywienie, tak więc tego dnia ja i moja przyjaciółka 
nie musiałyśmy iść szukać pracy. Dzieci i my byłyśmy 
niesamowicie zmęczone więc większość pierwszego 
dnia pobytu w szopie upłynął nam na śnie.  
 

Rozdział X 
 

Życie nasze toczyło się dalej i wszystko 
biegło w podobny sposób jak poprzednio, z tą 
jednak różnicą, że od momentu zamieszkania 
w szopie od czasu do czasu miałyśmy gości. 
Czasami ludzie wpadali i zatrzymywali się na kilka 
minut. Niektórzy, przychodzili okazać nam 
sympatię, a inni tylko po to aby z nas drwić.  
W ten sposób stałyśmy się przedmiotem 
ciekawości piętnastoletniej, złośliwej, rosyjskiej 
dziewczyny. Przychodziła, aby dyskutować 
o Bogu, szydząc z nas, że jesteśmy 
chrześcijanami. Pewnego dnia wpadła do naszej 
szopy i z triumfem oznajmiła: "Wczoraj złapałam 
obraz waszej drogocennej Matki Boskiej 
i wydłubałam jej oczy, a wasz Bóg nie ukarał mnie 
za to". Po tych słowach wyszła pełna triumfu. Tak 
się jednak złożyło, że kilka tygodni później, upadła 
i zraniła kolano. Na nodze nie było żadnych oznak 
upadku, ale z powodu bólu nie mogła chodzić. 
Słyszałyśmy, że była operowana, lecz nadal nie 
była w stanie chodzić. Doszłyśmy do wniosku, że 
jest to kara za jej czyn! Dni płynęły powoli 
i sądziłyśmy, że nasze przymusowe wygnanie 
nigdy się nie skończy.  
W końcu nadeszła zima. Mroźna, syberyjska zima, 
która zmuszała nas do walki z trudnościami 
tułaczego losu, a przede wszystkim do walki 
z nieprawdopodobnym zimnem. Ziemia pokryta 
była głębokim śniegiem, a wokół naszej szopy 
gwizdał mroźny wiatr. Pewnej nocy przebudziłam 
się drżąc z zimna. Byłam zdrętwiała! Okryłam 
szczelnie kocami siebie i Bogusię, która w tym 
czasie miała szesnaście miesięcy. Odczuwałam 
potworny ból pleców, a Bogusia była rozpalona.  
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Zdziwiłam się, że tak małe dziecko było w stanie 
wydzielać tak dużo własnego ciepła. W miarę jak 
moje oczy przyzwyczajały się do ciemności, 
mogłam rozróżnić w szopie niewyraźne kształty 
pozostałych pięciu kobiet. Okazało się, że żadna 
z nich nie miała spokojnej nocy!  
Niektóre przewracały się z boku na bok, inne 
mamrotały przez sen, a w głębokim, spokojnym  
śnie pogrążeni byli jedynie chłopcy. Z powodu 
potwornego głodu burczało mi w brzuchu, więc 
zastanawiałam się, co jest gorsze? Być stale 
głodną, czy odczuwać zimno! W takich trudnych 
chwilach, gdy odczuwałam przygnębienie, 
powracałam myślami do Polski. „Czy będę mogła 
znowu kiedykolwiek zobaczyć moje siostry, mój 
dom?” – myślałam. Te myśli przywracały mi siły 
i wiarę w siebie! „Nie wolno mi tracić nadziei. 
Muszę wrócić i zobaczyć siostry”. Nie mogłam 
dawać za wygraną! Musiałam otoczyć opieką moje 
dziecko i przetrwać! Przytuliłam mocno Bogusię 
i łzy popłynęły po mojej twarzy. Biedne małe 
biedactwo, zawsze głodne, zawsze brudne 
i zawsze zziębnięte. Do głowy przychodziły mi 
nieraz straszne myśli: „Lepiej, aby się nie urodziła, 
jeżeli takie ma być jej życie!” Lecz natychmiast 
karciłam siebie za to, że mogłam o tym pomyśleć. 
Przecież Bogusia była jedyną moją nadzieją 
i największym skarbem na świecie. Wróciłam 
myślami do mojego męża. Gdzie jest i co robi? 
Czy faktycznie jeszcze żyje? Mocno zacisnęłam 
oczy. Nie, nie umarł, spraw Boże, aby nie umarł! 
Wiedziałam, że znajdował się gdzieś w Rosji. 
Może był bardzo blisko mnie, a ja o tym nie 
wiedziałam.  
Myśli te dodały mi nieco otuchy i zapadłam 
w niespokojny sen na resztę nocy. Zaczynało świtać 
gdy znowu się przebudziłam Bogusia popłakiwała. 
Gdy wstałam, czułam ból w całym ciele, więc 
podeszłam do pieca wlokąc za sobą nogi. Piec 
stanowił nie lada przedsięwzięcie budowlane 
i tylko z nazwy go przypominało. Gdy po raz 
pierwszy wprowadziłyśmy się do szopy, 
zbierałyśmy każdą garść siana znalezioną wokół 
niej i mieszałyśmy razem z gliną. Następnie z tej 
mieszaniny formowałyśmy cegły, z których 
zbudowałyśmy nasz piec. Posiadał on sześć otworów 
po jednym dla każdej z nas i spełniał swoją rolę dosyć 
dobrze ogrzewając szopę i umożliwiając gotowanie 
dla tak wielkiej „rodziny”. Wzięłam stary, 
zniszczony garnek, który dostałam kilka tygodni 
wcześniej zamiast zapłaty i podeszłam do drzwi. 
Zrobiwszy niewielką szparę w drzwiach, 
wysunęłam rękę i nabrałam do garnka trochę 
śniegu. Postawiłam garnek na piecu. W piecu 
pozostało  trochę  żaru  z  poprzedniego wieczora,  
 
 

 

więc podłożyłam trochę suchego nawozu owczego 
i wkrótce buchnęły płomienie. Płacz Bogusi nasilił 
się i pozostałe kobiety zaczęły się budzić. Wkrótce 
szopa zapełniła się jękami i pomrukami 
niezadowolenia. Śnieg roztopił się i wrzuciłam do 
gotującej wody trochę mąki i zaoszczędzone 
obierki z ziemniaków. Było to moje i Bogusi 
śniadanie. Po chwili bóle ciała ustąpiły, a zastąpiło 
je tępe bicie serca.  
Opuściłam chatę i  poruszając się trudem po 
śniegu udałam się do domu, gdzie poprzedniego 
dnia nie dokończyłam swojej pracy. Zapukałam do 
drzwi. Rosjanka, która otworzyła mi drzwi miała 
nachmurzoną minę. "Spóźniłaś się, dlaczego 
przyszłaś tak późno? Nie będzie żadnej pracy dla 
ciebie, jeżeli znowu przyjdziesz późno"  - wydobyła 
z siebie. Mrucząc pod nosem podążyłam za nią do 
ogrodu. Oparła się o ścianę i przyglądała się mojej 
pracy. Z każdym ruchem motyki czułam przejmujący 
ból w plecach. "Nie wydaje mi się, aby twój Bóg 
czuwał nad tobą w tych dniach, czy nie mam 
racji?" -powiedziała z ironią w głosie. Gardząc nią 
nie odpowiedziałam. "Bo, wy chrześcijanie 
jesteście tacy sami. Cierpicie w milczeniu. Wy 
wszyscy sami ogłaszacie się męczennikami" - 
powiedziała z ironią. Po tych słowach odeszła 
pełna pychy. Pięć godzin później zakończyłam 
kopanie ogródka i poszłam ją odszukać. Przyszła 
i skontrolowała moją pracę. "Hmm, nie bardzo 
dobrze, lecz sądzę, że tak musi zostać" – 
powiedziała i poszła do domu. Po chwili wróciła 
z małą torbą i właściwie rzuciła nią we mnie. Gdy 
wróciła do domu zajrzałam do środka. W torebce 
było pięć ziemniaków. Za każdą godzinę jeden 
ziemniak. Wiedziałam, że narzekanie na nic się 
nie zda. Mogła nawet mi je odebrać, gdybym się 
poskarżyła. W tym opuszczonym przez Boga kraju nie 
było przecież żadnych przepisów, mówiących o tym, 
że należy się zapłata za pracę w jej ogrodzie. 
Wróciłam do naszej szopy i zastałam chłopców 
próbujących nauczyć Bogusię chodzić. Byli bardzo 
uczynni i będę im za to wdzięczna do końca mojego 
życia. Twarz Bogusi rozjaśniła się na mój widok, 
jeszcze bardziej, a gdy zobaczyła że w ręku trzymam 
torebkę uśmiechnęła się. Wiedziała, że jeżeli 
przychodzę z czymś do domu, to na pewno przyniosę 
jedzenie. Złapała za torebkę i gdy wzięłam ją na ręce, 
na widok ziemniaków oczy jej błysnęły. Do zmroku 
pozostało trzy godziny, więc rozpoczęłam znaną 
żebraczą wędrówkę w poszukiwaniu pracy. Był to 
dla mnie szczęśliwy dzień, ponieważ znalazłam 
ludzi, którzy chcieli mi ją dać w swoich ogrodach. 
Powróciłam do domu niosąc ze sobą łyżeczkę soli, 
trochę mąki i ząbek czosnku. Tego wieczoru zjadłyśmy 
królewski obiad! 

