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                Polska Wilia 
 

            August Kardynał Hlond 
 
Pierwsze przemówienie wigilijne 

wygłoszone przez Kardynała 

Hlonda w radiu poznańskim, 

23 grudnia 1933 roku. 
 

Z roratnich tęsknot Adwentu 
wprowadza nas w świętą noc 
betlejemską wilia polska. Nigdy nie 

dokonywa się u nas w ciągu jednego roku taka zmiana 
nastrojów. Z  codziennej rzeczywistości życiowej jakby 
wszystko z nas opadało, co nie jest prawdą i pokojem. 
W atmosferze tradycyjnych obrzędów rozpoczyna się 
ta jedyna w swym rodzaju uczta wieczorna. Nic w niej 
nie ma z świadomości bankietów. Przejęci jesteśmy jej 
sakralnym charakterem. Nie biesiadą się rozkoszujemy, 
lecz tym tchnieniem wiary i pogody, który nas wyzwala 
z zakłamania i rozstroju. Nad ludzkimi pierwiastkami 
bierze górę wyczucie Bożej Mocy. Bóg się rodzi! 
Łamie się i dzieli opłatek biały, żłóbkiem znaczony, 
jakby z ołtarza wzięty. To przaśny chleb pojednania 
i braterstwa. Podawać go i spożywać wolno tylko 
z życzeniami na ustach i z życzliwością w duszy. 

A pieśń kolędową nuci się z prostotą 
pasterskiego serca, które w prymitywach znajduje 
wyraz dla uczuć choćby najpotężniejszych. Nikt poza 
nami takiej kolędy śpiewać nie umie. Żadna pieśń nie 
dorówna jej barwami. To się modli, to opowiada, to 
się w mistyczną kontemplację zatapia, to z uciechy 
pląsa i wpada w dziwaczne tony. A zawsze treścią 
prosta. Zawsze śpiewna i ludowa. Więc brzmi, 
gdziekolwiek w ten wieczór modli się polskie serce. 
Brzmi kolęda w chałupinie kmiecej i w robotniczej 
izbie. Brzmi kolęda w dworze i w mieszczańskiej 
rodzinie. Brzmi kolęda w wojskowej gromadzie, 
zdrowej i wiernej i w czujnej strażnicy granicznej. 
Brzmi kolęda niby pienie narodowe wśród mniejszości 
polskiej za granicami kraju. I tam brzmi na obczyźnie, 
tam daleko za morzami, gdziekolwiek do stołu 
wigilijnego zasiada grono polskich tułaczy życiowych. 
Bo kolędą w ten wieczór modli się cały naród. 

A sens kolędy? Od narodzenia Chrystusowego 
liczy się na nowo lata dziejów, bo z Dzieciną Betlejemską 
i Jej nauką są nieodwołalnie związane losy świata 
w myśl proroctwa: „Oto ten jest położony na upadek i na 
powstanie wielu i na znak, któremu sprzeciwiać się 
będą”. Chrystus stał się pierwiastkiem dziejowym, 
którego w budowie świata bezkarnie pomijać nie wolno. 
Wszczepiony w życie ludów, kształtuje ich kulturę i losy 

jako twórczy czynnik rozwoju i szczęścia. Kto Go 
świadomie odpycha, powoduje z nieuniknioną 
fatalnością katastrofalne załomy. Chrystus wszedł 
w historię nie jako człowiek, lecz jako boski prawodawca 
wieków. Zlekceważyć go nie można. Albo Go się przyjmuje, 
jak Go wita kolęda polska i wtedy staje się życiem 
i zbawieniem. Albo Go się odrzuca, a wtedy z konieczności 
dziejowej zawisa nad światem to fatum, którego tak 
charakterystycznym przykładem jest współczesna chwila. 

Adwent ludów wtedy się skończy, gdy ludy 
przestaną sprzeciwiać się Chrystusowi. Rozstrój 
i bezradność ustąpi, gdy bezbożnictwo zaniecha 
jawnej wojny z Ewangelią, gdy zakłamana obłuda nie 
będzie skrycie wypierała pierwiastków Chrystusowych 
z urządzeń ludzkich, a swawola człowiecza nie będzie 
budziła Boskiego porządku prawnego. Taki sens 
kolędy polskiej. Nie walczyć herodowym sposobem 
z Boża Dzieciną, bo to walka tragiczna, daremna 
i zgubna, ale z hołdem pójść do stajenki po pokój Boży, 
po błogosławieństwo i po natchnienie i przykazy. Bożej 
Dziecinie otwórzmy serca i bramy. Niech wkroczy 
w dusze i w polskie życie. Tym najbiedniejszym, którzy 
Bożą Dziecinę w stajence witali, tym głodnym, tym 
bezdomnym, tym bezrobotnym i nieszczęśliwym, tym 
chorym i złamanym niech przyniesie pociechę i ratunek. 
Ludzi dobrej woli niech obdarza pokojem obfitym 
i niech ich apostolstwem swoim natchnie, aby to, co 
szlachetne rosło i zwyciężało. W rodzinach niech 
utwierdza jedność, obyczaj święty i ukochanie dziecka. 
Niech od narodu odwraca bezbożnictwo, wyuzdanie, 
rzeź niewiniątek. Swój Kościół niech wzbogaca w łaski 
uświęcenia i niech potęguje jego nadprzyrodzone 
posłannictwo. Niech ma w szczególnej pieczy piastunów 
władzy i niech im udziela mądrości stolic swoich. 
Państwu polskiemu niech da pełne zrozumienie jego 
posłannictwa i niech je drogami swego prawa prowadzi 
do pomyślności i do niezwyciężonej potęgi. A tym synom 
i córom narodu, których granice Rzeczpospolitej nie 
objęły i tym dalszym, którzy w życiowej pielgrzymce 
ponieśli imię polskie po krańce świata, niech będzie 
utuleniem w niedoli tułaczej i tęsknocie. 

Z wolą do pełni życia i do wielkości staje naród 
polski przed światowładną Dzieciną. Z wiarą szczęśliwych 
i umęczonych pokoleń składa jej hołd i zaprzysięga 
wierność. A na daleką drogę swego bytu prosi o pokój 
i błogosławieństwo, bo ku swoim wielkim przeznaczeniom 
chce pójść ufny i  zdecydowany  –  jako naród dobrej woli. 
 

Bibliografia 
„Polska w wizji wigilijnej – myśli bożonarodzeniowe Augusta 
kardynała Hlonda, Prymasa Polski”, Jacek Krzystek, 
Inicjatywa Wydawnicza „ad astra” W-wa, 1990. 
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„Sokół” w Tłumaczu cd. 
 

  Elżbieta Niewolska 
 

Lata wojny 1914-1918 pomiędzy Rosją 
i Austro-Wegrami, walk polsko-ukraińskich 
i wojna polsko-bolszewicka w 1920r. bardzo 
ograniczyły działalność galicyjskiego „Sokoła”. 
Szczątkowa działalność trwała we Lwowie, 
a w mniejszych miejscowościach zanikła 
całkowicie. Polska stała się terenem zaciętych 
działań wojennych. Przez ziemie polskie 
przebiegały linie frontu wschodniego, 
a w walczących armiach znajdowało się wielu 
Polaków przymusowo wcielonych w szeregi wojsk 
zaborczych. Jedne z najbardziej zaciekłych walk 
na froncie wschodnim stoczyły w 1915r. Legiony 
Polskie na linii Dniestru i w rejonie Niżniowa, 
Tłumacza, Tyśmienicy,  Ottynii, Oleszy, Bratyszowa, 
Jezierzan, Korolówki, Bortnik i Gruszki. 
Zakończenie działań wojennych ukazało ogrom 
strat materialnych i zastraszające wyludnienie, 
które dotknęło miasta i wsie tego regionu. 
Zburzono i spalono budynki, powycinano na opał 
drzewa, popalono płoty, drzwi, ławki szkolne, katedry, 
meble i zdewastowano budynki użyteczności 
publicznej, w których stacjonowały wojska. Ludność 
Tłumacza zmalała do 1/3 pierwotnej liczby, 
wyniszczona wojną, głodem oraz epidemią tyfusu 
i „hiszpanki”. Podobnie było w miastach i wsiach 
całej Małopolski Wschodniej. Kadra sokolich 
działaczy i młodzież rozproszyła się, cześć trafiła do 
Związku Strzeleckiego lub do harcerstwa. 

Polska „wybuchła” (jak mawiano) 
w listopadzie 1918r., ale w Tłumaczu i tłumackim 
powiecie  pokoju doczekano się dopiero w 1921 
roku. Do życia powoli wracało miasteczko, do 
życia wracał również „Sokół”. W 1921r wznowiły 
działalność cztery Gniazda Towarzystwa 
Gimnastycznego: w Tłumaczu, Tyśmienicy, Ottynii 
i Tarnawicy Polnej. W częściowo odbudowanym 
budynku tłumackiego „Sokoła”, który w czasie 
wojny został bardzo zniszczony, swoje miejsce 
znalazło Starostwo, biblioteka TSL, czytelnia im. 
Adama Mickiewicza, świetlica Młodzieży 
Katolickiej, harcówka Męskiej Drużyny 
Harcerskiej i młodzież rzemieślnicza. Sale 
udostępniano ćwiczącej młodzieży i członkom 
„Sokoła”, odbywały się tam także zebrania, 
odczyty, akademie, przedstawienia i zabawy. Od 
1923 roku czynne było stałe kino dostępne dla 
mieszkańców w niedziele i święta.  

 

 
 
Urzędnicy starostwa przed wejściem do budynku „Sokoła”: 
Stanisław Rizler, Kostecka, Sauer-Humeńczukowa, Leon 
Seidler, Aleksander Reszczyński (komisarz PP), 
starosta Rudolf Świątkowski, v-starosta Jan Jeżowski, 
lek. wet. Konstanty Moiseowicz, Maria Kasparkówna, 
Stanisław Łukasiewicz, Czajkowski. 
 

Przewodnik Gimnastyczny z 1924r. (2) 
informował, że „Sokół” w Tłumaczu posiadał duży, 
własny budynek (z małym wyjątkiem już 
odbudowany), salę gimnastyczną piękną, chociaż 
gimnastycznie prawie nie urządzoną. Gniazdo 
tłumackie liczyło 140 członków, w tym 63 
ćwiczących, z których przeciętnie 20 mężczyzn 
i 15 kobiet uczęszczało dwa razy w tygodniu na 
ćwiczenia. Z sali gimnastycznej korzystało miejscowe 
gimnazjum - 16 godzin tygodniowo oraz uczniowie 
szkół powszechnych. Opału dostarczało gimnazjum. 
Przy budynku „Sokoła” było małe boisko 
(1200m2), na którym ćwiczono również zimą, gdy 
pozwalały na to warunki pogodowe. Przewodnik 
Gimnastyczny informował również, że na 
ćwiczeniu    lustracyjnym   było  35   członków,   na  

PamiętnP, ważnP rocPnicP 
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zakończenie 1923r. stan kasy wynosił 2 315 959 
marek polskich, składki do Związku Dzielnicowego 
zapłacono, „Przewodnik Gimnastyczny” czytany! 
Lustrację zakończono posiedzeniem Zarządu 
i wspólną wieczerzą, podczas której poruszano wiele 
spraw sokolstwo obchodzących, a lustrator udzielał 
wyjaśnień w wielu podnoszonych sprawach.  

Odbudowywało się 
również Gniazdo sokole 
w Ottynii. W wieściach  z życia 
Sokołów z  Małopolski 
informowano (3): Ottynia – 
mała, zapadła mieścina, ongiś 
pełna werwy życiowej, którą 
wytwarzała głównie działalność 
„Sokoła”. Wojna, niestety 
wyrwała z grona tutejszych 
pracowników narodowych 
pierwszych i  zasłużonych 
orędowników idei sokolej. 
Budynek Towarzystwa „Sokół” 
stał się po kolei – szkołą dla 
dziatwy, kwaterą wojskową, 
szpitalem frontowym, salą 
asenterunkową (4), a koroną 
wszystkiego było stworzenie 
zeń stajni przez Ukraińców. 
W ten sposób doprowadzono do tego, że prócz 
spisu inwentarza i nadwyrężonych ścian, nic więcej 
z Sokolni nie zostało. Z chwilą wkroczenia wojsk 
polskich, w maju 1919r. urzędujące podczas inwazji 
w obcej sali grono Sokołów, rozpoczęło z młodzieńczym 
zapałem odnowę gniazda, przeprowadzając swym 
kosztem najpotrzebniejsze naprawy instalacji, 
sceny, itp. Olbrzymie zasługi na tym polu położył 
poprzedni zarząd (1921-1924). I jakkolwiek 
z powodu apatii nie udało się urządzić zamierzonej 
ilości przedstawień teatralnych, zabaw, dnia 
sokolego, ani utrzymać przy życiu w wiecznej 
agonii trwającej dętej muzyki, to jednak przez 
dalszy i gruntowny remont sali, sprawienie wysoce 
artystycznej kurtyny, ubezpieczenie budynku, 
dzierżawę boiska dla ćwiczeń piłki nożnej, itp., 
chlubnie może być zapisany w pamięci członków. 
Nie dziw więc, że  skoro na nadzwyczajnym  
walnym zebraniu zgłosił Zarząd rezygnację, 
członkowie manifestacyjnie odmówili przyjęcia jej do 
wiadomości. Trzeba było dopiero kilkugodzinnej 
debaty, aby dymisję przyjąć, za owocną pracę 
wyrazić ustępującemu Zarządowi najwyższe uznanie, 
mianując zasłużonego prezesa – ks. Kanonika 
Wyszatyckiego członkiem honorowym „Sokoła”. 
 Tymczasem nowy Zarząd w osobach: 
Domagalski, Pabst, Rzepa, Sagasz, Capi, 
Ryskalczyk i Ryszkiewicz zyskali piękne pole do 
pracy.  Należy  chylący się ku   matce   ziemi krzyż  
  

 

pamiątkowy, którym tradycyjnie opiekował się 
„Sokół” odbudować, postarać się o uzyskanie 
większego boiska, urządzeń gimnastycznych 
i zachęcić do ćwiczeń druhów i druhny. W czasie 
wojny zniszczono u nas fabrykę żelaza, która    
dawała     zatrudnienie     znacznej     ilości   młodzieży 
   

 
Tłumacz, ul. Słowackiego, defilada 3 maja 1930 lub 31 
roku. Przed władzami Tłumacza defilują Sokoli; Józef 
Hrapkowicz, Jampolerowa, Gelehrterowa, Mierzwińska, 
Kozdroniowa, Rachwałowa, Molisak, Gelehrter, uczennice 
i uczniowie Gimnazjum i Seminarium Nauczycielskiego 
Żeńskiego, gra orkiestra gimnazjalna pod dyrekcją 
J. Misieckiego. W głębi, z lewej mur starego cmentarza 
żydowskiego, z prawej dom Wolników. 
 
i inteligencji pracującej. Wysadzenie tego zakładu 
w powietrze, było równocześnie wyrokiem 
zagłady na wiele dziedzin życia tutejszego nie 
wyłączając i gniazda sokolego. Brak zatrudnienia 
na miejscu zmusiło młodzież do szukania chleba 
poza ogniskiem rodzinnym, a w pierwszym 
rzędzie w podkarpackich zagłębiach naftowych, 
gdzie ulega zgubnym wpływom kultu pieniądza. 
Pozostała grupa nielicznych, niezszeregowanych 
i niezdecydowanych w swych przekonaniach. 
Ujęcie ich w karne szeregi mogłoby podziałać na 
gniazdo jak sok ożywczy. Doniosłość tego oceni 
nowy Zarząd, bo młodzież ma w Zarządzie dwóch 
swoich reprezentantów. Dlatego dla ćwiczących 
druhów i druhen uchwalono wolny wstęp na salę 
podczas przedstawienia Koła amatorskiego. 
Pięciu członków wzięło udział w kursie 
wychowania fizycznego w Tłumaczu. 
Delegowano druha Karola Pabsta na 6-
tygodniowy kurs P.W. we Lwowie.  
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Powstał klub sportowy, który jakkolwiek z przyczyn 
klimatycznych (zima), na razie jest nieczynny, 
sprawnością swą w podziw potrafił wprawić 
znawców i zwolenników piłki na polach rozgrywek 
w Stanisławowie, Tłumaczu i Nadwórnej. 
Zorganizowanie koła dramatycznego, stworzenie 
muzyki smyczkowej, chóru i drużyny żeńskiej aby 
dokonało reszty, skupiając w swym gronie 
pozostałych, a nowy rok pracy może będzie 
wskrzesicielem najświetniejszych chwil w rozwoju 
naszego Gniazda, ku pożytkowi sprawy, a chwale 
pokolenia”. 