Cdn 
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Ocalić od zapomnienia cd. 
 

Magdalena Storożenko 
  
1940.07.21 -  przyjechał gen. Sikorski – zmizerniał od 
czasu gdy widziałem go w Coetquidan, we Francji. 
Przywitał nas po żołniersku, opowiedział o podpisaniu 
umowy wojskowej z Anglią i zagrzewał nas do 
wytrwania, aż do zwycięstwa. 
  
1940.08.04 -  otrzymałem 10 funtów od Matki 
(teściowej) z Afryki. 
  
1940.09.02 -  obóz nasz odwiedził prezydent 
Raczkiewicz wraz z Naczelnym Wodzem gen. 
Sikorskim i generałem angielskim.  
 

1940.09.05 -  przenieśliśmy się do innego obozu.  
Warunki te same -  namiot i śpi się na ziemi. Żadnych 
wiadomości ani z domu, ani od Matki z Afryki.  
 

1940.09.08 -  niedziela, pobudka o godz. 4.00 rano. 
Część wojska wymaszerowała na poszukiwanie 
desantów, reszta w pogotowiu. Nadchodzą wieści, że 
Londyn był bombardowany dwukrotnie, jest dużo 
ofiar. Krążą wieści, że niedaleko naszego obozu 
spuszczono desant. 
  
1940.10.02 -  ciągłe bombardowania Londynu, ginie 
ludność cywilna. W Szkocji mamy na razie względny 
spokój. Pierwsza Brygada już otrzymała ważną 
placówkę do obrony. Lotnictwo Polskie robi szalone 
wyczyny, polska eskadra 303 zestrzeliła 107 
samolotów niemieckich. Kompania łączności, do 
której ja należę została  wczoraj przydzielona do 
różnej broni. Ja na razie siedzę. 
 

1940.10.06 -  prawdopodobnie zostanę przy C. w 
łączności podoficerem sanitarnym. 
  
1940.10.27 -  niedziela, od 20 września jesteśmy 
w miejscowości Alyth,  kwaterujemy w kościele. Jest 
to właściwie dom modlitwy.  
 

1940.11.11 -  Święto Niepodległości. Tak 
niepodległości! A naród nasz jęczy okrutnie pod 
butem najeźdźców. Życie nam już zbrzydło. 
Przełożeni nasi bardzo mało się nami interesują, 
powracają polskie czasy, oficerowie wygodne pokoje, 
żołnierze - stajnia i strych. Nie ma miejsca gdzie 
można by się osuszyć i nie jest tutaj jak u nas, gdzie 
nawet do 1-no izbowego pomieszczenia dawano 
jednego żołnierza na kwaterę. Tu żołnierz śpi 
w najgorszych warunkach, a Szkoci czy tam Anglicy 
zajmują po kilkanaście pokoi. 
  
1940.11.4-5 -  nocowałem w Glasgow. Jest to 
miasto większe jak nasza Warszawa. Ok. 20.00 
zaczęły  grać  bombowce niemieckie. Wiadomości  

 
wczorajsze nienajgorsze - wojska greckie zadały 
klęskę Włochom - rozproszyli całą dywizję. 
Samoloty nieprzyjacielskie zlatują się jeden po 
drugim. 
  
1940.12.02 – poniedziałek. Byłem w Dundee aby 
zwiedzić to miasto portowe i przemysłowe 
zarazem. 
 

1940.12.03 - moje imieniny. 
 

1940.12.11 - Grecy w Albanii posuwają się nadal 
naprzód, Anglicy w swojej Somalii zajętej przez 
Włochów rozpoczęli ofensywę i zadają Włochom 
duże straty, Włochy najprawdopodobniej 
skapitulują. Nie wiadomo, czy Niemcy nie zechcą 
okupować Włoch. Dzienniki donoszą o dalszym 
wywożeniu rodzin w głąb Rosji. 
 

 1940.12.12 - samoloty huczą nad głowami, ludzie 
giną jak muchy, w ułamku sekundy tracą cały swój 
dobytek, tak straszny ten wir wojny.  
 

1940.12.17 - otrzymałem telegram od Matki 
z Afryki, że nie ma żadnych wiadomości o Tobie 
i przysyła mi 8 funtów. Wiadomości z Libii i Grecji 
są dobre, nie wiadomo jednak co pokaże wojna na 
froncie naszym, jak twierdzą Niemiec 
przygotowuje ofensywę i to najprawdopodobniej 
jeszcze przed świętami. 
  
1940.12.24 - wieczór wigilijny. Tu w Szkocji Święta 
Bożego Narodzenia nie są obchodzone tak 
uroczyście, jak u nas. Noc Wigilijną spędzamy 
w świetlicy, która mieści się w kościele. Zeszła się 
cała brać żołnierska, także Szkoci. Wigilia była 
bardzo skromna - składała się z barszczu 
polskiego, bardzo postnego, ziemniaków i  flaszki 
piwa. Szkoci chociaż takich barszczów nie jadają, 
to pożerali go aż w uszach trzeszczało. O godz. 
24.00 – Pasterka. Przyszło na nią moc tutejszych 
żydów i żydówek jak do teatru, lecz cóż robić 
każdy z Polaków modli się żarliwie i ociera łzę.  
 

1941.02.27 -  komunikat o bombardowaniu Katowic 
i Krakowa przez polskich lotników. O godz. 3.00 nad 
ranem wszystkie samoloty wróciły do swych baz. 
 

1941.03.29 -  Jugosławia zrywa umowę z Niemcami. 
 
1941.04.07 -  Niemcy uderzają na Jugosławię. 
 

1941.04.08 -  pracy dużo. Sytuacja wyjaśnia się, 
Niemiec bez wypowiedzenia wojny uderzył na 
Jugosławię. Grecja również przekroczyła w jednym 
miejscu granicę bułgarską. W Grecji są również 
wojska angielskie. Wojna w ogóle przeniosła się 
na Bałkany. W Afryce też dzieje się nieźle 
W Abisynii  zajęto  Addis Abebę. Stolica  Benghazi  
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jest wprawdzie zajęta przez wojska niemieckie, 
lecz jest to raczej pułapka. Zbliża się Wielkanoc, 
a ja wciąż daleko jestem od Was. Boże, jak Wy 
tam musicie biedować. Kiedy się to wszystko 
skończy? 
 

1941.04.11 -  Wielkanoc.  Msza Święta odprawiana 
na podwórzu, tuż przy Izbie Chorych. Ja leżę w łóżku. 
Nie wiem czy Bóg wysłuchał moich próśb, gdyż ciągle 
proszę Boga żeby cierpienia jakie Ty, moja Lusieńko 
musisz przenieść, ja mógł za Ciebie odbywać. Już 
drugą Wielkanoc spędzę w łóżku. Jestem sam jeden, 
gdyż swoich chorych, którzy są o wiele zdrowsi ode 
mnie wysłałem na wspólny obiad. Mszy Św. 
wysłuchałem przez otwarte okienko. 
 

1941.04.24 -  byłem wczoraj w Dowództwie Korpusu, 
na odprawie w Bridge of Eam, obok Perth, spotkałem 
bardzo dużo znajomych, między innymi starostę 
Rozłodowskiego i jednego urzędnika województwa, 
u którego byłem z Tomkiewiczem. Na froncie 
południowym względnie, wschodnim bardzo źle. 
Jugosławia skapitulowała, greckie wojska ciągną 
również ostatkami, może dzień, dwa również będą 
zmuszeni kapitulować. Turcja między młotem 
a kowadłem, kto wie czy nie wybierze "Oś". Hiszpania 
za pieniądze angielskie zabrała Dakar. Portugalia 
również przychyla się w stronę Osi. Bóg raczy 
wiedzieć jak skończy się nasza sielanka. Właściwie 
według mego przekonania Anglii zależy żeby wojnę 
przedłużyć jak najdłużej tj. do czasu aż Ameryka 
będzie mogła dostarczyć sprzęt, gdyż tam również nie 
jest tak wesoło, a koniec wojny obliczają jeszcze na 
jakieś 2 lata. Lecz wszystko jest w ręku Boga i kto wie 
jak to się wszystko skończy. Na razie jest bardzo źle! 
  