Wybuch I wojny światowej, a później 
odzyskanie niepodległości postawiły władze „Sokoła” 
przed nowymi, trudnymi zadaniami i zmusiły do 
przeanalizowania dotychczasowej działalności. Aby 
określić sposób działania w nowej rzeczywistości 
władze „Sokoła” zdecydowały się przeprowadzić 
ankietę i zadać Polakom pytanie: „czy sokolstwo jest 
dalej potrzebne?” Dr Marian Wolańczyk, w swojej 
książce „Macierz Sokola w 60-letnim rozwoju, 1867-
1927” pisze tak: 
„....Sokół staje - w dalszym ciągu kontynuując 
opiekę nad drużynami skautowemi. Te 
jednakowoż usiłowania stają się coraz uciążliwsze, 
gdyż utworzone Harcerstwo w Warszawie jako 
osobna organizacja, porywa serca młodzieży 
skautowej i po tarciach nawet i próbach 
uzgodnienia wytycznych współżycia, skauci 
odeszli od „Sokoła”. Należało zatem podjąć 
główny dział sokolej pracy t. j. gimnastykę - lecz 
ostrożny, a bezpretensjonalny „Sokół”  zwołuje 
ankietę w sprawie prac i celów sokolstwa, 
a nawet stawia sam pytanie pod adresem 
różnych ludzi zebranych: czy sokolstwo jest dalej 
potrzebne? Cóż jednak tę ankietę w całości, 
a w szczególności to pytanie spowodowało? Oto od 
1914 roku  t. j. właśnie od incydentu w Mszanie, (1) 
pojawiały się coraz częściej zarzuty pod adresem 
sokolstwa, ale były to zarzuty nie robione oficjalnie 
lecz dorywczo przez rozmaite osoby. Zakulisowa 
krytyka nie może rzecz jasna być dokładną i ta 
również taki sam wnosiła charakter – z chwilą jednak 
powstania Polski wzmogły się te głosy i dołączył się 
poważniejszy od dotychczasowych, że wobec 
zmartwychwstania Polski, rola sokolstwa jest 
zakończona. Zdaje się, że sam zarzucający nie 
zdawał sobie sprawy z pochwały, jaką oddał tym  
zarzutem „Sokołowi”, gdyż stwierdzał opinję o pracy 
sokolej dla wolności Polski i jemu przypisał główną 
rolę w jej odbudowaniu. „Sokół” jednak nie był tak 
zarozumiałym i nie zapominając o swoim udziale, 
wiedział, że innym czynnikom również wiele 
zawdzięcza się, że więc Polska jest wynikiem 
wszystkich czynników do tego dążących od chwili  
pierwszego rozbioru po dzień  zmartwychwstania. 
 

 

Jednakże postawił takie pytanie z dwu powodów: 
primo dlatego, że żąda zawsze krytyki rzeczowej, 
sekundo, ponieważ będąc instytucją, służącą 
wyłącznie społeczeństwu chciał, by to społeczeństwo 
przez usta swoich reprezentantów wypowiedziało się, 
czy uznaje jego pracę dotychczasową i czy pragnie 
tej pracy na przyszłość. Zresztą potrzeba było 
szerszej krytyki, gdyż wojna zmieniła wiele podstaw 
działalności sokolej, wojna też wywołała konieczność 
nowego człowieka, wojna wreszcie,  stwarzając 
państwo polskie, nakładała na sokolstwo albo 
większe zadania, albo zupełnie go nawet 
dotychczasowych pozbawiała. Wszystkie te palące 
kwestje zostały poruszone, częściowo nawet 
rozwiązane w dyskusji ankietowej i streścić się dały 
w następujących wytycznych: 
1. Sokolstwo spełniło w całej pełni swoje zadanie. 
Rozpoczyna się najważniejszy okres dla Państwa, 
a tem samem dla Sokolstwa polskiego. 
2. Należy rozszerzyć organizację sokolą na cale 
państwo z jednolitym ustrojem.  
3. Organizacja ma być jak najprostszą, a to: gniazdo, 
okręg, Związek.  
4. Oprzeć fizyczne wychowanie szkolne młodzieży 
o organizację sokolą, a w szczególności kierunek 
wojskowego przygotowania (wstępnego) młodzieży 
szkolnej o wymagania państwowej organizacji 
wojskowej.  
Odpowiedź zatem wypadła pomyślnie i więcej 
jeszcze, bo stwierdziła konieczność istnienia 
„Sokoła” dla przyszłości Polski. Rzecz zupełnie 
zrozumiała, że na „Sokół” padł obecnie obowiązek 
większy - dotychczas bowiem  troszczył się on 
o naród tylko, nie obchodziło go natomiast zupełnie 
państwo zaborcze, obecnie obok narodu stawało 
z żądaniami od organizacyj społecznych i państwo 
własne. I w tym kierunku wypowiadający się 
podnosili większy nacisk w pracy sokolej na 
ideową stronę sokolstwa, w szczególności 
podnosić należy uczciwość obywatelską 
i apolityczność „Sokoła”, nadto zaś dalej patrzące 
zapatrywania odnosiły się do tendencji 
europejskiej rozbrojenia mocarstw i na wypadek 
zniesienia militaryzmu chciały z „Sokoła” stworzyć 
taką organizację, która by służyła jako obrona 
Ojczyzny. Ta ostatnia opinja nawet z konieczności 
przeważyła. Polska bowiem, jako państwo młode 
jeszcze nie zorganizowana, nie mogła się czuć 
zupełnie bezpieczną - i oto w sokolstwie rodzi się 
myśl zorganizowania Pogotowia Narodowego, 
gdyż „... z odzyskanej wolności wzbierają nam 
serca radością i dumą ale na wszystkich kresach 
walczy lub czuwa jeszcze żołnierz polski, a na 
tyłach naszych wojsk czają się i pracują wrogi 
wewnętrzne... Niebezpieczeństwa są jeszcze wielkie 
i  liczne,  a   stracić   wolność   łatwiej,   niż   odzyskać.  
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Sokolstwo, które nie opierało swej pracy na 
chwilowych porywach, ale na ciągłym wysiłku 
półwieka, powinno to niebezpieczeństwo i płynący 
z niego swój obowiązek zrozumieć najjaśniej 
i najłatwiej .....” 

 
 

Tłumacz 1935r., drużyna piłki nożnej „Sokół” przed 
meczem na stawiskach. Stoją od lewej: Skliwa, Gurwin, 
Czohara, Misiecki Jan, Ćwiąkalski, Szlechtinger, 
Sawicki Tadeusz, Rymarczuk, Jurkowski, Kłonowski, 
Jaworski. Klęczą: Ossowski, Wysoczański Włodzimierz, 
Dunicz Antoni. 
 

„Sokół” tłumacki wyszedł zwycięsko z I wojny 
światowej. W odrodzonej Polsce odbudował swoje 
gniazda i już jako jedna z wielu tłumackich organizacji 
społecznych upowszechniał działalność na rzecz 
kultury fizycznej, której najpopularniejszą dyscypliną 
nadal pozostała gimnastyka, uprawiana w sali 
„Sokoła” oraz na pobliskim boisku. „Sokół” 
tłumacki przyczynił się także do powstania drużyn 
gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej, 
propagował turystykę, wioślarstwo i strzelectwo, 
wspierał harcerstwo i zawsze brał czynny udział 
w wszystkich uroczystościach państwowych 
i kościelnych. Oceniając całokształt działalności 
„Sokoła” w Tłumaczu w zakresie kultury fizycznej, 
zarówno tę sprzed I wojny światowej, jak i z okresu 
20-lecia międzywojennego należy jednoznacznie 
stwierdzić, że proponowane formy aktywności 
ruchowej dostarczały tłumaczanom zdrowia i radości, 
rozwijały fizycznie, moralnie i duchowo. 
Budynek „Sokoła” był centrum życia kulturalnego 
Tłumacza. Przykładem intensywnego życia kulturalnego 
miasta, skupionego wokół „Sokoła” są informacje 
podawane w  tygodniku „Ziemia Stanisławowska” z 1930 
roku. W ciągu 5 miesięcy tegoż roku w sali „Sokoła” 
odbyły  się  następujące  (większe)   uroczystości: 
 

 

- 1 stycznia odbyła się zabawa sylwestrowa Polskiego 
Koła Akademickiego. 
- 6 stycznia męska drużyna harcerska wystawiła 
sztuczkę Jana Smółki „Czuj Duch” z udziałem 
uczennic prywatnego seminarium żeńskiego, 

w antraktach przygrywała orkiestra 
gimnazjalna. 
- 17 stycznia odbyło się doroczne Walne 
Zebranie Związku Strzeleckiego. 
-  26 stycznia staraniem kół krajoznawczych 
młodzieży Państwowego Gimnazjum 
Męskiego i Żeńskiego oraz Seminarium 
Nauczycielskiego odegrano „Betlejem 
Polskie” Lucjana Rydla. 
- 1 lutego dr Hauser w ramach działalności 
TNSW (6) wygłosił odczyt pt. „Metody 
nauczania języków nowożytnych”. Odbyła się 
dyskusja. 
-  23 lutego odbył się bal zorganizowany 
przez koło „Rodzina Policyjna”. Salę 
udekorowano pięknymi lampionami, odbyły 
się festyny, goście bawili się do samego rana. 
- 1 marca odbyła się zabawa taneczna 
zainicjowana przez Starostwo, na rzecz 

zorganizowania kursu modelarstwa (samoloty, 
szybowce) dla młodzieży powiatu tłumackiego. 
- 18 marca Komitet Obywatelski Obchodów 
imienin Marszałka Piłsudskiego zorganizował 
uroczystą akademię. Wystąpił chór Prywatnego 
Żeńskiego Seminarium, piękne deklamacje 
wykonała p. Maliszowa, odbył się koncert orkiestry 
symfonicznej pod dyrekcją prof. Dębca oraz 
koncert orkiestry dętej pod dyrekcją prof. 
Misieckiego. Solo skrzypcowe wykonał prof. 
Smoluchowski, akompaniowała p. Misiecka. 
- 19 marca odbył się „Bal LOPP” (7) clou 
tegorocznego karnawału. Piękne, efektowne toalety 
pań, nastrój miły zwłaszcza po północy. Wodzirejem 
był dr Gelehrter. Prócz przedstawicieli miejscowych 
władz i wszystkich urzędów, przybyli ze Stanisławowa 
– kpt Rybka oraz liczne grono podoficerów, jako też 
delegacje z okolicznych miejscowości. Zabawa 
w szampańskim nastroju ....do godz. 7 rano. 
- 22 marca na zakończenia kilkudniowej inspekcji 
wojewody odbył się raut. Obecne były wszystkie warstwy 
społeczeństwa z miasta i powiatu bez różnicy wyznań 
i narodowości. Przygrywały dwie orkiestry gimnazjalne. 
- 13 kwiecień amatorski zespół sceniczny odegrał komedie 
Fredry „Zemsta”. 
- 11 maja odbyło się spotkanie BBWR. Przemawiał 
wojewoda, poseł Niedźwiedzki, obywatele Tłumacza. 

Bogate życie kulturalne, patriotyczne, harcerskie 
i sportowe Tłumacza bez wątpienia było następstwem 
rozbudzonych przez sokolstwo tłumackie takich cnót 
obywatelskich jak karność, ofiarność, odpowiedzialność 
za    swoje   czyny,   patriotyzm,   które    dały    siły   na  
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przetrwanie następnej straszliwej wojny, tułaczki, na 
budowę nowego domu rodzinnego w innej już, nowej 
Polsce. Dziś, gdy wielu z nas zastanawia się nad tym 
czym jest patriotyzm, czy jest on jeszcze Polakom 
potrzebny w wielonarodowej Unii, gdy często fałszuje 
się historię Polski w imię „ważniejszych”, politycznych 
celów, wspomnienie młodego skauta Dominika 
Chirowskiego z Tyśmienicy (5) jest jak powiew 
czystego, kryształowego powietrza:(...) „Żywo 
pamiętam czas, w którym jako uczeń szkolny 
należałem do skautingu. Sokoli i skauci, jak ojcowie 
i dzieci, w niedzielę i święta szli na ćwiczenia polowe. 
Równo ze świtem i pieśnią na ustach wyruszano na pola 
i w lasy, pełno nas było i tu i w każdej wiosce. Życiem 
obozowym i pracą około zdobywania wiadomości 
wojskowych, budzono ducha wśród gnuśnych i ospałych. 
Nie było narzekań na trudy i znoje. Praca dla Polski była 
chlubnym dziełem, świętem i radością wielką” (...) 

Koniec 
 
1) Na podstawie rozkazu Cesarskiej i Królewskiej Naczelnej 
Komendy Armii, z dnia 27 sierpnia 1914 sformowany został 
we Lwowie Legion Wschodni. Zgodnie z tym rozkazem Legion 
składać się miał z dwóch pułków piechoty i z dwóch lub trzech 
szwadronów kawalerii. W skład Legionu powołani zostali, na 
zasadzie ochotniczego zaciągu, członkowie Sokolich Drużyn 
Polowych, Drużyn Bartoszowych i  Polskich Drużyn Strzeleckich 
okręgu lwowskiego. Wobec postępów armii rosyjskiej w Galicji 
Wschodniej, 29 sierpnia  Legion ewakuowano do Mszany 
Dolnej. W czasie ewakuacji liczba ochotników wzrosła do 6,2 
tysiąca. Dowództwo objął kpt. Józef Haller. 21 września 1914 
Legion został rozwiązany. Powodem likwidacji formacji była 
odmowa złożenia przysięgi na wierność cesarzowi. Gotowość 
złożenia przysięgi zadeklarowało około 800 legionistów 
skupionych wokół kpt. Hallera i kpt. Jana Kozickiego. 26 
września w Mszanie Dolnej w/w pułk złożył przysięgę, którą 
odebrał nowy komendant Legionów, gen. Karol Durski-
Trzaska. 
2) Protokół polustracyjny z dnia 20 - 21. 01. 1924r. umieszczony 
w Przewodniku Gimnastycznym  „Sokół”, nr I – IV 1924r. 
(zbiory M. Nikosiewicza) 
3) Przewodnik Gimnastyczny „Sokół” nr 1, styczeń 1925 r. , dział - 
wieści z życia Sokołów z Małopolski. (zbiory M. Nikosiewicza) 
4)  Asenterunek - pobór do wojska, branka.  
5) Dominik Chirowski jest autorem książki „Dzieje miasta 
Tyśmienicy”, wyd. 1938r. 
6) TNSW - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich 
i Wyższych. Powstało w lipcu 1919 roku z połączenia 
lwowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych, 
istniejącego w latach 1884-1919 na terenie Galicji 
i warszawskiego Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, 
działającego w zaborze rosyjskim w latach 1905-1919. 
7) LOPP - Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej - 
masowa polska organizacja paramilitarna powołana w 1928 
z połączenia założonej w 1923 Ligi Obrony Powietrznej Państwa 
i założonego w 1922 Towarzystwa Obrony Przeciwgazowej. 
W 1935 LOPP liczyła 1,5 miliona członków w 13 761 kołach, 
z budżetem 6.894.204 zł. Była ogólnonarodową organizacją, 
promującą lotnictwo sportowe, komunikacyjne i wojskowe, 
w tym również baloniarstwo. 

 

Świadectwo śmierci 
 

Władysław Białowąs 
 

W każdą, pierwszą niedzielę września, co roku, 
w pięknym kościele pw. Św. Trójcy w Korfantowie, 
odprawiana jest Msza św. za dusze Polaków 
pomordowanych na Kresach Wschodnich 
II Rzeczpospolitej. Coroczna Msza Św. 
odprawiana jest na pamiątkę uroczystości 
związanej z odsłonięciem i  poświęceniem 
Pomnika – Obelisku ku czci pomordowanych, 
z miejscowości – Ihrowica, Netreba, Kurniki w woj. 
tarnopolskim oraz Kołodna leżącego w pow. 
krzemienieckim na Wołyniu. Pomnik został 
wzniesiony na cmentarzu w Korfantowie, woj. 
opolskie, a odsłonięcie i poświęcenie odbyło się 10 
września 1995r. Każdego roku uczestnicy 
uroczystości udają się na cmentarz pod pomnik  aby 
złożyć kwiaty, pomodlić się i zapalić znicze, a także 
wysłuchać okazjonalnych przemówień. Obchody 
rocznicowe organizowane są przez Komitet Opieki 
nad Pomnikiem, którego jestem przewodniczącym. 
Z tej okazji zapraszamy na nasze spotkania 
posłów, przedstawicieli samorządów i instytucji 
kulturalnych. Odwiedzają nas też goście - 
prelegenci, znawcy tematyki kresowej i stosunków 
polsko-ukraińskich, którzy w naszym Domu 
Kultury, wśród „swojaków”, przy słodkim 
poczęstunku, poruszają interesujące nas tematy. 
Zawsze jest wiele pytań, wspomnień i gorące 
dyskusje. Początkowo w korfantowskich 
uroczystościach brali udział tylko mieszkańcy 
miejscowości, w których dokonano zbrodni, lecz 
w miarę upływu czasu nasza uroczystość stała się 
miejscem spotkań wszystkich Kresowian 
dotkniętych zbrodniami nacjonalistów ukraińskich 
oraz ich dzieci i wnuków. Aby pomodlić się za 
dusze pomordowanych, w tym dniu pod pomnik 
przyjeżdżają całe rodziny z różnych stron Polski 
i świata, wspólnie snując wspomnienia 
i przeżywając ból tamtych tragicznych dni. W tym 
roku na uroczystości rocznicowe przybyła blisko 
100 osobowa grupa osób z Wrocławia, Gorzowa 
Wlkp., Wałbrzycha, Gliwic, Jeleniej Góry, 
Strzelina, Grodkowa, Niemodlina, Nysy, 
Namysłowa, Kędzierzyna-Koźla i Głubczyc. Pod 
pomnikiem złożono wieńce i zapalono znicze.   

W dalszej części obchodów w miejskim 
Domu Kultury odbyła się konferencja naukowo-
historyczna poświęcona tragicznym wydarzeniom 
sprzed lat. Minutą ciszy uczczono pamięć 
zmarłych w tym roku wybitnych Podolan – Ojca 
Mieczysława Alberta Krąpca, teologa, filozofa 
i humanisty oraz prof. dr hab. Edwarda Prusa, 
historyka, naukowca i publicysty.  
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Wygłaszający referaty oraz bioracy udział 
w dyskusji – Roman Ciosak, Witold Listowski 
i Stanisław Sokołowski, dramaturg z Wrocławia 
jednomyślnie oświadczyli, że ani prezydent, ani 
rząd nie stanęli na wysokości zadania i nie uczcili 
godnie wydarzeń z tamtych tragicznych czasów. 
Nie tylko nie chcą tej prawdy znać, ale także 
utrudniają poznanie prawdy przez młode pokolenie 
Polaków. Pan Witold Listowski powiedział: „Mamy 
ogromne problemy z budową pomnika w stolicy, 
podczas, gdy we Lwowie stoi już pomnik oprawcy 
- Bandery. Postawa naszych władz jest nie do 
zaakceptowania”. Uroczystości zakończyły się 
odsłonięciem wystawy fotograficznej „Śladami 
polskości na Kresach II Rzeczpospolitej” autorstwa 
Edwarda Bienia z Dzierżoniowa. 

Na nasze rocznicowe uroczystości przychodził 
także Franciszek Smulski, syn Mikołaja, urodzony 
w Nadorożnej, w pow. tłumackim.  W 2001 roku 
opowiedział mi swoją historię: 

„Pamiętam bardzo dobrze, 
chociaż miałem wtedy 
dziewięć lat , kiedy 17 marca 
1944 roku, na naszą wioskę 
Nadorożna w pow. 
tłumackim, w godzinach 
wieczornych napadła banda 
UPA. Był to jeszcze czas 
okupacji niemieckiej, ale już 
niektóre wojska, pomału 
wycofywały się w kierunku 
Stanisławowa i duża ilość 
przejeżdżającego transportu 
wojskowego niszczyła drogi 
i mosty tak, że 

stawały się niemal nieprzejezdne. 
Pamiętnego dnia, wieczorem, tuż 
przed napadem UPA, przyszedł do 
naszego domu Ukrainiec 
(nazwiska nie pamiętam), tzw. 
„desiatnyk” - pomocnik sołtysa, 
zawiadamiając ojca  aby 
następnego dnia, rano stawił się 
do pracy przy naprawie drogi do 
Tyśmienicy, oddalonej od naszej 
wioski o około 4 –5 km Wioskę 
naszą zamieszkiwało ok. 70-80% 
Ukraińców i za okupacji 
niemieckiej cała władza należała 
do Ukraińców. W  wiosce oprócz 
cerkwi greko-katolickiej był także 
kościół katolicki. Gdy ojciec 
odprowadzał „desiatnyka”, do sieni 
wtargnęło kilku banderowców 
krzycząc: „kto tu jest 
gospodarzem!?”     Gdy    ojciec  
 

 

odpowiedział: „ja jestem”, padł strzał karabinowy 
i powybijano wszystkie   szyby  w  oknach  domu. 
We wsi słychać było strzelaninę. Do izby 
banderowcy nie weszli. Ja i mama byliśmy 
w kuchni. Zapadła cisza, nie było słychać, czy ktoś 
jeszcze jest w sieni, czy na podwórku. Minęło kilka 
minut, gdy razem z mamą weszliśmy do sieni. 
Zastaliśmy przerażający widok! Mój ojciec leżał na 
podłodze, na środku sieni, nie dając znaku życia. 
Otrzymał strzał prosto w pierś, a z rany sączyła się 
jeszcze krew zalewając podłogę. Podnieśliśmy 
ciało ojca z podłogi, zanieśliśmy do pokoju, 
umyliśmy, a mama go ogoliła. Następnego dnia, 
rano pobiegłem do Tłumacza, do dziadków ze 
strony mamy, aby dać znać o tragedii, która 
rozegrała się w naszym domu. Dziadek 
zorganizował dwie trumny i przywiózł je do nas. 
Do jednej trumny został złożony ojciec, a do 
drugiej syn brata ojca – Jan Smulski, którego 
zamordowano w tym samym czasie. Obu 
zamordowanych pochowano na cmentarzu 
w Nadorożnej. Ksiądz z Tłumacza nie przyjechał, 
obawiając się, że zostanie zamordowany przez 
grasujące bandy UPA. Innych pomordowanych 
mieszkańców Nadorożnej pochowano 
w Tłumaczu. Tego pamiętnego, tragicznego 
wieczoru, 17 marca 1944 roku,  zamordowano 
w Nadorożnej 28 Polaków. Zginął także jeden 
Ukrainiec, który przypadkowo znalazł się 
w polskim domu.” 
 
Świadectwo śmierci Mikołaja Smulskiego wystawione 

w Tłumaczu przez ks. Franciszka Piszczora. 
 

 

 

Mikołaj Smulski     
z Nadorożnej. 
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W czasie opowiadania odżyły u Franciszka 
Smulskiego bolesne wspomnienia, więc aby się nieco 
uspokoić, zaczęliśmy rozmawiać na inne tematy. Po 
pewnym czasie zapytałem go jednak co jeszcze 
pamięta z tych tragicznych przeżyć w Nadorożnej? 
Odpowiedział mi : „Pamiętam, jak tego wieczoru, 17 
marca 1944r. paliło się gospodarstwo rodziny 
Pławuszewskich, którzy mieszkali ok. 1,5 km od 
Nadorożnej. Banderowcy napadli na tę rodzinę, 
wymordowali 5 osób, a całe gospodarstwo spalili, 
razem z ciałami pomordowanych. Inny 
mieszkaniec Nadorożnej, Szczepan Kawecki, 
w czasie napadu był u sąsiada i został ranny 
w obie nogi powyżej kolan. W mieszkaniu tym 
zginęło  kilku  mężczyzn.  Banderowcy przekonani,  

 
Kennkarta Mikołaja Smulskiego 

 

że wszyscy zginęli, opuścili miejsce zbrodni. Szczepan 
Kawecki kulejąc i  cierpiąc straszny ból dotarł do 
Tłumacza, do moich dziadków – Karoliny i Stanisława 
Bobków, gdzie go opatrzono i doprowadzono do 
zdrowia.” 
 „Władze niemieckie – kontynuował pan Franciszek, 
prowadziły dochodzenie w sprawie mordu dokonanego 
na Polakach w Nadorożnej. Przesłuchiwano moją 
mamę, podobnie jak inne osoby z  rodzin 
pomordowanych.       Po    wkroczeniu    na    nasze  
 

 

tereny wojsk sowieckich, w lipcu 1944r., władze 
radzieckie również wszczęły śledztwo w sprawie 
mordów. I również przeprowadzono podobne 
przesłuchania. Należy wspomnieć, że mord 
dokonany na Polakach w Nadorożnej nie został 
w pełni ówczesnego prawa rozpoznany, a jego 
sprawcy (członkowie band UPA) nie zostali ukarani.” 

Gdy Franciszek Smulski opowiadał tragedię 
swojej rodziny z Nadorożnej, przypomniałem sobie 
(a właściwie ciągle pamiętam) tragedię mojej wsi 
Ihrowicy w pow. tarnopolskim. 24 grudnia 1944r, 
w godzinach wieczornych, kiedy polskie rodziny 
szykowały się do wieczerzy wigilijnej, bandy 
ukraińskich nacjonalistów zamordowały 89 
Polaków, w tym księdza Stanisława 

Szczepankiewicza, jego matkę, 
siostrę i brata. Pogrzeb 
pomordowanych musiał się 
odbyć bez księdza. Gospodyni 
księdza – Stefania Białowąs, 
w towarzystwie drugiej osoby 
udały się do popa (księdza 
greko-katolickiego) z prośbą aby 
przyszedł na cmentarz 
i poświęcił chociaż trumnę 
księdza. Pop odpowiedział: „uże 
pryszła na joho pora” 
i zatrzasnął przed nimi drzwi. 
Kiedy garstka Ihrowiczan, która 
pozostała jeszcze na miejscu 
chowała pomordowanych 
w zbiorowej mogile, bez trumien 
a banderowcy ukryci na 
pobliskim wzgórzu ostrzeliwali 
cmentarz w nadziei, że dobiją 
także tych ostatnich! 

Gdy po tygodniu 
spotkałem się ponownie 
z panem Franciszkiem 
wręczył mi zdjęcie swojego 
ojca – Mikołaja, kennkartę, 
czyli tzw. kartę rozpoznawczą, 
która pod okupacją niemiecką 
pełniła rolę dowodu 

osobistego dla Polaków i innych narodowości. 
Wręczył mi także świadectwo śmierci, wydane 
na podstawie ksiąg metrycznych parafii 
Tłumacz. Dokument potwierdzający 
zamordowanie ojca Franciszek Smulski 
przechowywał ponad 56 lat jak relikwię i jako 
świadectwo tragedii Polaków – Kresowian. Z rąk 
UPA, na Kresach Wschodnich zginęło wielu 
Polaków, którym nie miał kto wystawić 
świadectwa śmierci, a często także nie miał ich 
kto pochować! Franciszek Smulski zmarł jesienią 
2001r. 
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Pielgrzymka do Ihrowicy 
 
Elżbieta Niewolska 
 

Po rzezi na Wołyniu dowództwo UPA wydało 
rozkaz, aby od kwietnia 1944 r. rozpocząć 
wypędzanie Polaków z Małopolski Wschodniej, na 
skutek czego również na Podolu zaczęły 
gromadzić się znaczne siły przybywających 
z Wołynia banderowców. Długie jesienne 
i zimowe noce 1944 roku  pozwalały pod 
osłoną ciemności, na swobodne 
przemieszczanie się większych sił UPA oraz 
mordowanie z zaskoczenia, skrycie i pod 
osłoną nocy. Eskalacja mordów wokół 
Ihrowicy przybierała coraz większe 
rozmiary, nasilała się i zanim dokonano 
mordu na polskich mieszkańcach Ihrowicy, 
początkowo w okolicy napadano 
i likwidowano pojedyncze osoby lub rodziny 
polskie, a także napadano małe wioski, 
takie jak wieś Milno. Napadu tego Ukraińcy 
dokonali specjalnie w dzień polskiego 
święta narodowego - 11 listopada 1944 r. 
W Ihrowicy coraz częściej można było 
spotkać młodych mężczyzn z bronią ukrytą 
pod ubraniem, zbierających się w północnej części 
wsi, wzbudzających powszechny niepokój i strach 
wśród Polaków, coraz częściej ukraińscy sąsiedzi 
odmawiali Polakom współpracy, uspokajając 
zdenerwowanych, bojących się o swoje życie 
polskich sąsiadów i przekonując, że nie ma 
żadnego zagrożenia.  

W atmosferze niepewności jutra zbliżały się 
święta Bożego Narodzenia. Na wsi, wśród 
Polaków, jak to wówczas mówiono „chłopa ani na 
lekarstwo”. Mężczyźni byli na wojnie, a po domach 
pozostawały kobiety, starcy i dzieci, praktycznie 
niezdolni do jakiejkolwiek obrony. Nie było też 
gdzie uciekać, bo szła zima, Tarnopol po 
sowieckiej ofensywie leżał w gruzach, 
a mieszkańcy miasta liczyli na  pomoc rodzin 
z wiosek, w których już dokonano mordów. Po 
pierwszych zabójstwach, dokonanych na dwóch 
polskich wartownikach magazynu zbożowego 
powołano w Ihrowicy Istrebitielnyje Bataliony (IB). 
Przyjechali sowieccy oficerowie, zbadali 
okoliczności zabójstwa, obejrzeli dom ludowy 
i zadecydowali o zorganizowaniu w nim 
posterunku IB. Posterunek rozpoczął działalność 
23 grudnia 1944 r. Żołnierzami zostali wszyscy 
miejscowi chłopcy z roczników 1927 - 28, którzy 
przeszli szkolenie wojskowe w IB w Hłuboczku 
Wielkim. W nocy z 23 na 24 grudnia wieś była już 
patrolowana przez „istrebeków” w rejonie szkoły, 
domu   ludowego  i  kościoła.   Polacy   poczuli  się  

 

nieco bezpieczniej. Zdawali sobie jednak sprawę 
jak słaba jest ta obrona i dopiero teraz zrozumieli 
swoje beznadziejne położenie, a także jakie 
niebezpieczeństwo groziło im ze strony 
ukraińskich bandytów. Jednak żadna z polskich 
rodzin nie opuściła wsi. Każdy liczył, że jakoś 
przeżyje, że „jakoś to będzie”, że Pan Bóg pomoże. 
 

 
Wspólne modlitwy za zamordowanych i oczekiwanie na 

pielgrzymów z Warszawy 
 
Strach przed opuszczeniem własnych domów zimą 
i wyjazdem do zniszczonego Tarnopola okazał się 
silniejszy, niż nakaz zdrowego rozsądku. Kobietom, 
które teraz  stanowiły o losach własnych rodzin, 
zabrakło inicjatywy i nie były przygotowane do 
likwidacji gospodarstw i szukania schronienia w 
zniszczonym mieście. Mieszkańcy Ihrowicy szukali 
także wsparcia u proboszcza ihrowickiej parafii, 
księdza Stanisława Szczepankiewicza, który 
uspokajał ich twierdząc, że utrzymuje kontakt 
z księdzem greckokatolickim Piotrem Hałasiem, 
i który zapewniał, że w Ihrowicy nic złego wydarzyć 
się nie może. Ten wykształcony (ukończył teologię 
i medycynę), zaradny, bezpośredni i pracowity 
człowiek, otoczony szacunkiem swoich parafian, 
posiadał dar zjednywania sobie ludzi, chętnie 
współpracował z księżmi z miejscowej cerkwi 
i przywiązywał dużą wagę do przyjaznego współżycia 
katolików i greko-katolików, czyli Polaków 
i Ukraińców. Wiedzę medyczną zdobytą na 
Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 
wykorzystywał  lecząc potrzebujących nieomal przez 
całą wojnę, do dnia, w którym został zamordowany. 
Nikt nie mówił o nim inaczej, jak o szlachetnym,   
wspaniałym  człowieku,  duszpasterzu i lekarzu. Nie 
dzielił chorych na Polaków, Ukraińców czy Żydów. 
Wszystkich  potrzebujących  traktował  jednakowo.  
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Cieszył się ogromnym zaufaniem i sam ufał ludziom. 
Gdy ostrzegano go, że grozi mu śmierć ze strony 
banderowskich oprawców, powiedział: „Tego, co się 
stało w Berezowicy Małej (1), ja się nie spodziewam 
od naszych ihrowickich Ukraińców. Zresztą ja i tak 
zostanę ze swoimi parafianami”. 
 

 

Ksiądz Andrzej Malig  święci grób-pomnik, w którym 
spoczywają pomordowani. 

 
 

Przemawia Andrzej Przewoźnik. 
 

24 grudnia 1944 r. Polacy - mieszkańcy 
Ihrowicy, wsi położonej w powiecie tarnopolskim na 
Podolu, katolicy zasiadali do wieczerzy wigilijnej. 
Nadeszła Wigilia, czas przeżywania misterium 
narodzenia Chrystusa. Wieczór był mroźny, a wokół 
wioski spora warstwa śniegu pokrywała pola, łąki 
i zagrody. Przy stołach wigilijnych gromadziły się 
rodziny,  składające  się   głównie  z  kobiet,  dzieci  
 

 

i starszych mężczyzn. W polskich rodzinach 
brakowało już mężczyzn młodych i w średnim wieku, 
powołanych do wojska w kwietniu 1944 roku. W tym 
szczególnym i świętym dla Polaków dniu wkroczył do  
Ihrowicy mocno uzbrojony oddział UPA, w sile ok. 250 
ludzi. Była to „osławiona” już mordami na ludności 
polskiej sotnia „Burłaka”, dowodzona przez Iwana 

Szemczyszyna ps. „Czornyj”. Wspólnie 
z ihrowickimi nacjonalistami z organizacji 
Samoobronni Kuszczowi Widdiły (SKW) 
czekali już tylko zmroku by przeprowadzić 
plan likwidacji wszystkich Polaków żyjących 
w Ihrowicy. 

Wieś podzielono na sektory, 
w których miały operować grupy ze 
specjalnie wyznaczonymi zadaniami. 
Napastnicy mieli doskonałe rozeznanie 
w lokalizacji polskich zabudowań i wiedzieli 
kto gdzie mieszka. Wieś została napadnięta 
od północy i od zachodu. W pierwszej 
kolejności napadano na polskie rodziny 
znane z tradycji patriotycznych. Na placu 
budowy nowego kościoła Ukraińcy podzielili 
się na mniejsze grupy, które rozbiegły się 
po wsi, głównie w kierunku południowym. 

Po pierwszych seriach karabinowych rozdzwoniła się 
sygnaturka na plebanii. Ukraińcy natychmiast 

rozpoczęli tam wyłamywanie drzwi 
i równocześnie zaatakowali inne pobliskie 
obejścia. Donośny dźwięk sygnaturki 
z plebani uratował życie wielu Ihrowiczan. 
Ci, którzy natychmiast rzucili się od stołów 
wigilijnych do ucieczki w większości 
przeżyli. Jednak księdzu i jego rodzinie nie 
mógł już nikt pomóc. Po wyrąbaniu drzwi 
ks. Stanisław Szczepankiewicz, jego 
matka Anna, siostra Maria i brat Bronisław 
zostali bestialsko zamordowani siekierami. 
Wielu Polaków na krańcach wsi nie 
słyszało strzałów z karabinów i  sygnaturki 
dzwoniącej na plebanii. O tym, że UPA 
morduje we wsi zaalarmował ich dopiero 
Janek Białowąs, który przybiegł spod 
domu ludowego. Dzięki niemu wiele rodzin 
pouciekało z domów. Banderowcy 

metodycznie przeczesywali dom po domu 
w poszukiwaniu Polaków, mordowali, spokojnie 
rabowali dobytek oraz inwentarz żywy, 
w pośpiechu wynosili z domów ofiar cały dobytek - 
pościel, ubrania, żywność i co bardziej 
wartościowe przedmioty. Jedna grupa zajmowała 
się rabunkiem, a inni w biegu podpalali budynki. 
Dwóch dowodzących na koniach ponaglało 
poszczególne grupy napastników. Zrabowany 
dobytek był szybko ładowany na podjeżdżające co 
chwila  wozy.  Zewsząd  dobiegały  rozpaczliwe krzyki  
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ludzi mordowanych, palących się, wieszanych 
i rannych od kul. Owe odgłosy przeplatały się z rykiem 
bydła, rżeniem koni, kwikiem świń, wyciem 
i szczekaniem psów. Słup ognia i dymu wzbijał się 
pod czyste, usłane gwiazdami, ciemne niebo, które 
zdawało się być obojętne na los ludzi w mroźną, 
wigilijną noc. W Ihrowicy tego dnia zginęło 68 osób.  
Łącznie w Ihrowicy wymordowano ok. 90 osób 
pozostawiając  trupy i zgliszcza. Osiągnięto cel! 
Ocaleni Polacy zaczęli szykować się do opuszczenia 
wioski. Zrozumieli, że ukraińskim nacjonalistom nie 
chodzi o pozbycie się Polaków z tych terenów, ale 
o całkowitą ich likwidację. 25 grudnia około tysiąc 
mieszkańców Ihrowicy, korzystając z osłony IB, nie 
wiedząc czy po drodze nie będzie zasadzki opuściło  
Ihrowicę w środku srogiej zimy, żegnając miejsce 
swego urodzenia, miejsce, w którym urodzili się i żyli 
ich pradziadowie, dziadowie i ojcowie. Zostawiali swój 
rodzinny dom i nie pogrzebanych bliskich, udając się 
w nieznane, którego pierwszym etapem był zniszczony 
po sześciotygodniowym oblężeniu przez wojska 
sowieckie Tarnopol, by koczować po piwnicach, 
strychach i ruinach  kamienic  tego zniszczonego  miasta. 