1941.04.28 -  jestem od wczoraj na urlopie, 
mieszkam w Alyth, w tym samym miejscu gdzie 
mieszkałem zimą. W powietrzu wisi coś złego, nie 
wiadomo co z tego wyniknie. Sytuacja niejasna, 
nie wiemy co będzie z nami, czy jeszcze w ogóle 
w życiu zobaczymy swoją ziemię i swoich 
najdroższych. Dunkierka powtórzyła się, 
niepowodzenia na froncie, a ludność chce 
wiedzieć prawdę. Jak mi się zdaje staniemy na 
rozdrożu, gdyż jak dotychczas lepszych widoków 
nie ma. Anglia czekała na zbrojenia dość długo, 
Ameryka zaczęła się zbroić za późno, Bóg ma 
wszystko w swoim ręku! Ufajmy! Pomimo 
wszystkich niepowodzeń czuję się bardzo 
szczęśliwy gdyż otrzymałem telegram od Matki 
z Afryki, czyli od Ciebie Najdroższa Lusieńko i od 
dzieciaków. Wiadomość była następującej treści: 
Helena telegrafowała, wszystko dobrze w domu, 
skarży się, że nie ma wiadomości od ciebie. Moja 
Lusieńko    chciałbym   właśnie   pisać,   a   nawet  
 
 

 

telegrafować do Ciebie, ale Bóg raczy wiedzieć 
czy nie zaszkodziłoby to Tobie.  
 
1941.05.20 - od tygodnia sensacja z Hessem, 
zastępcą Hitlera, który wylądował pod Glasgow. Na 
froncie niby sytuacja spoczywa w rękach Anglików, 
lecz nie widać końca tego dobrego. Niby na świecie 
coś niecoś mówią o pokoju ale jaki on ma być, nie 
wiemy. Ja osobiście przeczuwam nie bardzo dla nas 
dogodne propozycje, a nawet angielscy niby uczeni 
nie bardzo są przychylni sprawie polskiej. Wyrażają 
swoją kulturę i niemiecką. Och ta kultura! 
  
1941.05.23 - w Abisynii już prawie koniec, Włosi 
poddają się masowo. Tutaj na Wyspach Brytyjskich 
od tygodnia jakoś nie ma większych nalotów. Chodzą 
słuchy, że mamy wyjechać do Kanady, lecz czy to 
będzie aktualne, nie wiemy. 
 
1941.05.28 -  Lusieńko jesteś chora. Wiem, gdyż 
mnie przeczucia nigdy nie mylą! 
 
1941.06.12 -  Boże Ciało -  święto. Szkoci, nawet 
katolicy nie świętują tego święta. Wojna przybiera na 
sile, do Syrii od kilku dni wkraczają wojska angielskie 
i sprzymierzone. Ameryka nadal nie przystępuje do 
wojny mimo, że zatapiają jej okręty. Nieprzygotowana 
na coś czeka, a Niemcy nie próżnują. Irak opanowany 
przez Anglików. Wyspa Kreta dostała się parę dni 
temu Niemcom, Anglicy ponieśli tam sromotną 
klęskę, najprawdopodobniej z braku współdziałania 
lotnictwa. Według  krążących pogłosek Niemiec 
przygotowuje ofensywę na wyspy. 
 
1941.09.17 - wojna rozgorzała na dobre. Kijów 
i Piotrograd zdaje się padną w tych dniach, 
Niemcy prą na Krym i Kaukaz - chcą nafty. Anglicy 
siedzą spokojnie, zalewają mordy, a ich córki 
łajdaczą się. Nie rozumiem tego, przejechałem 
prawie całą Europę, lecz nie widziałem nigdzie tyle 
zgnilizny co tutaj. Mężczyźni wielcy flegmatycy, 
lecz piją w niemożliwy sposób. Obecnie stosunki 
między Szkotami a Polakami pogorszyły się. 
W Dundee, gdzie kwateruję od marca, Polacy 
zabili już 3 Szkotów. W ubiegły piątek, na zabawie  
nasi marynarze zarżnęli jednego wojskowego 
Szkota i kilku mocno poranili. Jesteśmy po prostu 
na stopie wojennej ze Szkotami. Oni chcą 
koniecznie odpłacić się nam, lecz to im się nie 
bardzo udaje. U nas przy wojsku jest duże 
rozluźnienie, a powodem jest bezczynność. Jutro 
mija 2 lata jak przekroczyłem granicę Polski. 
Według ogólnej sytuacji wojennej uważam że 
wojna już długo nie potrwa i może Bóg pozwoli 
i będziemy żyli,  to w roku 1942 zobaczymy się.  

Cdn. 



Zeszyty Tłumackie 1(41) 2008 r. 
 

 

 20 

 

Powrót do korzeni  
 

Jan Śniechowski 
 

Po całonocnej podróży autobusem relacji Wrocław 
– Lwów, z ponad 6–cio godzinną przerwą na 
granicy, dotarłem do Lwowa. We Lwowie 
umówiony byłem z kuzynem, miejscowym 
księdzem greko-katolickim o. Tarasem. Na skutek 
opóźnienia autobusu, nasze spotkanie niestety nie 
doszło do skutku. Kupiłem więc bilet na autobus 
do Tłumacza, który miał odjazd dopiero za trzy 
godziny,  postanowiłem zostawić bagaże, a wolny 
czas poświęcić na krótki spacer po Lwowie. 
Nieoczekiwanie pojawił się Taras i wspólny spacer 
po Lwowie odbyliśmy we dwóch. Zwiedziliśmy 
miejsca znane z historii, w tym również Katedrę 
Ormiańską, jedną z najstarszych świątyń we Lwowie, 
która dla mnie jest ulubionym i szczególnym 
miejscem.  
Po powrocie na Dworzec Stryjski wsiadłem do 
autobusu i zająłem miejsce obok młodej, 
sympatycznej i bardzo religijnej Ukrainki, więc 
w czasie podróży miałem z kim porozmawiać. Nawet 
nie zauważyłem, gdy przejechaliśmy 100 km i moja 
towarzyszka podróży musiała wysiąść w miasteczku 
Bursztyn. Na pożegnanie Bursztynianka życzyła mi, 
abym swoje poszukiwania uwieńczył sukcesem 
i odnalazł to wszystko, co powoli ulega zapomnieniu. 
W Tłumaczu czekał na mnie mój przyjaciel Igor 
Kusyszyn - Tłumaczanin, którego przed wieloma laty 
poznałem we Wrocławiu, w tragicznych 
okolicznościach, w okresie krótkiej choroby i śmierci 
młodego Tłumaczanina Romana Przysiężniuka. 
Nasza pomoc dla młodego człowieka przyszła za 
późno, mogliśmy jedynie zając się transportem zwłok 
do Tłumacza. Zaowocowało to jednak naszą 
przyjaźnią.  
Powitanie było serdeczne, przeciągnęło się do 
nocy, a rano nawet nie bolała głowa. Rano 
wybraliśmy się w odwiedziny do mojej cioci Mańki, 
siostry ojca. Maria Kurtyniuk, jest ostatnią 
najbliższą krewną żyjącą do tej pory w Tłumaczu, 
jest bowiem córką mojego dziadka Jana 
Śniechowskiego, który przez czternaście lat 
sprawował urząd wójta Słobódki. Niestety, ciocia 
już niewiele pamięta i moje pragnienie poznania 
rodzinnych korzeni spełzło na niczym. Ciocia ma 
już 88 lat, ma sklerozę, zapomniała nawet 
polskiego języka. Modli się jednak nadal 
z książeczki, po polsku, nie zapomniała polskich 
kolęd i pamięta polski hymn, który pięknie mi 
odśpiewała. Oj ... te Śniechowskie to miały głosy! 
To właśnie jej wnuk - o. Taras był owym księdzem, 
z którym spotkałem się we Lwowie. W południe 
udaliśmy się z upominkami przygotowanymi przez  

 
moją rodzinę do Marysi i jej mamy Stasi Bajdiuk. 
Marysię znałem z opowiadań i wiedziałem o jej 
nieszczęściu jakim jest kalectwo. Starałem się jej 
pomóc, wysyłając przez Igora wózek inwalidzki. 
 

 
 

Fot.29 W Tłumaczu. Siedzą od lewej Marysia Bajdiuk, 
Jan Śniechowski, Stanisława Bajdiuk. 
 