Po 63 latach, 5 lipca 2008r., 
po wielu latach starań i walki 
o upamiętnienie miejsc śmierci 
swoich bliskich, w czterech 
miejscowościach w  okolicach 
Tarnopola odbyły się uroczystości 
upamiętniające Polaków 
zamordowanych przez ukraińskich 
nacjonalistów OUN-UPA. Przybyło 
na nie około dwustu członków 
rodzin kresowych wypędzonych 
z ojcowizny i rozsianych po Polsce 
i świecie, a także niewielka grupa 
Polaków żyjących na Ukrainie. 
W czasie uroczystości odsłonięto 
i poświęcono pomniki na 
zbiorowych mogiłach mieszkańców 
Ihrowicy (90 zamordowanych), 
Berezowicy Małej (ok. 130 
zamordowanych), Łozowej (120 
zamordowanych, pogrzebanych 
na cmentarzu w Szlachcińcach) i Płotyczy (43 
zamordowanych). Były to pierwsze upamiętnienia 
ofiar ukraińskich nacjonalistów na Podolu, gdzie 
w tzw. drugiej fali mordów zginęło ok. 60 tys. osób. 
Wcześniej na Wołyniu UPA wymordowała ok. 80 
tys. polskiej ludności. Byli mieszkańcy tych 
miejscowości, rodziny i znajomi ofiar, którzy zdołali 
tamte straszne czasy przeżyć mogli wreszcie stanąć 
nad ich bezimiennymi mogiłami i uczestniczyć 
w uroczystościach poświęcenia krzyży – pomników 
wzniesionych na mogiłach. Wśród przybyłych 
pielgrzymów   był   główny  inicjator   upamiętnienia  
 

 

zbrodni na Podolu, autor książki „Krwawa 
Podolska Wigilia w Ihrowicy w 1944 roku”- 
Ihrowiczanin, płk. Jan Białowąs. Pan Jan Białowąs 
zapytany przez dziennikarza co czuje człowiek po 
kilkunastu latach starań o upamiętnienie krajan 
spoczywających w bezimiennej mogile, starań 
uwieńczonych sukcesem, odpowiedział: „Dla mnie 
poświęcenie mogiły na cmentarzu w Ihrowicy będzie 
wielkim dniem. Spada mi z serca ogromny kamień. 
Przez lata na moje pisma nawet nie odpowiadano. 
Wytrwałem, bo miałem wsparcie od środowisk 
kresowych wygnanych ze swojej ojcowizny 
i rozrzuconych po całej Polsce. Szczególnego 
wsparcia udzielił mi śp. ojciec profesor Mieczysław 
Krąpiec (2), który skontaktował mnie nawet z pewnym 
Ukraińcem z Berezowicy Małej, od którego 
otrzymałem dużą pomoc. To wielki dla mnie honor, że 
taki wybitny  Polak  dziękował  mi  za  moje  starania".  

W swym przemówieniu, stojąc przed 
pomnikiem, pan Jan Białowąs powiedział także: 
„Na dzisiejszą uroczystość przybyliśmy z różnych 
stron Polski i świata, żeby oddać hołd i sprawić 
chrześcijański pogrzeb ofiarom na ziemi, na  której  

„... Z dymem pożarów, z kurzem krwi bratniej, do 
Ciebie, Panie, bije ten głos...” pomnik na grobie 

pomordowanych Ihrowiczan. 
 

żyli, zginęli, gdzie leżą ich kości. Przypomnę 
łacińską maksymę: „mortiture viventes obligat” – 
„umarli zobowiązują żywych.” Na ten dzień 
czekaliśmy ponad 63 lata. Wielu Ihrowiczan, 
pamiętających tragedię nie doczekało dzisiejszej 
uroczystości. Jako chrześcijanie wierzymy, że 
wszyscy oni razem z ofiarami przyglądają się 
z zaświatów i wspierają nas w modlitwie. My, 
starsi     wiekiem,    jesteśmy    szczęśliwi,    iż  
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doczekaliśmy chwili, że na cmentarzu, gdzie 
spoczywają prochy naszych ojców, możemy się 
modlić za pomordowanych. Urodziliśmy się tutaj, 
pamiętamy młodość, naukę w szkole i zabawy 
z rówieśnikami - Ukraińcami. Pamiętamy dni 
radosne i dni grozy, a najbardziej tragiczną Wigilię 
i ucieczkę w pierwszy dzień świąt Bożego 
Narodzenia 1944r. Do dzisiejszego dnia słyszę 
wołanie do Boga i ludzi o ratunek, donoszące się 
z domu Białowąsów „Głąbów”, mieszkających 
naprzeciwko kościoła.” 

Pielgrzymka do Ihrowicy wyruszyła z Żar 
4 lipca, rano, autokarem zorganizowanym przez 
Pana Szczepana Siekierkę, przewodniczącego 
„Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni 
Ukraińskich Nacjonalistów” we Wrocławiu. 
Zaplanowana była tak, aby 5 lipca rano dotrzeć do 
Tarnopola, gdzie czekały na nas zarezerwowane 
noclegi i posiłki. Planowaliśmy tam chwilę 
odpocząć, odświeżyć się, przebrać w odpowiednie 
na tak wielką uroczystość ubrania i stawić się na 
cmentarzu w Ihrowicy, na rozpoczęcie uroczystości 
o godz. 12.00. Niestety, na granicy przetrzymano nas 
5 godzin, więc po jej przekroczeniu  musieliśmy 
jechać bezpośrednio na ihrowicki cmentarz, aby 
zdążyć na czas. Zdążyliśmy w ostatniej chwili, 
meldując się na cmentarzu dokładnie o godz. 
12.00, ale podróż nasza trwała ponad 24 godziny 
i można sobie wyobrazić jak zmęczeni byli 
uczestnicy pielgrzymki, w większości 70 – 80 letni 
ludzie! Pomimo tak trudnej podróży pielgrzymi 
wykazali wielki hart ducha i udali się na wzgórze, 
na mały, stary, polski cmentarzyk, pod kamienny 
krzyż, stojący na bezimiennej do tej pory, 
zbiorowej mogile ofiar zbrodni. Na miejscu okazało 
się, że nie tylko my mieliśmy problemy 
z przekroczeniem granicy. Trzy autokary 
pielgrzymów jadących z Warszawy miały również 
na granicy pięciogodzinny postój spowodowany 
odprawą przez ukraińskie służby graniczne. 
Spowodowało to przesunięcie uroczystości 
o następne dwie godziny. Na miejscu oprócz nas 
była już grupa Polaków ze Lwowa, pielgrzymi 
z opolszczyzny, księża, przedstawiciele naszych 
władz, dziennikarze i fotoreporterzy, a także spora 
grupa starszych mieszkańców (a właściwie 
mieszkanek) Ihrowicy. Wszyscy cierpliwie czekali 
na pozostałych pielgrzymów, bez których 
uroczystość poświęcenia nie mogła się odbyć. 
Czekali w słońcu, walcząc z upałem, zmęczeniem 
i sennością, przechadzali się po cmentarzu, siadali 
na trawie, rozmawiali, niektórzy odmawiali 
modlitwy i różaniec lub schodzili do autokarów, 
aby odpocząć i coś zjeść. Organizacja 
uroczystości poświęcenia pomników nie 
przebiegała tak jak byśmy  sobie  tego  życzyli.  

 
Ukraińcy jak zwykle dali zgodę w ostatniej chwili, 
w związku z czym wyjazd na pielgrzymkę 
organizowano w wielkim pośpiechu. Nie było więc 
czasu na poinformowanie wszystkich 
zainteresowanych wyjazdem ludzi, zarezerwowanie na 
wyjazd czasu, itp. Pośpiech w organizacji wyjazdu 
spowodował, że z Wrocławia pojechało na pielgrzymkę 
kilka osób i głównie dlatego, że mieli osobiste kontakty 
z  wspaniałymi i dobrze zorganizowanymi ludźmi 
z „Kresowego Towarzystwa Turystyczno -
Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich” z  Żar, którzy 
stanowili trzon tej pielgrzymki, w  ilości  ok. 40  osób.  

Po dwóch godzinach oczekiwania 
uroczystość rozpoczęto Mszą św. koncelebrowaną 
pod przewodnictwem ks. Tomasza Anisiewicza, 
kapelana garnizonu Rzeszów. Celebrans 
rozpoczął Eucharystię słowami pieśni Wajdeloty 
Adama Mickiewicza: "O wieści gminna! Ty arko 
przymierza, między dawnymi i młodszymi laty 
[...]. Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby 
mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało, 
tłum ludzi obiega, a jeśli podłe dusze nie umieją 
karmić ją żalem i poić nadzieją, ucieka w góry, do 
gruzów przylega i stamtąd dawne opowiada 
czasy.." „Ci, którzy tu spoczywają, karmili się 
wartościami Bóg, Honor, Ojczyzna” - mówił ks. 
Anisiewicz. „Niech ta pieśń i nam przypomina 
o tych wartościach w naszym życiu, byśmy nimi 
kierowali się jako drogowskazami” - dodał. Jakże 
prawdziwe i aktualne są słowa, zawarte w tej 
pieśni, jak wiele trzeba przeżyć, zrozumieć 
i nauczyć się, by wreszcie pojąć jej mądrość, 
znaczenie i sens! W homilii ks. Władysław 
Iwaszczuk, proboszcz parafii w Krzemieńcu, 
wyraził nadzieję, że upamiętnienie Polaków 
zamordowanych na Kresach oraz modlitwa  za 
ofiary i ich oprawców nie spowoduje nowej fali 
wzajemnych żalów, pretensji i nienawiści. ”To 
prawda prowadzi człowieka do przebaczenia 
Bożego i tego, które otrzymujemy od bliźnich” - 
podkreślił ks. Iwaszczuk. „Jest to prawda trudna 
dla obu narodów, prawda o tych, którzy byli 
zbrodniarzami, ale i o tych, którzy ratowali ludność 
polską” - mówił kaznodzieja.  

Stronę rządową reprezentował Andrzej 
Przewoźnik - Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa, gospodarz i organizator uroczystości, 
Maciej Płażyński – prezes stowarzyszenia 
„Wspólnota Polska” i poseł na Sejm RP, ambasador 
RP na Ukrainie Jacek Kluczkowski oraz 
przedstawiciele Konsulatu Generalnego RP we 
Lwowie. W swoim przemówieniu Andrzej Przewoźnik 
powiedział, że czynności formalnoprawne związane 
z uzyskaniem zgody strony ukraińskiej na 
upamiętnienie, a następnie wybudowanie pomników 
trwały ponad 10 lat. Sama budowa 4 pomników  
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realizowana była na przełomie lat 2007/08. 
Oznajmił także, że przygotowywane są następne 
prace ekshumacyjne w kilku miejscach na Ukrainie 
i planowane następne uroczystości, tym razem na 
Wołyniu. Poinformował także, że ROPWiM złożyła 
również wniosek o urządzenie cmentarza oficerów 
KOP, zamordowanych przez bolszewików 
w Mielnikach koło Szacka. 
 Uroczystość poświęcenia pomnika – krzyża 
odbywała się w przepięknym otoczeniu 
podolskiej przyrody. Stary, polski 
cmentarzyk, na którym spoczywają 
pomordowani, położony na wzgórzu, wśród 
otaczających go wokół pól z dojrzewającymi, 
mieniącymi się złotem i zielenią zbożami, 
makami, chabrami stwarzał przepiękną 
scenerię dla uroczystości. Z cmentarza 
rozpościerały się widoki na bezkresne 
przestrzenie Podola, wiał ciepły wiatr 
i szumiały stojące nad grobem 
pomordowanych brzozy. Czas się w tym 
miejscu zatrzymał. Zatrzymał się po to, 
abyśmy mogli w skupieniu stanąć przy 
krzyżu i przeżyć tą piękną i wzruszającą 
uroczystość. Przyroda nie szczędziła nam 
wrażeń i na zakończenie sprowadziła nad 
cmentarz czarne chmury i wiatr. Rozszalała 
się letnia burza i spadł ulewny deszcz, niczym 
symbole Bożego gniewu. Granitowy krzyż, stojący na 
cmentarzu ma wyryty napis  
– motto Kornela Ujejskiego: „Z dymem pożarów, 
z kurzem krwi bratniej, do Ciebie, Panie, bije ten głos...”  
oraz: „Pamięci spoczywających tu około 90 Polaków, 
mieszkańców wsi Ihrowica, zamordowanych 24 
grudnia 1944 roku. Niech spoczywają w pokoju. Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziny. Rok 2007”. Na 
tablicach znajdujących się po obu stronach krzyża 
umieszczono nazwiska ofiar – kobiet, dzieci, starców... 
Nie ma tam natomiast żadnej informacji o tym, kto 
dokonał tych zbrodni! 

Uroczystość nie miała charakteru centralnej 
uroczystości rządowej na najwyższym szczeblu, choć 
powinna go mieć. Zabrakło przedstawicieli 
najwyższych władz RP. Wielkie rozczarowanie swoją 
postawą wobec obchodów 65 rocznicy 
banderowskich zbrodni wzbudzał Prezydent RP. 
W Pawłokomie były najwyższe władze państwowe 
i najwyższe władze kościelne z obu stron. Tu raczej 
starano się nie nadawać tej uroczystości rozgłosu. To  
niedobra dla Polski polityka historyczna, pełna fałszu 
i zakłamania. Kresowianie, którzy po latach doczekali 
się krzyża na grobach swoich najbliższych, nie kryli 
radości, wzruszenia i wdzięczności wobec 
kierującego ROPWiM - Andrzeja Przewoźnika. Mają 
jednak pełną świadomość, że tzw. „cywilizowanemu 
i tolerancyjnemu”  światu  nie  zależy  na  ukazaniu  
 

 

prawdy o zbrodniach i że w taki sposób prowadzone 
„pojednanie” nie spowoduje przełomu w stosunku 
Ukraińców do tych zbrodni i nadal trzeba będzie 
zabiegać i walczyć o każdą pamiątkę, czy krzyż, które 
powinny stanąć na tysiącach innych bezimiennych, 
zbiorowych mogiłach, rozsianych na Kresach.  

Tymczasem we Lwowie i innych miastach 
stawia się pomniki „bohaterskim” banderowcom, 
mordercom bezbronnych starców, kobiet i dzieci! 

 
Stary, polski cmentarzyk, na którym spoczywają 

pomordowani mieszkańcy Ihrowicy. 
 

1)  Berezowica Mała – miejscowość oddalona o 7 km od 
Ihrowicy. W ciągu jednej nocy     zamordowano tam 
131 osób, 40 spalono żywcem, splądrowano wszystkie 
polskie domy, a te które nie graniczyły z obejściami 
Ukraińców, spalono. Tak duża liczba ofiar 
spowodowana była pewnością, że zbliżający się front 
rosyjsko-niemiecki uniemożliwi banderowcom 
działanie, zlekceważono niebezpieczeństwo i tej 
tragicznej nocy nie  wystawiono nocnych posterunków. 
Nocą, gdy zmęczeni kopaniem umocnień obronnych 
dla Niemców, mieszkańcy Berezowicy Małej pogrążyli 
się we śnie, od północy furmankami i saniami 
nadciągnęli banderowcy. Było ich kilkuset. Wprawieni 
w rzeziach na Wołyniu podchodzili w ciszy i mordowali, 
starając się wykorzystać element zaskoczenia. 
 
2) Ojciec profesor Mieczysław Krąpiec (1921-2008 ) - 
rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 
1970-1983. Był wybitnym filozofem, metafizykiem, 
głównym twórcą tzw. lubelskiej szkoły filozoficznej. Był 
inicjatorem wydania pierwszej w Polsce Powszechnej 
Encyklopedii Filozofii. Do zakonu oo. Dominikanów 
w Krakowie wstąpił po ukończeniu w 1939r. gimnazjum 
w Tarnopolu. Studia skończył w czasie okupacji 
niemieckiej w dominikańskim Instytucie Filozoficzno-
Teologicznym w Krakowie. Święcenia kapłańskie 
przyjął w 1945 r. Pracował jako wykładowca 
w Instytucie Filozoficzno - Teologicznym w Krakowie.   
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Wspomnienie o Tadeuszu Hollendrze 
 

Stanisław Pelikan. 
 
W tym roku mija 65 rocznica tragicznej śmierci 
Tadeusza Hollendra - lwowskiego  poety, satyryka, 
redaktora i tłumacza. Wspomnienie poniższe napisał 
pan Stanisław Pelikan w 2003r. z okazji 60 rocznicy 
jego śmierci. 

W tym roku, w maju, mija 60 lat od tragicznej 
śmierci Tadeusza Hollendra. Nie sposób więc nie 
uczcić wspomnieniem poety, tak bliskiego nam, 
rodakom z Małopolski Wschodniej, z którą związki 
określił zasięg jego obserwacji, 
doznań, uformowały jego skłonności 
uczuciowe, rzutując na tematykę 
utworów, jak i skłonności ideowe. 