Jakże mile byłem zaskoczony jej widokiem. 
Nazwałem ją, ku jej zadowoleniu kwitnącą białą różą 
i kniahinią. Wyglądała pięknie i tylko ukryty wózek 
przypominał o jej smutnej doli. Cały dzień spędziliśmy 
na oglądaniu rodzinnych zdjęć, jej prac 
rękodzielniczych i opowiadaniach o ich ciężkiej 
sytuacji materialnej . Po tym spotkaniu postanowiłem 
pomóc tej dziewczynie organizując zakup laptopa, za 
pośrednictwem którego mogłaby sprzedawać swoje 
wyroby i uczyć się naszego języka . Mam nadzieję, że 
się uda. Wieczorem udaliśmy się do rodziców Igora, 
a potem odwiedziliśmy klub, w którym mieliśmy 
spędzić sylwestra. W czasie pobytu w Tłumaczu 
spotykałem życzliwych mi ludzi, a wokół mnie 
panowała serdeczność i gościnność i nawet we 
wspomnianym klubie, podchmielony gość, kiedy 
dowiedział o moim celu podróży zamówił - ,, dla wsih 
po 100 hram '' . Po wspaniale spędzonym sylwestrze 
w towarzystwie przyjaciół Igora, w Nowy Rok udałem 
się na cmentarz w Tłumaczu w celu odszukania 
grobów bliskich. Mimo gęstych zarośli i trzaskającego 
mrozu odnalazłem sporo polskich grobów. Są tam 
wszyscy, sami swoi! Niestety, znaczniej trudniej było 
odszukać konkretne groby z imienia i nazwiska, gdyż  
odczytanie nazwisk uniemożliwiały  gęsto porośnięte 
zarośla, więc  to czego najbardziej szukałem, czyli 
grobu mojej babci Marii Śniechowskiej i pradziadka 
Marcina – nie znalazłem. Postanowiłem wtedy, że 
powrócę kiedyś na cmentarz tłumacki, ale już 
z ludźmi zainteresowanymi swoimi tłumackimi 
korzeniami, aby go uporządkować. Po wyjściu 
z cmentarza dostrzegłem nagle niczym zjawę, kobietę 
przypominającą mi zmarłą kilka lat temu przyrodnią 
siostrę taty - Janinę. Jak się okazało tą kobietą była 
moja kuzynka Roma, bratowa Stasi Bajdiuk.  
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Pod kościołem czekało kilka kobiet, a wśród nich 
Stasia. Kościół tłumacki jest bardzo skromny i do 
niedawna pełnił funkcje kaplicy cmentarnej. 
Miejscami brakuje tynków i jest niezbyt starannie 
pomalowany. W porównaniu z okazałymi cerkwiami 
greko-katolickimi i cerkwiami prawosławnymi 
prezentuje się niczym składzik na węgiel i pasuje do 
scenerii zaniedbanych polskich grobów. Po chwili 
przyjechał ksiądz Artur Zaucha w towarzystwie trzech 
sióstr z zakonu staropolanek z Obertyna 
i rozpoczęliśmy Mszę święta, śpiewając polskie 
kolędy. To polskie kolędowanie i liturgia przypomniała 
mi, że tu jest Polska, ale także to, że Ojczyzna nasza 
zapomniała o swoich rodakach na obczyźnie. Na 
następny dzień, z rana pojechałem obejrzeć stary 
drewniany kościół w Oknianach, który obecnie pełni 
funkcję cerkwi greko-katolickiej. Napotkana Ukrainka 
otworzyła mi wrota cerkwi i z dumą podkreśla, że 
został wyremontowany ze środków Koła Tłumaczan. 
To cieszy, ale jednocześnie smuci, że cmentarz 
i stojący na nim kościółek nie może liczyć na takie 
wsparcie. Cmentarz i kapliczka są w bardzo złym 
stanie. Kapliczkę powinno się wzmocnić, uzupełnić 
tynki, pomalować, aby przetrwała jeszcze wiele lat, 
uporządkować cmentarz, gdyż jest to miejsce, które 
zawsze będzie zespalać Polaków, miejsce które 
wciąż jest żywe w ich sercach i uprzytamnia kim 
naprawdę są. 
 „Nie jest rzeczą najważniejszą, że ta tak droga, 
ukochana ziemia obecnie do nas nie należy. Ważne 
jest aby pozostała w naszym wnętrzu, w naszych 
myślach i uczuciach". 
 Cytując słowa z jednego z artykułów, które ukazały 
się w „Zeszytach Tłumackich", słowa wypowiedziane 
przez ks. Jeżowskiego na kazaniu w Koszalinie w 
1984 roku chcę powiedzieć, że o naszej ziemi i jej 
historii  NIE MOŻNA ZAPOMNIEĆ! Nasz naród 
żyjący TAM o nic nie prosi, głośno nie narzeka, ale 
smutek i żal widać na ich twarzach i w ich oczach, na 
widok których serce krwawi. Wiem już, że będę nadal 
czynił starania, abyśmy nie zapomnieli o naszych 
obowiązkach wobec przodków, których groby są tuż 
za pasem granicznym. Ta granica nie wymaże ich, 
ani z naszych serc ani z pamięci. Bardzo wyraziście 
wyraził to Józef Piłsudski, stwierdzając - "Kto nie 
szanuje swojej przeszłości, ten nie jest godzien 
szacunku teraźniejszości, ani nie ma prawa do 
przyszłości " To my - nasze pokolenie powinniśmy 
z tym przesłaniem wychowywać swoje dzieci, bo one 
muszą mieć tożsamość i dumę narodową. Tracimy 
pamięć historyczną, szacunek do dzieła naszych 
przodków, nie doceniamy wartości, które daje nam 
wolna Ojczyzna. Jako motto życiowe powinniśmy 
przyjąć słowa Henryka Sienkiewicza, który budził 
w nas  miłość  do  Ojczyzny  i przywoływał nas do  
 
 

 

niej pisząc " Sławić wszystko co polskie, kochać 
swój naród, czcić jego przeszłość i wierzyć w jego 
przyszłość ".  
Człowiek tyle jest wart, ile może ofiarować  drugiemu 
człowiekowi. Każdy z nas powinien dostrzec sens 
życia i wiarę w człowieka bo to nie bierze się z pustki, 
lecz z pielęgnowania tradycji i ocalania pamięci 
zbiorowej, która stanowi o przyszłości i wielkości 
narodu. Gdy patrzyłem na opuszczonych 
i pozostawionych samych sobie Rodaków, miałem 
wrażenie jakbym widział porzucone dzieci 
w sierocińcu, do których już nikt nie chce wyciągnąć 
dłoni... W moim wspomnieniu z wyjazdu do Tłumacza 
chcę napisać także kilka słów o Marii Bajdiuk, jej 
problemach, a także zwrócić się z prośbą o pomoc 
dla tej dotkniętej przez los młodej dziewczyny. 
Wybuch w czarnobylskiej elektrowni atomowej 
spowodował choroby i śmierć wielu ludzi. Marysia 
również stała się ofiarą tego śmiertelnego 
promieniowania. Miała  20 lat i była studentką 
Instytutu Ekonomicznego w Czerniowcach, gdy 
dosięgło ją czarnobylskie nieszczęście. Nagle 
podczas tańca ze swoim chłopakiem, z którym 
wkrótce mieli się pobrać została sparaliżowana. Był to 
jej ostatni taniec. Chłopiec długo nie mógł się z tym 
pogodzić i chciał nią się nadal opiekować, lecz ona 
odmówiła i postanowiła swoją tragedię pozostawić 
wyłącznie sobie. Całe życie musi teraz spędzić na 
wózku dla niepełnosprawnych. Na jaką pomoc liczy ta 
młoda, szlachetna osoba? Potrzebuje prostego 
laptopa, dzięki któremu mogłaby mieć kontakt ze 
światem, uczyć się polskiego i dorabiać na swoje 
utrzymanie sprzedając swoje wyroby rękodzielnicze 
na Allegro. Swoją skromną rentę wydaje na leczenie, 
na odszkodowanie za Czarnobyl nie może liczyć i jest 
zbyt dumna, żeby o nie prosić. Maria nie użala się 
nad swoim losem, jedynie co jej doskwiera to 
samotność. Zimę spędza w Tłumaczu, ale już resztę 
roku w pobliskiej wsi Słobódka (Gonczarówka), gdzie 
kwitną drzewa. Czarnobyl odcisnął piętno nie tylko na 
ludziach, ale także na całej przyrodzie. Drzewa są 
tam jakieś dziwne i karłowate. Gdy widziałem je 
w 1988 roku, we wrześniu, w porze zbiorów, nikt nie 
zbierał  owoców, były pomarszczone i zwiędłe. Skutki 
promieniowania z Czarnobyla widziałem także 
w Ośrodku Św. Celestyna w Mikoszowie, gdzie jedna 
sala była przeznaczona na hospicjum, dla 
poszkodowanych przez ten kataklizm. To było jedyne 
miejsce, gdzie p. dyr. Kobel nie pozwoliła wejść. Tam 
te dorosłe dzieci odchodzą! Na szczęście Maria 
Bajdiuk, widoczna na fotografii wygląda pięknie i jest 
osobą kwitnącą uśmiechem.  
Na łamach „Zeszytów Tłumackich” zwracam się 
z prośbą do ludzi, którzy mogliby pomóc Marysi 
i podarować laptopa - wspaniałe okno na świat dla  
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osoby przykutej do wózka inwalidzkiego. Wierzę, 
że uda się spełnić jej marzenia i nie zawiedziemy 
jej nadziei! 
Chcę także zadedykować jej te piękne słowa 
prawdy o ludzkości i człowieczeństwie:  
"Życzę Ci szczęścia, ale nie tego szczęścia, które 
można kupić odsuwając się od świata. 
Nie tego, które można osiągnąć zamykając się 
w sobie...Ale tego, które płynie z ryzyka.... ,ryzyka 
dawania.., ryzyka kochania... " 
 

Komunikat 
 

W związku z podjęciem uchwały w dniu 19. 06. 2008 

roku, na walnym zebraniu w Kołobrzegu, 

o wyremontowaniu kaplicy cmentarnej, pełniącej 

obecnie funkcje kościoła dla Polaków wyznania 

rzymsko-katolickiego, ufundowaniu tablicy 

pamiątkowej i  uporządkowania terenu wokół niej, 

prosimy o zaznaczanie na przyszłych wpłatach, na 

rzecz Oddziału, że przeznaczona jest na ten cel. 

Kapliczka pełni funkcję kościoła od 1991 r. 

i gromadzi niewielką już liczbę wiernych, pozostałych 

w Tłumaczu. Jest to ważny i szczytny cel, który 

pozwoli zachować pozostałe jeszcze polskie pamiątki. 

Z góry dziękujemy! Zarząd. 
 

Wiersze Naci 
 

Anastazja Bogucka (Białkowska) 
 

Kołobrzeg 2007 
 

 

I znowu tu jestem, 
Zauroczona potęgą spienionych fal, 

Barwami skąpanego w morzu, zachodzącego słońca, 
Ciszą w błękitnej poświacie księżycowego 

wieczoru, 
Zapachem i świeżością majowej zieleni, 

Blaskiem złocistego słońca, 
Jasnym obłokiem nieba. 

Niczego więcej mi nie potrzeba! 
Może dobroci serca? 

Odrobinę przychylności nieba, 
Ciepłego spojrzenia, 
Marzeń spełnienia, 

Wsparcia przyjaznego ramienia. 
 

Przyjdź 

 

Przyjdź do mnie, gdy ostatni promień 
zachodzącego słońca z cieniami wieczoru się 

splata pod koniec lata, by dzielić ze mną smutek 
i radość. 

Przyjdź do mnie, gdy jeszcze barwne lato się 
mieni, bo wielką niewiadomą niesie odcień jesieni, 
póki tli się jeszcze życia pragnienie, które w tej 

dobie tak bardzo się ceni. 

 

Uroczystości w błyskawicznym 
tempie 

 

Adam Kruczek 
Jest zgoda Ukrainy na zorganizowanie 
uroczystości upamiętniającej rzeź Polaków 
pomordowanych na Kresach przez oddziały UPA. 
Główne obchody odbędą się 5 lipca br. w Ihrowicy 
na Podolu, gdzie w wigilijną noc 1944 r. 
nacjonaliści ukraińscy wymordowali ok. 90 
Polaków. Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa w rekordowym tempie organizuje 
wyjazd delegacji polskiej. „Zwijamy się jak 
w ukropie, ustalamy nazwiska i zbieramy grupę 
wyjazdową, którą stanowić będą głównie rodziny 
byłych mieszkańców 4 miejscowości z okolic 
Tarnopola, gdzie doszło do mordów” - powiedział 
nam Jerzy Platajs z działu zagranicznego Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Nie wiadomo 
jeszcze, kto z oficjeli weźmie udział 
w uroczystościach. Na razie wiadomo tylko, że będzie 
w nich uczestniczył min. Andrzej Przewoźnik, a ze 
strony ukraińskiej wojewoda tarnopolski. Obsługę 
religijną uroczystości ma zapewnić kuria 
metropolitalna we Lwowie.  
Rada jeszcze w grudniu ub. r. postawiła pomniki 
upamiętniające Polaków zamordowanych na 
przełomie 1944 i 1945 roku w czterech wioskach: 
Ihrowicy, Berezowicy Małej, Łozowej i Płotyczy. 
Znajdujące się na cmentarzach monumenty czekają 
na poświęcenie. Nie ustalono jeszcze, w której z tych 
miejscowości odbędzie się centralna uroczystość. 
Zapewne będzie nią Ihrowica. ”Musimy wybrać 
między Berezowicą Małą a Ihrowicą” - powiedział 
nam Jerzy Plajtas. „Największe szanse ma Ihrowica 
ze względu na dostępność dla większej liczby 
osób” wskazał. ”Rzeczywiście, najlepsze warunki 
do przyjęcia większej liczby gości są w Ihrowicy” - 
powiedział nam płk w st. spocz. Jan Białowąs, 
emerytowany lotnik i wykładowca w Szkole Orląt, 
były mieszkaniec Ihrowicy, który jako 
siedemnastoletni chłopak wraz z rodziną uniknął 
śmierci, chowając się w obejściu ukraińskiego 
sąsiada. Od kilkunastu lat Białowąs starał się 
o upamiętnienie swoich 92 sąsiadów złożonych 
w nieoznaczonej mogile na cmentarzu 
rzymskokatolickim w Ihrowicy.  
Pisał i wydawał książki o rodzinnej wiosce, 
monitował u władz ukraińskich i polskich, wreszcie 
zainteresował sprawą ministra Przewoźnika, który 
ostatecznie doprowadził do postawienia 
monumentu.  
Wiosną br. Białowąs ze składek zorganizowanych 
wśród Kresowian zlecił ukraińskiej firmie 
powycinanie   chaszczy  i  krzaków  porastających  
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cmentarz. „Wszystko jest już uporządkowane i czeka 
na przyjazd gości” - zapewnia Białowąs. 
Na pomniku w Ihrowicy umieszczono następującą 
inskrypcję: “Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej 
do Ciebie, Panie, woła ten głos (Kornel Ujejski)”, a 
następnie: “Około 90 Polaków mieszkańców wsi 
Ihrowica zamordowanych 24 grudnia 1944 r. Niech 
spoczywają w pokoju. Rząd Rzeczypospolitej 
Polskiej, Rodziny, 2007 rok”. Tekst ten jest 
powtórzony w języku ukraińskim. Na skrzydłach 
pomnika widnieją imiona, nazwiska i wiek ofiar. 
Analogiczne napisy umieszczono na monumentach 
w Płotyczy, Berezowicy Małej i na cmentarzu 
greckokatolickim w Szlachcińcach, gdzie zostały 
pochowane ofiary mordu z 28 grudnia 1944r. 
w Łozowej. W Łozowej zamordowano 106 osób, 
w tym 12 Ukraińców, w Berezowicy Małej, rodzinnej 
wsi śp. o. prof. Mieczysława Krąpca, 131 
mieszkańców. 
 

http://wirtualnapolonia.wordpress.com/ 

 

Wspomnienie z Kołobrzegu 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Trzymamy się! Trzymamy się pomimo upływających 
lat, chorób i różnych przeciwności losu, których nie 
szczędzi Tłumaczanom życie i ciągle mamy ochotę 
na spotkania. Letni zjazd w Kołobrzegu jest jednym 
z trzech tłumackich spotkań, gdzie odżywają dawne 
wspomnienia o Tłumaczu, o cudownych czasach, gdy 
było się dzieckiem, młodą dziewczyną, czy chłopcem, 
o pierwszych sztubackich miłościach, szkole, 
profesorach, o zwyczajach mieszkających 
w Tłumaczu ludzi, o ulicach i zakątkach, które tak 
czule  wspomina się po latach, ale także o ciemnych 
czasach wojny, mordach, wypędzeniu z rodzinnego 
miasta i tułaczce po powojennej Polsce i świecie. 
Zawsze w trakcie tych wspomnień pojawia się wielka 
nostalgia i tęsknota za rodzinnym domem, za 
Tłumaczem z młodzieńczych lat, którego już nie ma 
i który już nigdy nie wróci, kojona jedynie wspólnym 
śpiewem, recytacjami, rozmowami. Jesteśmy tutaj 
szczęśliwi, a nastrój tych spotkań sprawia, że 
niektórzy  Tłumaczanie piszą tam także wiersze! 
W poprzednich latach na zjazdy przyjeżdżali 
ludzie, którzy opuszczali Tłumacz jako ludzie 
dorośli lub nastolatki i dobrze go znali. Dziś  
pozostali już tylko najbardziej wytrwali 
i długowieczni i to oni ozdabiają sobą kołobrzeskie 
spotkania. Jest ich kilkoro. Siostry – Niuna Pactwa 
(Białkowska) i Nacia Bogucka (Białkowska), Janka 
Kubica (Sokołowska), Nusia Bocheńska 
(Panachida), Luka Bilińska, Mirka Strahl (Seidler), 
Zygmunt    Burczyński,  Jurek   Czyżycki.   Jednak  
 