Tadeusz Hollender urodził się 
30 maja 1910r. w Leżajsku, w pow. 
łańcuckim, z ojca Antoniego i matki 
Idy z Pisarskich. Ojciec jego był 
inżynierem mierniczym i z uwagi na 
swoje obowiązki zawodowe często 
zmieniał miejsca zamieszkania. 
Dlatego też młody Tadeusz do 
szkoły podstawowej uczęszczał 
w Tyśmienicy, a  do gimnazjum 
w Stanisławowe i w Tłumaczu, 
które zakończył maturą w 1928 
roku. W czasie zaboru austriackiego 
ojciec jego był w  Tyśmienicy 
prezesem polskiego NKN (1), a po odzyskaniu 
niepodległości był w tym mieście od 21.07.1919r. 
do  03.05.1928r  komisarzem  rządowym.  

Po ukończeniu gimnazjum poeta wstąpił 
w roku 1928 na Wydział Prawa  Uniwersytetu Jana 
Kazimierza we Lwowie, a w 1930 roku przeniósł 
się na wydział humanistyczny i studiował pod 
kierunkiem prof. Kleinera. Dwa ostatnie lata 
gimnazjalne i dwa pierwsze uniwersyteckie, to lata 
jego młodzieńczej twórczości. Uprawiał lirykę, 
przekład, satyrę. Niektóre utwory drukowane były 
na łamach krakowskiego „Ilustrowanego Kuriera 
Codziennego” i w dziennikach lwowskich. Za 
wstępny etap jego twórczości należałoby przyjąć 
lata od 1929 do 1933, czyli lata studiów 
uniwersyteckich. Rok 1933 przyniósł mu nową sytuację 
tak w życiu jak i w indywidualnej twórczości, a także 
nastąpiły  znaczące zmiany w twórczości środowiska. 
W 1933r. Tadeusz Hollender razem z Karolem 
Kurylukiem, Haliną Górską i kilkoma innymi pisarzami 
założył miesięcznik społeczno-literacki „Sygnały”. Był to 
również pierwszy rok jego pracy redaktorskiej 
i działalności zmierzającej do nadania środowisku 
własnego miejsca w świecie literackim Lwowa, 
a potem  Polski.  Był to również rok pierwszego na  

 

szerszą skalę poetyckiego sukcesu. W konkursie 
poetyckim Polskiego Radia Tadeusz Hollender 
zdobył uznanie jury i zdobył zwycięstwo wierszem 
„Płyta Nieznanego Żołnierza”. Zwycięstwo w tym 
konkursie otworzyło przed nim drogę do współpracy 
z Polskim Radiem, jako poecie, satyrykowi, krytykowi 
i felietoniście. Już niebawem, bo w roku 1934 osiągnął 
dalszy etap poetyckiego rozwoju. Jego wiersz 
„Stulecie”, w Turnieju Młodych Poetów, 
zorganizowanym przez „Wiadomości Literackie, 
w stulecie „Pana Tadeusza” zyskał pierwszą 
nagrodę oraz rozgłos w całej Polsce, otwierając 
mu   łamy   najbardziej   wymagających    pism  

 
Członkowie polskiego N.K.N. w Tyśmienicy, w czasie 
zaboru austriackiego. Na zdjęciu, w środku prezes 

Antoni Hollender – ojciec Tadeusza. 

 
literackich. „Stulecie” to montaż poetyckich 
reminiscencji z „Pana Tadeusza” z groźnymi echami 
współczesności. Współpracował z satyrycznym 
tygodnikiem „Szpilki”, „Kameną”, „Lewarem”, 
„Skamandrem” i wieloma innym pismami. Wydał kilka 
tomików poetyckich: „Osiem opowieści 
anatomicznych”, ‘Czas, który minął i inne wiersze”, 
„Ludzie i pomniki”, „Książka wierszem”, powieść 
satyryczną: „Polska bez Żydów” oraz reportaże: „Żydzi 
emigrują z Europy”. Od numeru trzeciego, w 1934r. 
redakcja „Sygnałów” wprowadziła stałą rubrykę 
„Sprawy ukraińskie”, zamieszczając wiadomości 
z życia kulturalnego, recenzje wydawnictw 
ukraińskich oraz przekłady z poetów ukraińskich. 
Większość z nich była dziełem Tadeusza 
Hollendra, który do akcji zbliżenia polsko-
ukraińskiego gorąco się zapalił, nawiązując 
kontakty z poetami ukraińskimi.  
Ma on na swym koncie, oprócz wielu przekładów 
poezji   ukraińskiej   również   przekłady   poezji  
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rumuńskiej. Główną dziedziną działalności twórczej 
w roku 1936 była satyra polityczna. Nie była ona obca 
poecie od jego chłopięcych lat. Wcześniej 
przedmiotem satyry był światek literacki 
i dziennikarski, a teraz rozszerzył się na rzeczywistość 
obyczajowo-polityczną, o zasięgu polskim 
i światowym. Wszystko, co składało się na oblicze 
dnia, w własnym środowisku lwowskim, 
warszawskim, w Polsce i w świecie stało się pastwą 
satyry Tadeusza Hollendra. Używał do walki nie tylko 
satyry, ale także publicystyki. Od 1937r. przeniósł się 
do Warszawy, aby objąć tam redakcję działu 
literackiego w radykalnym „Głosie Powszechnym”. 
W 1938 roku Tadeusz Hollender odbył podróż do 
Palestyny, Grecji, Turcji i Rumunii. Plonem tej 
podróży były liczne reportaże, drukowane w różnych 
czasopismach, od „Sygnałów” po „Tygodnik 
Ilustrowany”. 

Kres projektom literackim i marzeniom 
o dalszych podróżach położył wybuch wojny. 
Ponura okupacja postawiła kres działalności 
Tadeusza Hollendra, jego twórczości, nowym 
celom i marzeniom. Jako znany obrońca Żydów 
i radykał był szczególnie zagrożony we Lwowie, 
w czasie okupacji hitlerowskiej. W 1941 roku 
przeniósł się do Warszawy i zaangażował bez 
reszty w walkę podziemną. Brał udział w tajnych 
zebraniach i tajnym życiu kulturalnym, był duszą 
prasy podziemnej i zasilał ją swoją satyrą. Po 
przyjeździe do Warszawy znalazł schronienie 
w domu doktorostwa Stępniewskich, gdzie poznał 
kilkuletnią córeczkę Stępniewskich – Ewunię.  

W 1942r, zafascynowany dziecięcym 
światem złożył Ewuni na gwiazdkę tomik, wydany 
w jednym egzemplarzu, pt. „Śpiewy dla Ewy”. 
W tomiku znalazło się 12 wierszy, opartych na 
życiu dziewczynki i jej wyobraźni, przygotowanych 
tak, aby jednocześnie uczyły i bawiły. W ciągu 
swojego krótkiego życia Tadeusz Hollender 
przeszedł kilka radykalnych zmian w swoich 
przekonaniach polityczno-społecznych, od skrajnej 
prawicy, poprzez lewicę, do aktywnej walki 
podziemnej w szeregach AK. Drogie mu były 
ideały wolności i praw człowieka, a wrogie 
wszelkie działania totalitarne. W gimnazjum 
należał do ZHP, pisząc do „Skauta”, później 
należał do skrajnych organizacji narodowych, 
w 1936 roku opowiedział się po stronie inteligencji 
lewicowej, a w czasie wojny został żołnierzem 
Armii Krajowej. Pomimo intensywnej pracy 
konspiracyjnej żył pełnią życia literackiego 
i tworzył. Powstało „Wspomnienie o Zygmuncie, 
„Elegia na śmierć 60 kapitanów”, „Na Krecie”, 
„Wspomnienie z Grecji”. Głównym nurtem jego 
wojennej twórczości była epika i liryka, lecz 
najważniejszą   „żołnierską   bronią”   była   satyra. 

 

Pod pseudonimem Tomasz Wiatraczny w 1943 roku  
przygotował tomik satyr i fraszek, wydany już po 
jego śmierci pod tytułem „Satyry i fraszki”. 
W kwietniu 1943r wyjechał na krótko do Lwowa, do 
rodzinnego domu, do rodziny, która także zaangażowana 
była w działalność konspiracyjną. Pojednał się z ojcem, 
pożegnał z lwowskimi przyjaciółmi i wrócił do Warszawy. 
Po powrocie do Warszawy, w maju przemówił  na wiecu 
do tłumu i parę dni później – 19 maja 1943r. został 
aresztowany i odstawiony na Pawiak. Siedząc 
w wiezieniu ani na chwilę nie stracił ducha. Towarzysze 
z celi zachowali w pamięci jego spokój i słowa, którymi 
dodawał im odwagi. Wyprowadzony w dniu 31 maja 
1943r z celi więzienia na Pawiaku, w grupie innych 
skazańców Tadeusz Hollender został rozstrzelany na 
jednej z uliczek warszawskiego getta. 
 A ja ciągle widzę postać poety, stojącą na starym 
moście w Tyśmienicy, nad rzeką Woroną, zapatrzonego 
w „ ...rzeki srebrny bieg...”, może już budującego w duchu 
strofy wiersza „Ballada o starym moście”, którą” 
zakończył słowami: 
 

A most w rzece nogi moczył, 
Mostem chodził tylko wiatr. 
Z owym gościem co tu zoczył 

Wierny bo odbity świat. 
 

Kres ballady teraz liczę, 
Czas co owa ręką gna 

W egzotycznej Tyśmienicy 
Stał most – gościem byłem ja. 

 

Koniec 
 

1) Naczelny Komitet Narodowy, NKN - organizacja 
polityczna utworzona w sierpniu 1914 przez 
konserwatywnych i demokratycznych polityków galicyjskich 
w Krakowie, która stawiała sobie za cel polityczną 
i finansową opiekę nad organizującymi się Legionami 
Polskimi.  W skład NKN weszły (lub poparły go) m.in. 
Komisja  Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, 
Centralny Komitet Narodowy (lwowski), konserwatyści 
krakowscy, Stronnictwo Ludowe, Unia Stronnictw 
Niepodległościowych.  W NKN istniały dwie sekcje: 
krakowska, na czele której stał Leopold Jaworski, 
i lwowska z Tadeuszem Cieńskim. Na czele 
departamentu wojskowego stał Władysław Sikorski. W 
następnych latach doszło do upadku znaczenia NKN, 
który ostatecznie uległ rozwiązaniu po utworzeniu Rady 
Regencyjnej w 1917 roku. 
 

Bibliografia: 
1. Tadeusz Hollender, „Wiersze, satyry, 

fraszki” W-wa 1949 
2. Tadeusz Hollender, „Liryka i Satyra” 

WLK Kraków 1963 
3. Leon Wanat, „Za murami Pawiaka” KiW 

1967  
4. Wiktoria Wiszniewska, „Moje wspomnienia 

o Tadeuszu Hollendrze”, Zeszyty 
Tłumackie” 3/97 
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O  białym  słoniu  na  Czarnohorze 
Obserwatorium   meteorologiczno  -  astronomiczne 
 
Władysław Midowicz 
 

W bieżącym roku mija 70 lat od doniosłego 
i znaczącego dla polskiej nauki wydarzenia, jakim 
było otwarcie Obserwatorium Meteorologiczno -
Astronomicznego na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. 
Obiekt wzniesiono na wysokości 2022 m nad 
poziomem morza, budowa jego trwała dwa lata 
i była dość niezwykłym wyczynem inżynierskim. 
Poniżej drukujemy wspomnienie kierownika 
Obserwatorium – Władysława Midowicza. 
 
Nigdy nie było całkowicie jasne, kto był głównym 
„sprawcą” Obserwatorium Meteorologiczno-
Astronomicznego PIM na Czarnohorze, które w tych 
niełatwych i ubogich latach przedwojennych 
kosztowało milion złotych wydanych z funduszów 
społecznych, z czego większość płatna w dewizach 
przemysłowi brytyjskiemu. To 
ostatecznie stało się powodem 
owej dziwnej nazwy – Biały Słoń. 
Głównym promotorem budowy byli 
najprawdopodobniej astronomowie 
warszawscy, którzy rozglądali się 
za miejscem o wystarczająco 
czystym powietrzu, a także 
o stosunkowo rzadkim zachmurzeniu. 
Tego ostatniego, niestety, nie 
brakowało od jesieni do wiosny na 
graniach Czarnohory i ten, kto ją 
doradził, nie wydawał się być 
wystarczająco obeznany z klimatem 
Karpat Wschodnich. Meteorologia 
światowa pod koniec lat trzydziestych 
opierała się coraz bardziej na 
radiosondach wypuszczanych 
z wybranych punktów na duże 
wysokości i poczynała traktować 
obserwatoria wysokogórskie raczej jako miejsca 
specjalistycznych badań klimatu, a także 
magnetyzmu ziemskiego, promieniowania 
kosmicznego itp. Ale w II Rzeczypospolitej, 
szczególnie w latach trzydziestych, pewna ilość 
starszych generałów chętnie zajmowała się 
problemami natury nie wojskowej, jak szlachtą 
zagrodową, Huculszczyzną, wyimaginowanymi 
koloniami  w  Afryce   czy  Brazylii,  a  przewodniczący  
 
 

 
ówczesnej Ligi Ochrony Powietrznej Państwa 
(LOPP), z górą 60-letni generał Berbecki popierał 
astronomię i to dość klasycznego gatunku. 
Administrację całego obserwatorium, ze względu 
na wysoki koszt utrzymania tak wysoko położonej 
placówki, zlecono bez dyskusji Państwowemu 
Instytutowi Meteorologicznemu, który szybko 
doszedł do przekonania, że przyszły kierownik 
tego „białego słonia”, poza wykształceniem 
zawodowym, musi być człowiekiem gór, 
szczególnie doświadczonym w zaopatrywaniu 
tego typu obiektów w dużą ilość paliwa 
i żywności, a także w miarę możności – kimś 
urodzonym w tamtych stronach, a więc znającym 
Huculszczyznę i władającym językiem 
ukraińskim. Stąd wybór mej zupełnie przeciętnej 
i młodocianej osoby (liczyłem 30 lat), ściągniętej, 
względnie zwerbowanej przez centralę PIM 
prosto ze schroniska PTT na Babiej Górze, gdzie 
od 5 lat reorganizowałem gospodarkę 
turystyczną, zwłaszcza narciarską, równocześnie 
przygotowując teren pod przyszły park narodowy.  

 
Ruiny Obserwatorium na Górze Pop Iwan. Stan obecny. 

 
Poczynając od połowy grudnia 1937r. 

wyjeżdżałem kilkakrotnie z Warszawy do 
obserwatorium, gdzie bytował późniejszy starszy 
mechanik Wł. Szewczyk, pilnując centralnego 
ogrzewania suszącego świeże mury. Z początkiem 
lipca 1938 r. przybyliśmy wraz z bagażem do wynajętej 
bazy  obserwatoryjnej   w   Żabiem - Jaworniku.  
 

 

Ziemia Stanisławowska 
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Transportu w postaci kilku ciężarówek udzielił 49 
Pułk Strzelców Huculskich w Kołomyi, którym 
dowodził znany działacz narciarski płk dypl. 
Władysław Ziętkiewicz. Pod koniec sierpnia 
odbyło się formalne otwarcie obserwatorium, 
rozpoczęte tuż przed przybyciem kilkudziesięciu 
gości z Warszawy niezwykłą wręcz awanturą, 
zrobioną prowadzącemu budowę architektowi 
przez gen. Berbeckiego, który przybywszy 
o godzinę wcześniej wpadł we wściekłość widząc 
niektóre niedokończone partie wnętrza, mimo 
niedawnych i uroczystych przyrzeczeń, że klucze 
do całkowicie wykończonego obiektu zostaną 
oddane tuż przed uroczystością. Tę gradową 
chmurę i „takiesynowanie” rozlegające się przez 
wszystkie piętra, rozładował w jakimś stopniu 
pokaz naszych instrumentów oraz bogatego 
ekwipunku wysokogórskiego porozkładanego na 
stołach meteorologicznej części budynku, a także 
zielone chodniki kokosowe rozciągnięte przez 
korytarze parteru i pierwszego piętra. By zatrzeć 
wrażenie, jakie czyniły nie dokończone parkiety 
i tynkowania tego dużego i nieco skomplikowanego 
budynku, objąłem oprowadzanie oficjalnych gości 
tylko po najciekawszych zakątkach obiektu. 
Szczególne wrażenie czyniły najpiękniejsze chyba 
widoki w kraju, oglądane z tarasów Obserwatorium. 
          Przyjęcie (obiad) na miejscu organizował 
jakiś „profesor” z Warszawy, podobno dawny 
plutonowy i ordynans Berbeckiego z Legionów, 
który objął także dostawę „stylowego” 
umeblowania dla Obserwatorium. W rezultacie 
szafy sklecone z politurowanej dykty doszły na 
szczyt góry w stanie dość żałosnym, a „pan 
profesor” opuściwszy obiekt pod wieczór, zabrał 
cichaczem na huculskim koniku dwie pękate 
walizy nie otwartych koniaków i kilkanaście talii 
nie rozpieczętowanych kart do gry. Sam obiad, 
wydawany w dwóch salach, przebiegał dość 
oryginalnie. W dolnej sali goście podrzędniejszej 
klasy otrzymywali go w postaci dużej ilości 
zakąsek i alkoholu. W górnej sali natomiast sanacyjne 
towarzystwo z marszałkiem Prystorem na czele 
zdążyło zjeść zupę, a kilkunastu otrzymało z dużym 
opóźnieniem nawet pieczyste, gdy nagle zagrzmiało 
siarczyście i Prystor podniósł się natychmiast, 
wzywając wszystkich do powrotu, jeśli nie chcą 
dotrzeć do Kołomyi przemoczeni do nitki (do podnóża 
zjeżdżali na huculskich konikach). Ten grzmot 
burzowy okazał się rzeczywiście opatrznościowy, bo 
zorganizowana przez „profesora” obsługa we 
wzorzystych strojach huculskich wynosiła większość 
ogromnych półmisków z kuchni wprost do dużej 
gromady kumotrów zalegającej na stoku poniżej. Tak 
więc uniknęło się jeszcze jednego wulkanicznego 
wybuchu wściekłości generalskiej, nie mówiąc już  
 

 

o skandalu. Następnego dnia Berbecki zjechał 
z resztą świty, a ja pozostałem z owym „białym 
słoniem” na rękach. Generał żegnając się ze mną 
z uśmiechniętym obliczem, rzekł: „Osobiście bardzo 
panu magistrowi dziękuję za uratowanie sytuacji i to 
wobec tak dostojnego grona i nie wątpię, że da pan tu 
sobie radę doskonale, zwłaszcza z tak dobrą 
gospodynią jak pana żona, która nam tu wszystkim 
bardzo przypadła do serca”.  