 

nasze  tłumackie środowisko trzyma się ciągle 
mocno. Główny trzon oddziału tworzą teraz 
Tłumaczanie urodzeni tuż przed wojną, lub w jej 
trakcie, odnaleźliśmy nowych „ziomków” 
z Jezierzan (Jadwiga Gierak, Państwo 
Ornatowscy), przybyło nam wielu nowych 
(„zatłumaczonych”) zwolenników  Tłumacza, dla 
których historia naszego miasteczka i jego 
mieszkańców stała się źródłem wiedzy o Kresach 
i Polsce. Czas w Kołobrzegu spędziliśmy nie tylko 
na rozmowach, ale także na długich spacerach po 
plaży,  opalaniu  na „patelni”, wycieczkach 
rowerowych po lesie, zwiedzaniu Kołobrzegu – 
portu, mola, latarni morskiej, katedry a także na 
oglądaniu ulubionych seriali. Organizatorzy zapewnili 
nam w tym roku wspaniałe rozrywki – wycieczkę 
wokół Kołobrzegu oraz ognisko z gorącymi 
kiełbaskami, kaszanką i wojskową grochówką. Do 
tańca przygrywał nam duet z Kijowa, zachęcając 
wszystkich do pląsów w parach, w pojedynkę oraz 
w grupach, tworzących najprzeróżniejsze konfiguracje 
– kółeczka, pociągi, fale, itp. Zabawa była przednia, 
jak zwykle na boisku do siatkówki i chociaż ciężko na 
asfalcie tańczy się walczyka, nikomu to nie 
przeszkadzało! Tańczyli wszyscy! Bardzo udana była 
też wycieczka autokarowa z przewodnikiem po 
Kołobrzegu i  okolicach. Oto jak wspominają 
wycieczkę Państwo Przybyłowie - ”Pierwszym 
obiektem, który zwiedzaliśmy były nowoczesne, 
ponad 100 metrowe wiatraki, wybudowane 
w okolicy wsi Tymień i produkujące prąd 
elektryczny. Następnym zwiedzanym obiektem 
były jedyne w Polsce 4-hektarowe ogrody 
tematyczne „Hortulus”, założone przez młode 
małżeństwo, w 1992 roku, we wsi Dobrzyca. 
Znajdowały się tam: Ogród Japoński 
z romantycznymi, czerwonymi mostkami, 
lampami i herbaciarnią, Ogród Francuski – 
dwupoziomowy, klasyczny z bukszpanami 
i fontannami, Ogród Kamienny, Ogród Skalny, 
Ogród Zmysłowy w angielskim stylu, zawierający 
kilkanaście stylowych, mniejszych ogrodów, 
takich jak: Ogród Purpury i Ognia, Biały, Lila-róż, 
Mistyczny, Cienia, Pomarańczowo-żółty, itp. 
Wszystkie ogrody posiadały elementy małej 
architektury ogrodowej, zegary, altany, rzeźby, 
grotę skalną i stawy. Oczarowani pięknem 
ogrodów udaliśmy się następnie do latarni 
morskiej w Gąskach. Zbudowano ją w 1878r. 
z czerwonej, licowanej cegły. Wznosi się ona  
50m nad poziomem morza, którą można pokonać 
wchodząc po 227 granitowych schodkach. Zasięg 
światła latarni wynosi prawie 43 km, a widoki z jej 
szczytu są przepiękne i zapierają dech 
w piersiach. W drodze powrotnej do Kołobrzegu 
zatrzymaliśmy    się    w    miejscu,   gdzie   we   wczesnym 
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średniowieczu znajdowało się podgrodzie, a na 
małym wzniesieniu, wśród kępy starodrzewu 
(dęby, buki) znajdował się kościółek pw. Św. 
Jana Chrzciciela, po raz pierwszy wymieniany, 
w źródłach pisanych, w 1222r. Przez wieki 
wielokrotnie niszczony, odrestaurowany w latach 
1958-59, w 1980r. przekazany został parafii 
katolickiej pw. Św. Marcina. Przed kościółkiem 
znajdują się cztery głazy, z umieszczonymi na 
nich tablicami, z herbami miast, które w 1000 
roku były biskupstwami, czyli Kołobrzegu, 
Wrocławia, Krakowa i Gniezna. Ostatnim 
punktem wycieczki było zwiedzanie cmentarza 
wojennego, na którym spoczywają żołnierze 
polegli w czasie walk o Kołobrzeg w 1945r. 
Wycieczka dostarczyła nam wielu cennych informacji 
i wrażeń i nie było osoby, która nie byłaby 
zadowolona z jej przebiegu”. Wszystko co dobre 
szybko się kończy, więc i dla nas nadszedł w końcu 
czas pożegnania. Być może był to już ostatni pobyt 
w Ośrodku i trzeba będzie rozejrzeć się za nowym 
miejscem spotkań. Z żalem rozstawaliśmy się 
z miejscem, w którym przez wiele lat organizowaliśmy 
tłumackie spotkania, pozostawiając sobie nadzieję, że 
może jednak wrócimy tu za rok! 

 

Wspomnienie o Janie Johnsonie 
 

Jerzy Czyżycki 
 

Nusiek – tak był 
miedzy nami 
zwany. Pamiętam 
go z czasów 
dawnych, a nawet 
bardzo dawnych. 
Do Tłumacza 
przyjechałem w 
końcu czerwca 
1938 roku. 
Zamieszkaliśmy 

przy ul. Lipowej 
lub Pierackiego, 
jak kto woli. 
Ulicy po prostu 
zmieniono nazwę. 
Johnsonowie 

zamieszkiwal i  
w chylącym się ku 

upadkowi, małym domku, w uliczce – przejściu 
w kierunku stacji kolejowej. My zamieszkaliśmy 
naprzeciwko. Bawiliśmy się z Jankiem bardzo często, 
zwykle na Jego podwórku, ponieważ było większe. 
Rozdzieliła nas wojna, która wybuchła w 1939r. 
i spotkaliśmy się dopiero w  ..... roku 1991, w Kołobrzegu, 
na zjeździe Tłumaczan. Nie mogłem uwierzyć, że 
znowu  się  widzimy!  W  międzyczasie  w   tłumackiej  

 

społeczności wiele się działo i o tym chcę wspomnieć, 
korzystając z zachowanych w pamięci opowiadań 
zasłyszanych na kołobrzeskich spotkaniach. 
Nusiek był prekursorem utrwalania pamięci 
o przeszłości. Razem z Czesią Koczwarą – Kałużą 
wydali książkę z opisem kilku tłumackich Rodzin. 
Przyjęto ją z mieszanymi odczuciami, ale były to 
pierwsze „jaskółki” wspomnieniowe dotyczące naszego 
środowiska. Wraz z Czesią zorganizował w dniach 15-
20 IX 1989 r. drugie co do wielkości (ponad 100 osób) 
spotkanie Tłumaczan w Otmuchowie, na którym 
powołano pierwszy Zarząd Klubu Tłumacz. 
Nusiek - zawsze pogodny, pełen humoru, uczynny, 
serdeczny uczestnik naszych spotkań. Pisał także 
wiersze, pełne tęsknoty, lecz pogodne i wesołe, do 
których sam komponował muzykę. Śpiewaliśmy je na 
kołobrzeskich zjazdach, a On  akompaniował nam na 
akordeonie. Pozwalam sobie zamieścić jeden z nich, 
napisany w Kołobrzegu w 1993 r. do którego 
skomponował melodię: 
 

Zaśpiewajmy Tłumaczanie zjazdową piosenkę, 
Precz odrzućmy tęsknoty, udrękę, 

Dziś piosenka niech zawita w tłumackie szeregi, 
Przyjaźń nasza niech rozkwita i łączy jak most 

brzegi. 
Zaśpiewajmy bracia razem ile w piersi tchu, 
W oczach z krajobrazem, wziętym jak ze snu. 
Tylko jedność bracia mili, może sprawić to, 

Że doczekamy się tej chwili, kiedy zniknie zło. 
 

Niestety! Jego serce nie dotrzymywało mu kroku, 
odzywało się i coraz bardziej ograniczało 
możliwości uczestniczenia w spotkaniach. Nie 
poddawał się chorobie i gdy tylko mógł był z nami. 
Już nie grywał na akordeonie, ale prawie zawsze 
nasze spotkania uwieńczał wierszem. W tym roku 
po raz ostatni uczestniczył w naszym „Opłatku” 
i po kilku miesiącach odszedł na zawsze. Nim to 
się stało pisał do mnie: „Drogi Przyjacielu. Ten 
wiersz miałem już prawie napisany na nasze 
spotkanie, ale brakowało mi zakończenia .....” 
 

Opłatkowy wieczór Tłumaczan 
 

I znowu jesteśmy razem i rok minął, 
Tak szybko przeleciał, jakby ręką skinął, 
A myśl, jak strzała wstecz lata przenika, 

Z radością, szczęśliwa stary Tłumacz wita. 
 