Obserwatorium było gmachem w kształcie 
litery „L”, składającym się z 5 kondygnacji (w tym dwie 
wykute w szczycie góry) i pięćdziesięciu kilku 
pomieszczeń różnych rozmiarów. Posiadało własną 
siłownię (dwa agregaty Diesla) i akumulatorownię 
(240 akumulatorów), zespół pomp elektrycznych 
i centralne ogrzewanie wodne z kotłów opalanych 
ropą wtryskiwaną przez zapłony elektryczne. Celem 
zaopatrzenia w roczny zapas paliwa przyjeżdżał do 
Kut (stacja końcowa), tranzytem przez ówczesne 
terytorium rumuńskie, krótki pociąg cysternowy 
z borysławskiego „Polminu”, po czym pompowało się 
ropę w kilkaset stalowych beczek i przewoziło 
ciężarówkami przez Kosów i Żabie do podnóża 
masywu, skąd na półwózkach zaprzężonych w parę 
koni cały szwadron Hucułów wywoził ją przez kilka 
tygodni po dość nędznym płaju do Obserwatorium. 
Wedle zestawień wylatywało kominami naszej 
kotłowni ponad sto ówczesnych złotych dziennie. Tu 
należy zaznaczyć, że Zakład Astronomii Uniwersytetu 
Warszawskiego partycypował w rocznym koszcie 
utrzymania li tylko symboliczną kwotą, utrzymując 
okresowo jednego ze swych asystentów (głównie dr 
Włodzimierza Zonna), który przeprowadzał badania 
nad fizyką gwiazd, dokonując każdej pogodnej nocy 
licznych zdjęć naszym astrografem z angielskiej firmy 
„Grubb and Parson”, składającym się z teleskopu 
wizualnego    oraz   astrokamery,   o   soczewkach  
średnicy, ok. 62 cm. 

Obserwatorium było najwyższym 
zamieszkałym punktem w kraju i z wyjątkiem małego 
schroniska AZS (gospodarz – Ludwik Ziemblic) 
odległego o pół godziny drogi, stało na absolutnym 
odludziu. Najbliższa agencja pocztowa i jedyny sklepik 
znajdowały się w odległym o 20 km Żabiem-Zełenym, 
od najbliższego lekarza w Żabiem-Słupejce dzieliło nas 
50 km, a od stacji kolejowej w Kołomyi z górą 120 
kilometrów. Przy możliwej pogodzie najpopularniejsza 
była wielogodzinna wędrówka głównym grzbietem 
Czarnohory do doliny Foreszczenki, gdzie oczekiwała 
leśna drezyna motorowa z Worochty, zamówiona 
radiotelegraficznie via Stanisławów. Ten „pałac na 
Czarnohorze”, jak go nazywał prof. Z. Klemensiewicz, 
posiadał jeden, ale bardzo zasadniczy brak: 
mianowicie wodę w okresie posuchy trzeba było 
donosić z odległego 6 i pół kilometra źródła, bo LOPP 
wydawszy   milion   złotych  na  cały   obiekt   wraz  
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z zaopatrzeniem nagle postanowiła zaoszczędzić 40 
tysięcy na nie zainstalowanym rurociągu z dwiema 
pompami elektrycznymi. W takim bezdeszczowym 
okresie do picia i kuchni wystarczały dziennie dwa 
wiadra przyniesione na „koromysłach”, a do 
osobistego użytku trzeba było racjonować do pół litra 
na osobę. Zimą używało się specjalnego topnika 
śniegowego podłączonego do centralnego 
ogrzewania. Na życzenie dyrektora PIM musiałem 
przyjąć na wyżywienie cały personel, włączając w to 
placówkę ochronną Straży Granicznej, łącznie 16 
osób. Obserwatorium posiadało oczywiście własnego 
kucharza, później kucharkę i woźną, a także bardzo 
obrotnego i miłego Hucuła zwanego „Czarnym Jurą”, 
który donosił na nartach dwa razy w tygodniu nabiał 
i świeże mięso, a także wynajmował się do 
polerowania kilkuset metrów kwadratowych 
parkietów. Podobnie, za specjalną dopłatą dochodził 
z Zełenego dwa razy w tygodniu listonosz, który był 
równocześnie niezłym fryzjerem i chwalił sobie 
wygodny nocleg wraz z kolacją i śniadaniem. 
W warunkach klimatycznych Czarnohory, szczególnie 
zimą, należało organizować życie i pożycie grupy 
kilkunastu osób trochę na wzór wypraw polarnych czy 
też ekspedycji w wyższe góry świata. A więc 
traktować wszystkich jednakowo i jak najprzyjaźniej, 
żywić dobrze, dbać o pewne wygody, a nawet jakieś 
drobne przyjemności i zwalniać co kilka tygodni na 
parodniowe urlopy w pobliskie okolice. Ten mój 
ostatni dezyderat został zatwierdzony przez biuro 
personalne Ministerstwa Komunikacji, do którego 
jako jeden z departamentów przynależał PIM. 
Podobnie przyznano wszystkim, choć z pewnymi 
oporami, specjalny dodatek wysokogórski. Ale 
pomimo tych starań nie udało się uniknąć kilku 
nie całkiem przyjemnych wydarzeń. I tak po 
kilkunastodniowym okresie ciężkiej niepogody 
zimowej, gdy kilkadziesiąt wentylatorów zawodziło 
monotonnie w ścianach wszystkich pomieszczeń 
(57), jeden z asystentów-meteorologów zaczął 
zdradzać zupełnie wyraźnie oznaki co najmniej 
rozstroju nerwowego i trzeba było przenieść go 
w jakieś łatwiejsze miejsce. Z kolei drogą 
radiotelefoniczną odbyła się w styczniu 1939 r. chyba 
jedna z pierwszych tego rodzaju konsultacji 
lekarskich, podczas której lekarz garnizonowy oraz 
ftyzjatra przyzwani do naszego drugiego radiotelefonu 
w Stanisławowie orzekli zgodnie, że jeden z naszych 
huculskich pomocników cierpi najprawdopodobniej na 
początki rozpadowej gruźlicy i należy go dostarczyć 
jak najprędzej do szpitala w Kołomyi. Jeszcze tego 
samego popołudnia zwieźliśmy go z gorączką, do 
podnóża, gdzie czekała zamówiona taksówka 
z Żabiego. Przed zjazdem spod Obserwatorium 
kazałem na jego prośbę obrócić sanki ratownicze 
tak,  by  mógł  spojrzeć  po  raz ostatni na gmach,  
 

 

który wznosił przez kilka lat wraz z innymi, 
a którego już nie miał oglądać. Właśnie słońce 
zachodziło krwisto poza Alpy Rodniańskie i wśród 
siarczystego mrozu niemal uroczysta cisza ogarniała 
Czarnohorę. 
          Dla prawdziwych ludzi gór pobyt 
w Obserwatorium był bez wątpienia fascynujący. 
Wszędzie, aż po widnokrąg, grzbiet wynurzał się 
spoza grzbietu, szczyt spoza szczytu, grań spoza 
grani. Wielkie doliny obu Czeremoszów wiły się 
dziesiątkami kilometrów pod stoki Kopilaszu, oraz 
odległej Hnitezy i Perkałabu. Na południowym 
podnóżu lśniło jezioro Balzatul, a w  głębiach 
rozwierała się dolina Cisy. Słoneczne wschody 
różowiły się na turniach Ineula, strażnika Gór 
Rodniańskich, a pod zachód żarzyły się rozległe 
granie Pietrosa, wszystko zakute w śniegi. Po 
którejś naremnicy (1) śnieżnej na zachodniej 
ścianie budynku pozostała półmetrowa warstwa 
śniegu i lodu i we wszystkich pomieszczeniach z tej 
strony trzeba było świecić całymi dniami, aż żywioły 
uspokoiły się i można było przystąpić do odbijania 
tego „lodowca” długimi drągami. W dużej sali jadalnej 
spożywaliśmy posiłki wszyscy razem, a do ostatniego 
dania musiała usiąść również obsługująca woźna, 
a podczas świąt także kucharka. Obserwatorium 
posiadało swe gościnne pokoje i przyjmowało 
niektóre osobistości ze świata naukowego, 
wojskowego i turystycznego, jako osobistych gości 
kierownika. Nasz „biały słoń” budził dość dużo 
podejrzeń, niekiedy wśród zupełnie inteligentnych 
i wykształconych ludzi. Wybudowała go LOPP, 
popierał minister spraw wojskowych (specjalista 
od Huculszczyzny), przejęło dwóch pułkowników 
– wiceministrów komunikacji, radiotelefony 
instalował (celem sprawdzenia prototypu 
w warunkach wysokogórskich) wydział badań 
technicznych wojsk łączności, a Centrum Badań 
Lekarskich Wojsk Lotniczych szykowało się do 
założenia w Obserwatorium swego ośrodka 
badawczego. Potem ktoś puścił gadkę po 
Warszawie, że przeprowadzamy badania nad 
tzw. popularnie promieniami przeciwmotorowymi 
i nic już nie było w stanie odmienić naszej opinii 
wśród tysięcy turystów oraz Hucułów. Ci ostatni, 
naród skłonny do fantazji, stworzyli szybko kilka 
gadek, które kursowały po Pokuciu. Najbardziej 
powszechna twierdziła, że od czasu 
wybudowania Obserwatorium śnieg na 
południowym stoku góry topi się niemal od razu 
i że często, nawet przy silnych mrozach, 
podnoszą się stamtąd „opary”. Prawdziwy Pop, 
jak mówili, znajduje się głęboko we wnętrzu góry, 
a budynek stoi tylko dla pozoru, przykrywając 
podziemne lotnisko. Gdy „On” (taki był mój 
przydomek   lokalny)   naciśnie    ukryty  w   ściennej 
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skrytce pancernej guzik, to część podłogi jego biura 
zjeżdża w głąb góry jak winda. Inna gadka 
oczerniała nasz zelektryfikowany zespół 
teleskopów jako specjalne działo, z którego 
można ostrzeliwać wszystkie kraje okoliczne. A ja 
wraz ze swym personelem byłem za roztropny, by 
czemukolwiek zaprzeczać, a tym bardziej 
potwierdzać. Tworzące się bajki trzymały 
w jakimś stopniu w ryzach niespokojne żywioły 
w okolicy, a także, co może najdziwniejsze, 
otwierały szybko i uprzejmie drzwi władz 
starościńskich, a nawet wojewódzkich. Z tychże 
powodów nikogo nie dziwił ani nie irytował 
bezwzględny zakaz wstępu dla turystów, od 
których w przeciwnym wypadku trudno byłoby się 
opędzić, jak pouczał przykład z Obserwatorium 
na Kasprowym Wierchu. Dlatego wymagaliśmy 
przepustek podpisanych przez dyrektora PIM 
w Warszawie. Najmilej bywało wieczorami 
w świetlicy, zwłaszcza gdy za potrójnymi oknami 
zawodziła dujawica czy burza śniegowa. Duży 
radiofon odbierał niemal pół świata, trzaskały 
piłeczki tenisa stołowego i tylko wychodzący co 
jakiś czas dyżurny meteorolog, mechanik, czy 
podoficer placówki granicznej świadczyli, że 
praca postępuje bez przerwy, a instrumenty 
i maszyny są w ruchu. Delikatne tykania 
zaznaczające się w radiu świadczyły, że wielki 
astrograf prowadzony elektrycznie przez chronometry 
posuwa się za swym obiektem niebieskim, 
fotografując bez przerwy. A po północy astronom 
rozpoczynał swe kręte wędrówki do kopuły, ciemni 
i pracowni, by przespawszy potem większość dnia 
wychynąć pod wieczór niczym jeż lub sowa. Nasz 
radiotelefon funkcjonował bez zarzutu, niosąc 
kodowane depesze meteorologiczne oraz 
wiadomości i prośby w szeroki świat. Co kilka godzin 
zapalały się czerwone światełka i rozlegała 
wywoławcza zapowiedź: Halo Stanisław! Halo 
Stanisław! Mówi 59! Mówi 59! Przechodzę na 
odbiór – słucham! A odbierano go dobrze i głośno, 
bo po pewnym czasie okoliczni mieszkańcy 
Stanisławowa wysłali swego rodzaju deputację do 
obsługującej nas grzecznościowo Kompanii 
Łączności, żaląc się, że wieczorami na poważnej 
części rejestru ich odbiorników słychać głównie 
Czarnohorę i nic więcej. Wiosną wielka sala 
instrumentalna na najwyższym piętrze tonęła 
w powodzi słońca. Czarnohora i Rodna bieliły się 
jeszcze wysokimi firnami, a „Stanisław” mówił przez 
radio o dojrzewających w mieście wczesnych 
czereśniach i pachnących wszędzie bzach i jaśminach. 

Rok1939 był rokiem największego 
zbliżenia się do Ziemi planety Mars. Co wieczora 
płonął  on   na   niebie   czerwonym   odblaskiem, 
a dyżurny astronom zużywał coraz większe  ilości 

 

 
 

 Pop Iwan i ruiny Obserwatorium. Stan obecny. 
 

niskoczułych klisz. Wieczorami snuły się 
rozmowy na temat wszechświata. Z wyżyn tych 
sprowadzał nas na ziemię 6-letni Jacek, który 
przysiadłszy się do dwumetrowego KOP-isty 
zerkał z uznaniem na jego karabinek i lornetę, 
opowiadając mu ostatnio przeczytane bajki: 
„...i rozzłoszczony świniopas zatrzasnął drzwi 
swojego państwa, zostawiając płaczącą królewnę na 
ulewnym deszczu...” Po wszystkich okolicznych 
grzbietach rozciągały się resztki umocnionych 
pozycji z pierwszej wojny światowej. Resztki krętych 
okopów z pozapadanymi dobiegami, powalone 
zasieki, kupki łusek karabinowych, resztki 
poplamionych bandaży i przycupłe tu i ówdzie 
małe cmentarzyki na stokach. W gąszczu pod 
Hnitezą tkwi całkowicie zachowany okop, 
z przerdzewiałymi granatami ręcznymi leżącymi 
w pogotowiu na parapetach. Jego załoga przed 
blisko 25 laty widocznie opuściła go w wielkim 
pośpiechu. 
Młodszy z naszych astronomów polował zawzięcie 
na nowe komety, przeszukując widnokrąg 
o zmierzchu specjalną lunetką ustawioną na 
górnym tarasie. Czynności te zakłócił mu starszy 
mechanik, który na ciężkim trójnogu szukacza 
osadził  z  dniem  31 sierpnia przeciwlotniczy karabin 
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maszynowy, oświadczając z łobuzerskim 
uśmiechem: „ślus z kumetami, panie 
Skoczygwiazda, bo tu insze frajery pojawią się na 
niebie lada dzień! „ 

Gdy drugiego września powróciłem do 
Obserwatorium z wyjazdu służbowego, nasz 
radiotelefon milczał, bo Obsługująca go 
w Stanisławowie Kompania Łączności wyruszała 
na front. Doprowadzoną w ostatnich dniach linią 
napowietrzną wysyłaliśmy depesze do radiostacji 
Straży Granicznej w Kołomyi, która była naszym 
łącznikiem z szerokim światem. W pozornie 
kamiennym spokoju ubiegały pierwsze dni 
września. Ciemnoniebieskie żarówki tliły się 
w przejściach i w radiostacji. W związku 
z fałszowaniem przez wroga lotniczych znaków 
rozpoznawczych, Obserwatorium ostrzegało 
okoliczne lotniska, że może ostrzelać każdy 
samolot krążący w pobliżu i martwa cisza na 
niebie otaczała nas aż do 18 września. W połowie 
miesiąca poleciłem wykręcić wszystkie potrójne 
soczewki oraz uzbrojenie astrografu i przygotować do 
konnego transportu. 
 

 
 

„Rozstrzelany” polski Orzeł nad wejściem głównym. 
 