Dziś to wspólne spotkanie dodaje otuchy, 
Cieszymy się my i niech cieszą się duchy. 

„Opłatek” jest symbolem szczęścia i wolności, 
Który nam przyświeca i w sercu wciąż gości. 

 

Dziecię w sercach, jak niegdyś zamieszka z nami, 
Wszak złączyło nas wszystkich razem z kapłanami, 
Z Tabaczkowskim, Jeżowskim i innych pamiętamy, 

A złączył nas Tłumacz, który tak kochamy. 
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Na koniec życzenia, te od serca z Tłumacza, 
Pamięć o Nim wciąż żyje i do nas powraca, 
I krzepi, bo długa wciąż przed nami droga, 

Więc życzę Wam zdrowia, reszta w ręku Boga. 
 

Ten wiersz ofiarowuję z tym, co w sercu drzemie, 
Wszystkich tęsknoty w jedną złączyły się we mnie 

I z tej tęsknoty przeżywam katusze, 
Niejedno serce to pojmie i pewnie się wzruszy. 

 
Drogim Tłumaczanom – Jan Johnson, Wrocław, 

10 stycznia 2008 r. 
 

Jestem przekonany Drogi Nuśku, że po tamtej 
stronie nadal uczestniczysz w naszych 
spotkaniach, nucąc swoje melodie. My będziemy 
Ci wtórować, śpiewając je w Kołobrzegu i na 
wszystkich naszych spotkaniach! 
 

Żegnaj Drogi Nusiu, Przyjacielu i Kolego! 

 
List do Nuśka 

 

Roma Lityńska – Króliczek 
 

Drogi Nuśko – nasz kochany i wierny Przyjacielu! 
Przypadło mi w udziale zaszczytne i zarazem 
smutne zadanie: pożegnać Cię na zawsze, na 
Twej ostatniej drodze ku wieczności. W imieniu 
Tłumaczan, Twoich rodaków, koleżanek, kolegów, 
dawnych sąsiadów i znajomych z dawnego, 
kresowego, owianego dziś legendą miasteczka 
Tłumacza, tak drogiemu naszym sercom. Czynię 
to z wielkim żalem i bólem. Wszyscy wspominamy 
Ciebie serdecznie, w tęsknocie i zamyśleniu, 
pamiętając wszystkie tłumackie zjazdy z Tobą 
w roli głównej, gdy śpiewałeś i grałeś nam na 
harmonii. Wnosiłeś w nasze zjazdowe życie tyle 
radości, wigoru, śmiechu i braterstwa. Przy Tobie 
wydawało się nam, że jesteśmy nadal młodzi, 
szczęśliwi i w pełni sił. To był naprawdę piękny 
czas, kiedy zgromadzeni przy ognisku 
Tłumaczanie hucznie żegnali odchodzący dzień 
i witali nadchodzącą noc dziękczynną pieśnią do 
Stwórcy: 
 

Wszystkie nasze, dzienne sprawy, 
Przyjm litośnie Boże prawy, 
A gdy będziem zasypiali, 

Niech Cię nawet sen nasz chwali. 
 
Oczywiście, rolę główną grałeś Ty Nuśko i Twoja 
harmonia, napawając nas optymizmem i wielką 
pogodą ducha. 
Dziękujemy Ci Nuśko za te niezapomniane 
i wzruszające przeżycia. Dziękujemy Ci Nuśko za 
Twoje   przepiękne  wiersze  o  naszym   dawnym,  

 

kresowym Tłumaczu, pełne miłości do ziemi 
ojczystej, patriotyzmu i przyjaźni, wiersze 
przenoszące nas wspomnieniami w krainę naszej 
młodości „bujnej i chmurnej”, do Tłumacza 
tonącego w kwiatach bzu, jaśminu i czeremchy. 
Do dziś mam w pamięci zwrotkę z wiersza 
„Księżyc nad Tłumaczem”: 
 

Dlatego dwa serca nam mieć trzeba, 
Bo jedno na zawsze zostało tam , 

Drugie ze sobą musimy wziąć do nieba, 
Bo bez serca? Co by powiedział Pan? 

 

Czy można te słowa pominąć milczeniem? Nie 
dziękować za nie? 
Kłaniamy Ci się nisko i dziękujemy, że byłeś 
z nami. Teraz, kiedy stanąłeś u stóp Tronu 
Najwyższego i wraz z aniołami, grając na swojej 
harmonii, śpiewasz na chwałę Panu, nie 
zapominaj o nas, tu na ziemi. Poproś pokornie 
Najwyższego Pana o łaskawe błogosławieństwo 
i opiekę nad nami, tu na tej ziemi oraz zapewnij, 
tak, jak w swoim wierszu, że: 
 

Gdy przeminie jeszcze lat parę, 
Większość nas będzie gdzieś pośród gwiazd, 

Pomimo to – nie traćmy swej wiary, 
Następny będzie już w niebie zjazd. 

 

Twoje wiersze były dla nas jak plaster miodu na 
zbolałe serca – leczyły i koiły tęsknotę! 

Żegnaj nam Drogi Przyjacielu! 
 

PS. Przed nami jeszcze dużo, dużo zjazdów 
i spotkań, na tej pięknej ziemi, aż do Zjazdu 
Ostatniego. Litościwy Boże, pozostaw nam jeszcze 
czas! 
 

Sprawozdanie Zarządu za rok 2007 - skrót 
 

W roku sprawozdawczym 2007 stan członków 
wynosił  91 osób. W ciągu ubiegłego roku odeszło 
9 członków ale w tym też czasie do Oddziału 
wpisało się 6 nowych, tak więc na koniec roku stan 
członkowski Oddziału wyniósł 88 osób. W roku 
2007 składki opłacało 76 osób. W porównaniu 
z ubiegłym rokiem opłacanie składek poprawiło się, 
bo w 2006 składki opłaciły jedynie 63 osoby. 
Jesteśmy nadal samodzielnym Oddziałem 
i zgodnie ze statutem będziemy nim dotąd, aż stan 
członków opłacających składki spadnie poniżej 50 
osób. Jeżeli dojdzie do tego, będziemy musieli 
przekształcić się w Klub i wówczas staniemy się 
jednostką przy Oddziale Wrocławkim TMLiKPW. 
W ubiegłym roku Zarząd odbył 4 zebrania, 
a zebrania członków odbyły się dwukrotnie. Na 
zebraniach omawiano bieżące sprawy. Stałym 
punktem zebrań jest dyskusja nad wydawaniem 
Zeszytów Tłumackich, zatwierdzanie bilansu, nasz 
udział    w    różnych    działaniach   Towarzystwa,  
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informowanie o tych wydarzeniach. Jesteśmy 
rozproszeni po kraju i zebranie znaczącej części 
członków poza Kołobrzegiem, Siedlakowicami na 
odpuście oraz na Opłatku jest niemożliwe. Więź 
naszych członków utrzymuje się poprzez Zeszyty 
Tłumackie. Jest też ona bardzo luźna. Do 
wyjątków należą listy pisane do redakcji lub 
zarządu, dotyczące publikowanych artykułów. Tak 
więc w oparciu o to można stwierdzić, że 
istniejemy, ale raczej wirtualnie. Brak 
korespondencji od prenumeratorów jest tego 
potwierdzeniem. Z drugiej jednak strony Zeszyty 
sprawiają, że od czasu do czasu odnajdują się 
ludzie zainteresowani naszym Tłumaczem. 
Dowodem tego jest nawiązanie kontaktu z rodziną 
Ornatowskich z Warszawy, Marią Polak 
z Lubaczowa, Stanisławem Kędziorą z Łodzi, 
Marią Filipecką z Warszawy a ostatnio nawet 
z poszukującym od ponad 8 lat rodziny, jak się 
okazało stryjecznym wnukiem Romy Lityńskiej, 
mieszkającym w Anglii.  
Jak co roku wystąpiliśmy do ROPWiM o dotację na 
częściowe pokrycie wydawania Zeszytów 
Tłumackich. Otrzymaliśmy wnioskowaną kwotę 3.800 
zł. Koszt wydania obu numerów wyniósł 5.977 zł. 
Z naszych środków pokryliśmy różnicę w wysokości 
2.177zł. Tak wysoki koszt w stosunku do 
planowanego (5.000) wynikł z publikacji zdjęć 
kolorowych z imprez jakie miały miejsce i był 
uzasadniony. Z przykrością musimy poinformować, 
że w tym roku nie uzyskaliśmy żadnego zlecenia na 
umieszczenie reklamy w ZT. W związku z tym 
szukając dochodów należało by rozważyć 
zarejestrowanie tzw. pożytku publicznego. W roku 
sprawozdawczym na Opłatek przyjechało 22 osoby, 
do Kołobrzegu jedynie 20 osób,  a na odpust 23. Ten 
odpust był inny od poprzednich. Ks. Proboszcz 
w imieniu parafian zaprosił nas na piknik. Obecny też 
był sołtys, ucztowaliśmy przy grillu i niekończących się 
jak zwykle rozmowach, w ogrodzie naszej najstarszej 
w Siedlakowicach tłumaczanki Heleny Jaśkiewicz. 
Staraliśmy się prowadzić działalność, bacząc na 
zasobność naszej kasy. Wydaje się nam, że była 
ona zgodna z możliwościami płatniczymi Oddziału. 
Nasze wyniki gospodarowania sprawdzała Komisja 
Rewizyjna, która nie stwierdziła żadnych uchybień, 
podkreśliła oszczędne gospodarowanie i wystąpiła 
z wnioskiem o przyjęcie sprawozdania za rok 2007. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami złożyliśmy 
sprawozdanie finansowe w Urzędzie Skarbowym. 
W przyszłym roku upływa kadencja naszego 4 - 
letniego gospodarowania i zgodnie ze statutem 
Towarzystwa, musimy w przyszłym roku odbyć 
zebranie sprawozdawczo - wyborcze i wybrać nowe 
władze    Oddziału.       Przedstawiając     niniejsze  
 
 

 

sprawozdanie z naszej działalności za ubiegły rok 
zasygnalizowaliśmy problemy jakimi zajmował się 
Zarząd. Zebrani w zasadzie nie mieli uwag do 
sprawozdania. Stwierdzono, że w sprawozdaniu 
szczegółowo ujęto pracę Zarządu w ubiegłym roku 
i przyjęto je jednogłośnie. Dyskusja toczyła się wokół 
sprawy zarejestrowania pożytku publicznego, 
wyjazdu do Stanisławowa i Tłumacza oraz próby 
uporządkowania cmentarza w Tłumaczu. 
Sprawę pożytku publicznego poruszały E. Niewolska 
oraz D. Tabińska, uzasadniając, że przyniesie ono 
wpływy na nasze konto. J. Duszyński nie podzielał 
tego stanowiska, twierdząc, że ilość członków 
naszego Oddziału, nie utrzyma go z 1% odpisu 
podatkowego. J. Czyżycki miał obawy, że wpływy 
z tego tytułu mogą nie pokryć opłat jakie obowiązują 
przy składaniu sprawozdania z działalności pożytku 
publicznego. Stwierdził, że rejestracja pożytku może 
być dokonywana na przestrzeni całego roku i uważa, 
że nic nie stoi na przeszkodzie by zarejestrować 
pożytek. Osobiście nie jest temu przeciwny. Sprawę  
rejestracji pożytku prezes poddał pod głosowanie, 
którą przy jednym sprzeciwie i jednym 
wstrzymującym się przyjęto. 
W sprawie cmentarza w Tłumaczu wywiązała się  
gorąca dyskusja, w efekcie której odstąpiono od jego 
uporządkowania, a nawet jego części, o co zabiegała 
E. Niewolska. Jest to cmentarz czynny i wszystkie 
zamierzenia winne być uzgadniane z tamtejszymi 
władzami. K. Szymułowicz zaproponowała aby na 
cmentarzu umieścić krzyż. Pojawił się również projekt 
by na kapliczce, która spełnia rolę kościółka umieścić 
tablicę z pamiątkowym napisem. Padł też wniosek 
aby zrobić remont kapliczki, bo jest w bardzo złym 
stanie. Prezes zaproponował, zamykając dyskusję na 
ten temat oraz aby zgodnie z dyskusją na 
posiedzeniu Zarządu i podjętym postanowieniem 
delegować V-ce prezes D. Tabińską-Juhasz oraz E. 
Niewolską do Stanisławowa by tam przekazać dawno 
uchwaloną dotację dla szkoły polskiej w wysokości 
3.000 zł oraz do Tłumacza by rozeznać sprawę 
cmentarza i po ich powrocie podjąć jakąś decyzję. 
Oddział pokryje część kosztów wyjazdu w wysokości 450 
zł. Zebrani w drodze głosowania jednomyślnie zatwierdzili 
tą propozycję. J. Duszyński na zakończenie dyskusji 
rzucił wezwanie aby szukać sponsorów, a Prezes 
podniósł jeszcze sprawę naszego „zjazdowania” 
w ośrodku kołobrzeskim. Prawdopodobnie jest to nasz 
ostatni pobyt w tym ośrodku. Wnioskuje żeby urządzić 
skromne pożegnanie i podziękować załodze za 
przychylne przyjmowanie nas przez wiele lat. Proponuje 
by na ten cel przeznaczyć 350 zł. Zebrani jednogłośnie 
zatwierdzili ten wniosek. 
Sekretarz poinformował, że w grudniowym numerze ukaże 
się informacja o wczasach w przyszłym roku.  
 Protokółował Sekretarz - Jerzy Czyżycki                                                       
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Lista darczyńców 
 

 

Lp Nazwisko i imię Wpłata 

1 Kubica Janina 27,00 

2 Sapa Maria 7,00 

3 Kłonowski Zdzisław 7,00 

4 Johnson Janina 17,00 

5 Strahl Mirosława 22,00 

6 Biś Elżbieta 67,00 

7 Johnson-Paczka 20,00 

9 Helt Krystyna 67,00 

10 Leżuch Barbara   (17 zł na Okniany) 117,00 

11 Masłowski Jan 12,00 

12 Dostal Maria 5,00 

13 Kucharek Izabela 10,00 

14 Bogucka Anastazja 67,00 

15 Burczyński Zygmunt 17,00 

16 Pactwa Janina 67,00 

17 Bilińska Helena 17,00 

18 Adamczak Maria 7,00 

19 Szymułowicz Krystyna 17,00 

20 Hryhorczuk Krystyna 12,00 

21 Żądło Józef 7,00 

22 Wesoła Filomena 7,00 

23 Tabińska-Juhasz Danuta 37,00 

24 Kowalska Henryka 17,00 

25 Szymułowicz Anna 17,00 

26 Wypych Aniela 17,00 

27 Lityńska-Króliczek Roma 17,00 

28 Ornatowscy Weronika i Władysław  200,00 

29 Przybyłowie Bogumiła i Roman  49,00 

30 Marciniak Krystyna 17,00 

31 Czyżycki Jerzy            (Okniany) 17,00 

32 Szczepańska Jadwiga 17,00 

33 Duszyński Józef 67,00 

 

 
34 Sapa Kazimierz            (Okniany) 17,00 

35 Jurków Zbigniew 57,00 

36 Woroszczuk  Henryk 17,00 

37 Kroczek Czesława 17,00 

38 Wójtowicz Jan 5,00 

39 Zakowicz Mieczysław 17,00 

40 Olszańska Teresa 5,00 

41 Tomyn Włodzimierz  117,00 

42 Reich Janina 37,00 

43 Pławuszewski Józef 17,00 

44 Lichter Teresa 37,00 

45 Storożenko Jadwiga 67,00 

46 Woroszczuk Bożena 167,00 

47 Ornatowska Janina 67,00 

48 Hapońska Krystyna 67,00 

49 Piotrowska Stefania 67,00 

50 Wysoczański Eugeniusz 67,00 

51 Rzucidło Władysław 17,00 

52 Wojtkowiak K.J. 67,00 

53 Gierak Jadwiga 17,00 

54 Janicki Stanisław 5,00 

55 Czerniak Władysław 5,00 

56 Pielasz Jerzy 17,00 

57 Czyż Adam 67,00 

58 Bień Edward 67,00 

59 Bohosiewicz Stanisław 17,00 

60 Świżewska Wanda 17,00 

61 Woroszczuk Rudolf 17,00 

62 Jaszczak Janina 17,00 

63 Bielański Jan 17,00 

64 Czohara Józef 17,00 

65 Marcinowska Władysława 67,00 

66 Prymakowska Józefa 67,00 

Razem - 2431,00 zł 
 

Radzie Ochrony Pamięci Walk i  Męczeństwa dziękujemy za dotację. Na Opłatku, w styczniu 

2008 r. zebrano dodatkowo 323,00 zł na cerkiewkę w Oknianach. 

Wszystkim Szanownym Ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania. 
 

Komunikat 
 

Zarząd zawiadamia członków i sympatyków Oddziału, że Odpust w Siedlakowicach 

odbędzie się w dniu 27 lipca o godz. 12.00. Z upoważnienia proboszcza ks. Stanisława 

Kuliga informujemy, że po uroczystościach odpustowych, parafianie zapraszają 

pielgrzymów tłumackich na spotkanie piknikowe w ogrodzie Pani Heleny Jaśkiewiczowej.  

Serdecznie wszystkich zapraszamy.
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BajkowB pBjzażB Czarnohory 
 

Zdjęcia na okładkach - Waldemar Czado 

http://gutin.republika.pl/default.htm 