 Dzień 17 września, dżdżysty i przenikliwy aż 
do południa, zakończył chyba najpiękniejszy zachód 
słońca, jaki kiedykolwiek oglądałem z grani 
Czarnohory. Strzępki mgiełek drgały nad północnymi 
dolinami, a liliowa zorza długo paliła się na stokach 
Ineula. W zapadającym mroku podszedł do mnie 
przodownik Straży Granicznej i powiadomił, że na 
otrzymany przed chwilą rozkaz mają opuścić 
Obserwatorium, udając się ku Uścierykom i granicy 
rumuńskiej. Tak samo placówka Obrony Narodowej. 
Chmury zagarnęły Czarnohorę ponownie 
i pozostaliśmy sami. Telefon milczał, a noc schodziła 
na pakowaniu. Świt wstał deszczowy i blady, i tylko tu 
i ówdzie  odsłaniały się  fragmenty  dolin. Wiadomości 
radiowe podawane przez zagraniczne stacje nie 
pozostawiały    wątpliwości.  Po   wspólnie   spożytym  
 

 

posiłku rozebrałem radiotelefon i wyniósłszy na 
dziedziniec rozbijałem jego części młotem, zgodnie 
z posiadanymi rozkazami „mob”. Patrząc jak w trzaski 
rozlatywały się lampy, przetworniki, kondensatory 
i różne cudeńka, Huculi czekający obok z jucznymi 
końmi trącali się łokciami, szepcząc: Wże kineć! (Już 
koniec). A koniec zbliżał się miarowym krokiem. 
Obszedłem cały budynek, otwierając przed wyjściem 
skrytkę pancerną i blokując przełączniki na tablicach 
rozdzielczych siłowni i kotłowni. Wreszcie 
przywołałem Czarnego Jurę, mówiąc po ukraińsku, by 
nie było wątpliwości: Schodzimy do Balzatulu 
i gwarantuję wam wszystkim nietykalność od 
Węgrów, którzy od kilku miesięcy okupowali Ruś 
Zakarpacką. Gdy powrócisz tu jutro, wystawisz 
z tarasu dużą flagę – tylko jej pas czerwony – by 
uchronić Obserwatorium od rabunku przez 
miejscowych. Zostawiam ci dwa mausery z amunicją 
i pisemne upoważnienie do zastrzelenia każdego, kto 
by usiłował włamać się do budynku przed nadejściem 
władz okupacyjnych. Z przygotowanych na zimę 
zapasów żywności wypłacisz chłopów od jucznych 
koni po powrocie – po worku cukru na głowę, 
a większość pozostałej żywności zabierzesz sobie do 
Żabiego. Miej się, chłopie, i nie daj się! Jura ze łzami 
w oczach chciał mnie ująć pod nogi – uścisnąłem go 
– jak brata. Po czym klucz zazgrzytał w kutych 
drzwiach wejściowych i cała karawana koni i ludzi 
ruszyła wzdłuż muru, przechodząc po kolei granicę 
państwa. Uklęknąłem całując mokrą ziemię. Wiatr 
zacinał przenikliwym deszczem i wielka kurtyna 
sinych chmur jakby opuszczała się za nami na granie 
Czarnohory. Przez rumowiska skalne i kotły 
schodziliśmy w głąb Rusi Zakarpackiej. Mały Jacek 
niosący w jednej rączce maleńką walizeczkę 
z najukochańszymi zabawkami, a w drugiej misia, 
przewracał się niekiedy na śliskich trawnikach, ale 
podnosząc się ze skrzywioną buzią, szedł dalej za 
końmi. Gdy po kilku godzinach obejrzeliśmy się 
u górnej granicy lasów po raz ostatni, gdzieś 
w podniebiu wyłoniła się z przewalających się 
grzbietem mgieł wysmukła wieża, na którą kładły się 
ostatnie promienie zachodzącego nad Marmaroszą 
słońca. 

Koniec 
 Władysław Midowicz - urodził się 28 maja 1907 roku 
w Mikuliczynie. Geograf i meteorolog, z zamiłowania 
turysta górski, uczestnik walk o Lwów, absolwent 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, działacz Polskiego 
Towarzystwa Tatrzańskiego, bibliotekarz Biblioteki 
Górskiej Towarzystwa w Krakowie. Reaktywował Koło 
Akademickie przy Oddziale Krakowskim PTT, które 
przekształcił w pierwszy Akademicki Oddział PTT, 
zostając jednocześnie jego prezesem. Publikował 
nowele, opowiadania oraz artykuły naukowe 
i krajoznawcze. Na łamach „Ochrony Przyrody” 
przedstawił  projekt  utworzenia  Parku  Narodowego na  
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Babiej Górze i opublikował wydaną przez Oddział 
Babiogórski PTT monografię turystyczną Babiej 
Góry.W latach 1932-37 był gospodarzem schroniska na 
Markowych Szczawinach, a w latach 1937-39 był 
kierownikiem Obserwatorium Państwowego Instytutu 
Meteorologicznego na Popie Iwanie w Czarnohorze. 18 
września 1939 roku opuścił placówkę i udał się 
w kierunku Węgier. 
W latach wojny służył jako meteorolog w polskich 
i brytyjskich bazach lotniczych, otrzymał stopień 
kapitana. Od 1948 r. pracował w Singapurze, 
w brytyjskiej służbie meteorologicznej Dalekiego 
Wschodu. W 1958 r. zamieszkał wraz z rodziną 
w Adelajdzie w południowej Australii, gdzie pracował 
jako nauczyciel geografii w Unley High School. Wolny 
czas spędzał wędrując po australijskim interiorze 
i Górach  Flindersa , gdzie  uczestniczył  w  znakowaniu  
 

 

pierwszych szlaków turystycznych. W tych latach 
dokonał też, jako pierwszy Polak, wejścia na Kinabalu 
(4175 m n.p.m.), najwyższy szczyt Borneo. 
W 1967 roku wrócił wraz z żoną do Polski i pełnił 
funkcję społecznego opiekuna sieci znakowanych 
szlaków Tatr Polskich. Publikował artykuły naukowe 
i krajoznawcze, materiały przewodnickie, nowele 
i opowiadania wspomnieniowe o tematyce górskiej 
(m.in. w "Wierchach" i wewnętrznych biuletynach 
Studenckich Kół Przewodnickich). Prowadził 
działalność szkoleniową w środowiskach przewodników 
górskich. Zmarł 11 lutego1993roku w Wieliczce. 
Artykuł przedrukowano ze strony „Towarzystwa 
Przyjaciół Nauk” im. Kazimierza Marii Osińskiego 
w Przemyślu /www.tpn.vt.pl/ 
1) Naremnica – oznacza powódź. Słowo używane przez 
górali tatrzańskich. 
 

 

Moja historia cd. 
 

Elza Boniowska Andrzejaczek Stylianides 
 
Rozdział XI 
 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy przypadkowo 
otrzymałam list od moich sióstr. Donosiły, że 
przeprowadziły się do mojego domu w Polsce oraz, 
że naszą ciotkę i wujka wraz z dwoma synami 
wywieziono do Rosji i obecnie mieszkają w wiosce 
odległej tylko 30 kilometrów od mojego miejsca 
pobytu. Napisałam list do mojej ciotki z pytaniem, czy 
mogłabym przyjechać i zamieszkać razem z nimi. 
Otrzymałam wiadomość, że oczywiście muszę 
przyjechać. Ciotka była częściowo sparaliżowana i nie 
mogła pracować. Wujostwo otrzymywało paczki od 
swojej córki mieszkającej w Polsce, w których 
czasami przesyłała pieniądze. Przesłali mi 
wystarczającą kwotę na opłatę podróży pociągiem. 
Bardzo podniecona myślą zobaczenia kogoś, kogo 
znałam w Polsce, zwróciłam się do władz lokalnych 
o pozwolenie na wyjazd i zamieszkanie wraz 
z wujostwem. Po kilku tygodniach udzielono mi zgody 
i ze łzami w oczach pożegnałam moich przyjaciół 
z szopy. Obiecałyśmy sobie w jakiś sposób 
utrzymywać kontakt i ślubowałyśmy, że pewnego dnia 
wszystkie razem spotkamy się ponownie w Polsce. 
Spakowawszy niewielki dobytek i mocno trzymając 
Bogusię za rączkę, rozpoczęłyśmy długą drogę do 
stacji kolejowej. Ciotka i wujek wraz z dwoma innymi 
małżeństwami polskimi zajmowali wspólny pokój, 
utrzymując się przy życiu prawie tak samo jak ja 
w Kustanaju. Podobnie jak wcześniej, musiałam 
zarabiać  na  życie pracą w ogrodach  wieśniaków.     

 

Paczki, które ciotka otrzymywała z Polski 
stanowiły ogromną pomoc. Czasami przysyłano 
nam trochę stopionego tłuszczu, który dodany do 
gotującej wody znacznie zmieniał smak naszych 
potraw. Za przesłane pieniądze kupowałyśmy 
ziemniaki lub mąkę. W wiosce znajdował się sklep, 
lecz przez większość czasu jedynym towarem 
znajdującym się na półkach była woda kolońska. 
Rosjanie, mężczyźni i kobiety wypijali ją zamiast 
alkoholu. Czasami na półkach znajdowały się suchary 
i cukierki. Dwukrotnie po odstaniu w kilkugodzinnej 
kolejce i zastaniu tylko gołych półek nie poszłam już 
więcej po zakupy. Pamiętam, że pewnego razu jako 
zapłatę za trzy dni kopania dostałam stare, 
zardzewiałe łóżko. Stanowiło ono później wygodne 
miejsce do spania dla mojej ciotki i wujka.  

W czasie żniw, zebraną z pól pszenicę 
układano w olbrzymie stogi wielkości domów. Gdy 
zima nadeszła wcześnie, wszystkie stogi 
zostawały pokryte śniegiem. Z nadejściem wiosny 
wraz z roztopami, pozostawiona w stogach 
pszenica zaczęła przerastać, nie nadawała się do 
wykorzystania i w całości ulegała zniszczeniu. 
W tym roku było podobnie, ale ja zdołałam 
zatrzymać trochę pszenicy przed jej spaleniem 
i postanowiłam upiec chleb. Ilekroć zaglądałam do 
pieca, chleb pięknie rósł, a wierzch jego uzyskiwał 
złotawo-brązowy kolor. Gdy uznałam, że upiekł się 
już dostatecznie, wyciągnęłam go z pieca. Niestety 
chleb był wysoki na 3 cale i cały czarny! Można 
było się tylko rozpłakać! Pomimo tego, zjedliśmy 
go, a czternastoletni syn ciotki powiedział, że był 
to najlepszy chleb jaki kiedykolwiek w życiu jadł. 
Tego było już za wiele dla mojej ciotki, która 
wybuchnęła  płaczem  i  zawołała  "Czy  nie  pamiętasz 

Z życia TłumacZan 
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pięknego chleba, który jadaliśmy w Polsce?  
Bułeczek i ciastek? A ty mówisz, że to najlepszy 
chleb w twoim życiu". Szlochając zakryła twarz 
rękami. Później nie oglądaliśmy chleba 
miesiącami. Podstawową potrawą były ziemniaki. 
Ucierałyśmy ziemniaki za pomocą kamienia 
i robiłyśmy paszteciki, piekąc je na małym kawałku 
blachy, ustawionej na kilku cegłach. Ilekroć udało 
nam się zdobyć kawałek baraniego ogona, 
sporządzałyśmy zupę ziemniaczaną.  

Nadszedł właśnie taki czas, że zmuszona 
byłam sprzedać pierścionek zaręczynowy za 
wiadro mąki. Tego roku znowu była bardzo surowa 
zima i moja ciotka strasznie cierpiała z powodu 
artretyzmu. Wszyscy cierpieliśmy! Bogusia budziła 
się nocą z powodu zimna, a ja nie miałam więcej 
koców lub ubrań, żeby ją otulić. Innym znów 
razem płakała z głodu, a ja nie miałam nic do 
jedzenia. Jedynie inna matka może sobie 
wyobrazić męczarnie, które przechodziłam.  
Nadeszły czasy, gdy nie mieliśmy już nawet 
wysuszonego łajna baraniego oraz żadnego, 
innego opału, więc zdecydowaliśmy się na 
kradzież drewna opałowego z pobliskiego 
kołchozu! Była prawie północ, gdy ja, inna kobieta 
i syn ciotki wyruszyliśmy do kołchozu. Było bardzo 
zimno, moje serce tłoczyło krew tak szybko, że 
prawie nie odczuwałam zimna. ŚIady naszych 
butów w głębokim śniegu zacieraliśmy za pomocą 
kawałków materiału. Dotarcie do kołchozu z powodu 
zacierania śladów zajęło nam wiele czasu. Ukradkiem 
podkradliśmy się do stogu drzewa i każdy z nas 
zabrał kilka kawałków drewna, gdy nagle 
usłyszeliśmy trzaśnięcie drzwiami. Zdenerwowani 
tym wydarzeniem, zaczęliśmy wszyscy biec, 
zapominając o śladach butów pozostawionych za 
sobą na śniegu. Po powrocie do domu prawie 
natychmiast zasnęłam, lecz po upływie godziny 
obudziłam się zalana zimnym potem, gdy 
uświadomiłam sobie, że pozostawione ślady naszych 
stóp prowadzą prosto do nas. Przez pozostałą część 
nocy przewracałam się z boku na bok, a następnego 
ranka wstałam pierwsza. Otworzyłam drzwi 
i wyjrzałam na zewnątrz. Jak tylko okiem sięgnąć, 
dookoła rozpościerała się nieprawdopodobna śnieżna 
równina. Przez kilka chwil pomyślałam, że nasza 
nocna przygoda to był tylko sen, w końcu jednak 
uświadomiłam sobie, że po naszym powrocie do 
domu spadł śnieg. Po kilku dniach zużyliśmy całe 
ukradzione w kołchozie drzewo i powróciliśmy do 
punktu wyjścia. Znów nie mieliśmy nic do rozpalenia 
ognia. Było przenikliwie zimno. Zimą 1941 roku 
temperatura czasami dochodziła  do 40 stopni poniżej 
zera. Wiadro z wodą do mycia stojące w rogu pokoju 
było zamarznięte każdego ranka. Pewnego dnia 
razem  z  jednym  z  synów  mojej  ciotki poszliśmy  
 

 

poszukać czegoś, co mogło służyć na opał. Wokół 
panowała cisza i rozciągała się śnieżna biel. 
Ubrani byliśmy w buty wykonane z owczej wełny 
i z każdym krokiem zapadaliśmy się w śnieg po 
kolana. Godzinami poszukiwaliśmy wszystkiego co 
czarne i wystawało spod śniegu. Ostatecznie 
udało nam się zgromadzić małą wiązkę wilgotnych 
gałązek. W trakcie mozolnego powrotu, chłopiec 
niósł wiązkę na rzemieniu przewieszonym przez 
plecy. Po powrocie do domu i próbie zdjęcia 
z pleców wiązki gałązek, okazało się że chłopiec 
nie mógł otworzyć zaciśniętej pięści. Jego dłoń 
uległa odmrożeniu. "Wyjdź na dwór, a ja będę 
nacierać twoją rękę śniegiem. Może to pomoże " –
powiedziałam. "Nie!"- wrzasnął ze strachu 
przyciskając odmrożoną dłoń do swojego ciała. 
Ciotka była zrozpaczona sądząc, że jej syn straci 
dłoń. Próbowaliśmy przekonać go, aby dał sobie 
natrzeć dłoń, lecz on uparcie odmawiał. 
Pośpiesznie udałam się do wsi, prosząc o radę 
napotkane rosyjskie kobiety. Jedna z nich dała mi 
trochę oleju, radząc wcierać ją w odmrożoną dłoń. 
Wróciłam do domu i pomimo protestów chłopca 
zaczęłam wmasowywać olej w jego zaciśniętą 
dłoń. Tej nocy chłopiec cierpiał potworne 
męczarnie, a jego straszne jęki, były trudne do 
zniesienia. Powoli krew zaczynała dopływać do 
dłoni i następnego ranka jego zaciśniętą dłoń 
pokrywał jeden olbrzymi ciemnoniebieski pęcherz. 
Po kilku dniach chłopiec był w stanie rozewrzeć 
zaciśniętą dłoń. Od tego czasu, kiedykolwiek 
wychodził na zewnątrz przy mroźnej pogodzie, 
dłoń natychmiast ulegała odmrożeniu.  
 
Rozdział XII 
 
Pierwsze sześć miesięcy 1942 roku były 
najcięższe z całego mojego pobytu na zesłaniu 
w Rosji. Nie wiem, czy moglibyśmy przeżyć bez 
paczek, które moja ciotka otrzymywała od swojej 
córki i moich zdolnościach do szydełkowania. Gdy 
Rosjanki dowiedziały się o moich umiejętnościach, 
przynosiły mli kawałki wełny, a ja robiłam 
szydełkowe buciki dla dzieci za co otrzymywałam 
trochę żywności. Haftowałam również, różne 
przepaski na głowę, za które otrzymywałam słoik 
mleka lub czasem bochenek chleba. W trakcie 
mojego przymusowego pobytu na zesłaniu nawet 
wróżyłam z kart. Nie znałam się zupełnie na 
wróżeniu, lecz Rosjanki głęboko wierzyły w to  
wszystko co im przepowiadałam.  

W pewien kwietniowy wieczór 1942 roku, 
po wejściu do naszego pokoju  zastałam  wujka 
i ciotkę w stanie wielkiego podniecenia. Gdy tylko 
mnie zobaczyła, powiedziała: "Elza, mamy nowiny, 
wspaniałe  nowiny! Czy pamiętasz naszego zięcia  
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Eryka? Od trzech lat przebywa w rosyjskim obozie 
jeńców wojennych i w  swoim liście pisze, że 
przyjedzie, aby wydostać nas z Rosji!” 
Nigdy przedtem nie widziałam ciotki w takim stanie! 
Wielokrotnie, w ciągu ostatnich miesięcy  obawiałam 
się o jej życie i wydawało się, że straciła wszelką 
nadzieję! Teraz twarz jej była rozpromieniona, ciężko 
oddychała i kontynuowała:  "On nie wie, kiedy będzie 
mógł przyjechać, lecz mamy czekać tutaj na jego 
przybycie". Nie mogąc uwierzyć w tak nieoczekiwaną 
wiadomość ,opadłam na zardzewiałe łóżko 
i wybuchnęłam płaczem. "Elza, dlaczego płaczesz? - 
zapytała ciotka, również bliska płaczu i dodała 
"Wracamy z powrotem do Polski, wracamy do domu!" 
Wypowiadając te słowa, usiadła obok mnie na łóżku 
i trzymając mnie w objęciach płakała  razem ze mną.  

W lecie 1941 roku armia niemiecka 
rozpoczęła inwazję na Rosję. W tym czasie 
generał Sikorski głównodowodzący polskich sił 
zbrojnych przebywał w Anglii. Uzgodnił ze 
Stalinem, że wszyscy polscy wojskowi, którzy byli 
więzieni w Rosji zostaną uwolnieni w celu 
sformowania armii do walki z Niemcami. Każdy 
polski żołnierz przebywający w Rosji miał 
sporządzić listę krewnych przebywających na 
zesłaniu. Zięć mojej ciotki umieścił na liście 
również moje nazwisko i był to jedyny sposób na 
mój wyjazd z Rosji. Jedynie trzydzieści procent 
więźniów wojennych zesłanych do Rosji 
uwolniono. Wśród setek tysięcy zwolnionych 
żołnierzy było niewielu oficerów. Z piętnastu 
tysięcy oficerów, wśród których był mój mąż, 
zwolnionych zostało jedynie kilkuset. Generał 
Sikorski pytał rząd rosyjski gdzie znajdują się 
pozostali oficerowie. Nie dostał żadnej odpowiedzi, 
tak więc rodziny wywiezionych zwróciły się do 
Czerwonego Krzyża z prośbą o wszczęcie 
poszukiwań. W końcu Rosjanie oświadczyli, że 
faktycznie oficerów zwolniono, i w celu dalszych 
poszukiwań zaginionych podano informację, że 
oficerów wywieziono do Niemiec, a w końcu, 
w październiku 1941 roku oznajmiono, że oficerowie 
uciekli do Mongolii. Armia niemiecka posuwała się 
naprzód w głąb Rosji i w kwietniu 1942 roku osiągnęła 
rejon lasów katyńskich, trzydzieści sześć mil od 
Smoleńska. Tutaj Niemcy odkryli tysiące ciał 
pogrzebanych w zbiorowych mogiłach. Na mogiłach, 
które kryły ciała polskich oficerów posadzone zostały 
drzewa. Znaleziono czternaście tysięcy pięćset ciał. 
Każdy z oficerów został zabity strzałem w tył głowy. 
Listy znalezione przy ciałach posiadały datę 
z wiosny 1940 roku, co wskazywało, że zostali 
zabici co najmniej dwa lata przed odkryciem 
grobów przez Niemców.  
Znacznie później, już po wojnie, dowiedziałam się, że 
ogłoszono  listę  zamordowanych  oficerów,  na której  

 

znajdowało się nazwisko mojego męża. Jego 
zwłok nigdy nie zidentyfikowano. 
 
Rozdział XIII 
 

Zięć wujostwa przyjechał do nas w czerwcu 
1942r. Nasze spotkanie odbyło się w potoku łez 
i w radosnym uniesieniu. Po owacyjnym powitaniu 
przyszedł czas, abyśmy się sobie przyjrzeli. 
Niestety nasz wygląd zmienił się bardzo od czasu, 
gdy widzieliśmy się ostatni raz, jeszcze w Polsce. 
Wszyscy straciliśmy wiele kilogramów, a skóra na 
naszych ciałach zwisała fałdami. Bogusia miała 
miesiąc, kiedy Eryk widział ją ostatni raz, a teraz 
była trzyletnią dziewczynką, lecz jej rączki i nóżki 
przypominały zapałki, a w buzi nie miała żadnego 
zęba. Eryk przywiózł ze sobą przepustki i bilety 
kolejowe dla nas wszystkich, więc czym prędzej 
wsiedliśmy do pociągu i jadąc na południe Rosji, 
rozpoczęliśmy długą podróż w nieznane, kierując 
się do Iranu. Pociąg zatrzymywał się na każdej 
stacji, gdzie zaopatrywano nas w wodę. Po kilku 
dniach podróży musieliśmy przesiąść się na inny 
pociąg. W czasie postoju rozlokowaliśmy się na 
peronie, na  dworcowych ławkach, a Bogusia 
bawiła się w pobliżu biegając i skacząc na 
schodach wiaduktu przerzuconego nad torami. 
Zmęczona podróżą i przygrzewającym słońcem na 
chwilę zasnęłam. Gdy się obudziłam okazało się, 
że moje dziecko zaginęło i nikt nie mógł mi 
powiedzieć gdzie może być. Biegałam po peronie, 
nieprzytomna ze strachu, rozglądałam się dookoła 
i wołałam głośno jej imię. Bałam się, że w każdej 
chwili może nadjechać nasz pociąg, a ja nie mogę 
znaleźć dziecka. Przez dwie godziny szukałam 
Bogusi razem z ciotką, wujkiem i Erykiem, 
rozpytując napotkanych ludzi wokół stacji, w końcu 
pobiegłam do miasta. Wreszcie trafiłam na kobietę, 
która powiedziała, że widziała ją na targowisku. Stała 
otoczona przez ludzi i szlochała. Gdy wreszcie 
wszyscy powróciliśmy na peron okazało się, że nasze 
pakunki ukryte pod ławką na czas poszukiwań Bogusi 
znikły. Po 20 minutach od naszego powrotu nadjechał 
pociąg. Do dziś na myśl o tym wydarzeniu krew ścina 
mi się w żyłach. Ruszyliśmy w dalszą drogę, kierując 
się na południe. 

Dotarliśmy do Pahlavi w Iranie, leżącym nad 
Morzem Kaspijskim, opiekę nad nami przejął 
Czerwony Krzyż i udaliśmy się do Teheranu. Tę 
część podróży odbywaliśmy autobusami, która 
okazała się prawdziwym koszmarem. 
Przejeżdżaliśmy przez górzyste tereny, miejscami  
wąskimi i stromymi drogami otoczonymi z jednej 
strony stromą, skalną ścianą, a z drugiej głęboką 
przepaścią. Jeden z autobusów z naszego konwoju 
spadł do głębokiego wąwozu, a ludzie znajdujący się  
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w nim zginęli. Do Teheranu przyjechaliśmy 
bardzo zmęczeni i przygnębieni. Peryferie 
miasta otoczone były lasem namiotów 
wzniesionych przez Czerwony Krzyż i dawały 
schronienie tysiącom uciekinierów oraz tworzyły 
tranzytowy ośrodek, przez który, każdego dnia 
przewijały się setki ludzi. Jedni opuszczali 
obóz, a na ich miejsce ciągle przybywali nowi. 
To tutaj właśnie, na zawsze oddzielono mnie od 
wujka i ciotki, którzy, jak się później 
dowiedziałam osiedlili się w Izraelu. 

Dwa dni po przyjeździe do obozu, 
przedstawiciel  Czerwonego Krzyża zapytał mnie, 
czy nie mogłabym pomóc w  opiece nad chorymi 
dziećmi – sierotami. Zaprowadził mnie do namiotu, 
w którym przebywały dzieci i oczom moim ukazał 
się przerażający widok. Małe dzieci, w wieku 6 – 7 
lat leżały bezwładnie na łóżkach polowych. 
Wszystkie były niewidome. Cierpiały na jaglicę 
i oczy ich pokryte były ropną wydzieliną, a  ciała 
oblepione kudełkami z koców. Z powodu 
chronicznej biegunki, która powodowała nawet 
wypadanie jelita grubego, leżały zanieczyszczone 
własnymi odchodami. W namiocie panował 
niesamowity odór. Przedstawiciel czerwonego 
Krzyża powiedział mi także, że dzieci chorują na 
tyfus cierpią na niedobór witamin. Przydzielono mi 
15  osobową grupę dzieci. Do moich obowiązków 
należało karmienie, kąpanie i utrzymanie ich 
w czystości. Niestety dzieci umierały jak muchy 
i po dwóch tygodniach, gdy wsiadaliśmy na statek 
płynący do Indii, w mojej grupie pozostało ich już 
tylko siedmioro. W Indiach zatrzymaliśmy się 
w starym, opuszczonym wojskowym obozie. Moje 
dzieci były ze mną i nadal się nimi opiekowałam. 
Obóz położony był nad morzem, więc każdego 
ranka prowadziłam dzieci do morza, aby je 
wykąpać i przemyć chore oczy. Po kąpieli dzieci 
trafiały do punktu medycznego. W końcu któregoś 
dnia lekarz postanowił, że pozostaną w szpitalu 
i od tej pory już ich więcej nie widziałam. Ciepły 
i wilgotny klimat Indii, pomimo zdecydowanie 
lepszego, bogatego w witaminy  odżywiania, 
sprawiał, że wyniszczony organizm stawał się 
bardzo podatny na choroby. Tym razem okazało 
się, że moja córeczka, Bogusia zachorowała na 
żółtaczkę i awitaminozę. W Indiach przebywało 
tysiące uciekinierów podobnych do mnie, 
mieszkających pod namiotami, w wielkich 
obozowiskach. Powrót do Europy był niemożliwy, 
ponieważ tam ciągle trwała wojna, więc 
zdecydowano, że następnym etapem naszej 
tułaczki będzie Afryka. 
 

Cdn. 
 
 

 

Ocalić od zapomnienia cd. 
 

Magdalena Storożenko 
  
1941.10.11 - wojna trwa nadal.  Jest to wojna 
najgorsza jaką świat dotąd  oglądał. Ścierają się 
dwie potęgi świata i Bóg sam wie jak to się 
rozstrzygnie. Niemcy dotychczas idą naprzód 
pomimo ogromnych strat zagrażają już Moskwie, 
a ci co przyrzekają każdemu pomoc siedzą 
z założonymi rękoma, bawią się i piją, a za nich 
inni się wykrwawiają. Tak, to żniwo dla nich. 
Uważam, że przyjdzie czas gdy żydowski ten 
naród będzie decydował o losach świata. Moi 
kochani, może Bóg nam dopomoże wytrwać, 
może ten wir wojny niedługo się rozstrzygnie.  
 

1941.11.12 - miałem sposobność wysłać przez 
Lizbonę do Ciebie Lusieńko pakunek za 2 funty. 
Czuję wewnętrzne zadowolenie, że mogę bodaj 
odrobinę wam pomóc, lecz czy ten pakunek 
dojdzie, Bóg raczy wiedzieć. Na froncie jak zwykle 
zmienne szczęście. Wojsko Polskie już walczy 
w Rosji przeciw Niemcom. Leningrad i Moskwa 
jeszcze się trzymają, lecz na Krymie nie bardzo. 
Niemiec idzie naprzód. 
 

1941.11.20 - wojna przybiera coraz gorsze 
rozmiary. Bóg raczy wiedzieć jaki będzie jej 
koniec. Niby na dziś był zapowiedziany przez 
Hitlera traktat pokojowy, lecz wszystko wzięło 
w łeb. Anglicy przedwczoraj rozpoczęli ofensywę 
i wkroczyli 80 km do Libii. Na Krymie Niemcy zajęli 
Kercz. Ilu Polaków jeszcze  marnie zginie. Niby 
Ameryka zaczyna coraz więcej pomagać, może to 
się zmieni na lepsze, daj Boże jak najprędzej.  
 

1941.12.14 - Ameryka od tygodnia w wojnie 
z Japonią. Japonia napadła zdradziecko w chwili 
gdy ambasada Japońska omawiała z mężami 
stanu Ameryki sprawę na dalekim wschodzie. 
Padły pierwsze ofiary i pierwszym był niestety 
Polak. Na froncie rosyjskim od 12 grudnia Niemcy 
w odwrocie na całym froncie, porzucają sprzęt, 
czołgi, armaty i uciekają, może nie tyle przed 
wojskami sowieckimi ile przed zimą. Może front 
znowu zbliży się bliżej Was. Moi kochani, Boże jak 
twarde życie wy tam musicie mieć. Wysłałem 2 
funty do Lizbony żeby Wam stamtąd wysłali jakiś 
pakunek ale obawiam się, że może źle zrobiłem 
dla Was, może to być podejrzane. Boże Nasz już 
trzecie Święta Bożego Narodzenia mam spędzić 
na obczyźnie, tak daleko od moich najdroższych. 
Słyszy się od kilku tygodni, że my stąd 
wyjeżdżamy gdzieś na wschód.   
1942.02.04 - rzeczywistość przedstawia się tak: 
Anglicy w Libii cofają się a ci na miejscu bawią się 
i szukają czarnych  murzynów żeby się za nich bili.  
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Na froncie rosyjskim czasami lepiej, chociaż nie 
wiadomo co wiosna przyniesie Na razie wbijają się 
klinami w pozycje Niemieckie pod Charkowem 
Przewiduje się jednak, że wiosną Niemcy 
rozpoczną ofensywę na dalekim Wschodzie. 
Cokolwiek się ustabilizowało jednak Japończycy 
ciągle idą naprzód i najprawdopodobniej Singapur 
padnie w tych dniach. Jest to największy port 
wschodni. Sprzymierzeńcy ciągle radzą co będzie 
po wojnie, a samej wojny jeszcze nie skończyli 
Bóg raczy wiedzieć jaki będzie jej koniec. Ameryka 
nie bardzo „grzeszy” sprzętem, zaangażowanie 
przewiduje na rok 1944. Czy oni powariowali, czy 
to jest dla nas możliwe doczekać tego czasu.  
 

1942.02.18 Nie wiem jak będzie, ale zdaje mi się, 
że to jest tylko początek tej rzezi, która jeszcze 
nastąpi. Sąd będzie straszny! Czy my to 
przeżyjemy Bóg raczy wiedzieć. Dla 
sprzymierzonych ostatni tydzień był naprawdę 
czarny. W Singapurze padło 60000 jeńców, oprócz 
tego wzięli Japończycy dużą masę sprzętu. Ile to 
Singapur kosztowało? Po kanale tuż na oczach 
Anglików przedefilowały 3 okręty wojenne 
niemieckie. Na froncie rosyjskim nie jest bardzo 
dobrze pomimo tego, że piszą, iż wciąż idą 
naprzód. Stoją jednak na miejscu. 
 

1942.03.02 - przedwczoraj wysłałem przez Polski 
Związek Polaków Za Granicą w Londynie list do 
Łohazy który jest w obozie Miranda de Ebro (1) 
w Hiszpanii i  prosiłem go w tym liście, by dał znać 
Tobie Lusieńko, że ja żyję, gdyż pisać stąd do 
kraju jest nieprawdopodobieństwem.  Nie wiem też 
czy i ten list nie odbije się tam ujemnie na Was. 
Moi kochani,  wierzcie mi, że chciałbym jak 
najlepiej lecz nic poradzić nie mogę. Świat jest 
okropny, a ludzie źli.  Może ta wojna ich zmieni? 
Jeżeli chodzi o działania wojenne to nic 
pocieszającego nie ma. Anglicy dostają w skórę! 
Jak im się przypatruję, to widzę, że nie jest to 
żadne wojsko, a czarnych na konserwy mają coraz 
mniej. Tu w okresie wojny mają 3 dni w tygodniu 
święto.  W ogóle piją, bawią się w najlepsze, 
a kobiety to szkoda mówić. Zachodnia kultura! 
Każda jedna zdradza swego męża, okropna 
ohyda. Śmierć męża lub rany nic je nie obchodzą! 
Świat  zabaw i rozpusty. Och żeby wrócić już do 
Swoich Najdroższych! Poznałem świat ohydy 
i fałszu, ale czy ja wiem, może u nas teraz to samo 
się dzieje, może niesłusznie potępiam inne 
narody. 
  
1942.03.14 - nic pocieszającego na dalekim 
wschodzie. Pada wyspa za wyspą, wojna zbliża 
się do nas, na froncie politycznym polsko-
rosyjskim nie bardzo dobrze. Rosjanie w ogóle nie 
chcą     wypuszczać    ze    swego   kraju    wojska  

 

polskiego, ani też nie chcą przyjąć instruktorów 
naszych z Anglii. Coś z granicą polsko-
bolszewicką nie bardzo porządku, nasi alianci boją 
się żeby im skóry nie wyłoili. Może w tych dniach 
rozpoczną jakąś ofensywę. Jak długo to potrwa - 
Bóg raczy wiedzieć. Ja tymczasem moi drodzy 
znoszę poniewierkę. 

 Cdn. 
 

PS. 
 

Z wielkim zainteresowaniem czytam wojenny 
pamiętnik Pana Burczyńskiego, gdyż przypomina mi 
opowiadania mego Ojca śp. Jana Tabińskiego. Wynika 
z tego, że mieli oni wspólne losy i wojenną drogę. 
Ucieczka z Tłumacza na Rumunię i Węgry. Armia 
Polska we Francji, bitwa o Narwik, Anglia. W ich 
wspomnieniach przewija się nazwisko Łohazy, 
pracownika poczty w Tłumaczu. Podobne też mają 
oceny krytyczne, zarówno co do Francuzów jak 
i Anglików. Może to żal do nieudanych 
sprzymierzeńców? Co do paczek za dwa funty 
wysyłanych z Lizbony, wspominanych przez 
p. Burczyńskiego, to chciałam wytłumaczyć, że wobec 
braku jakiejkolwiek możliwości korespondencji między 
rodzinami w Tłumaczu, a walczącymi na różnych 
frontach II wojny światowej członkami rodzin, forma 
paczek z Lizbony przysyłana za zwrotnym 
potwierdzeniem odbioru, była zbawiennym znakiem, 
że jedni i drudzy żyją. Ojciec opowiadał, jak bardzo się 
bał o nas, wiedząc o Sybirze, niemieckich obozach, itp. 
Paczki z Lizbony to były półkilogramowe, wielkości A5, 
prasowane bakalie, takie jak figi, daktyle, rodzynki, 
migdały. Dopiero teraz od Pana Burczyńskiego 
dowiedziałam się, że tam kosztowały one ich 2 funty. 
Ojciec, gdy przekonał się, że żyjemy dalej w Tłumaczu, 
przysyłał ich bardzo dużo. Pamiętam te kapiące ślinki, 
gdy mama nie dała nam nawet pokosztować, bo 
musiała sprzedać te rarytasy na chleb. Stałym 
odbiorcą była znana w Tłumaczu volksdeutscherin -  
Stefania Stojałowska, która na swych biesiadnych 
stołach zachwycała Niemców takimi południowymi 
specjałami. Drogi naszych ojców rozeszły się, gdy 
mojego zaokrętował na statek Batory kapitan 
Dyczakowski, też Tłumaczanin. Na statku Ojciec pełnił 
funkcję wychowawcy dzieci londyńskich wywożonych 
do Australii  przed  niemieckimi bombardowaniami.  
 

Oczekujemy dalszych odcinków pamiętnika Pana 
Burczyńskiego. 

 

Danuta-Tabińska-Juhasz 
 
1) Miranda de Ebro – miejscowość w Hiszpanii 
nad rzeką Ebro. Mieścił się tam ciężki obóz pracy, 
położony w zakolu rzeki Ebro, wśród bagien, do 
którego trafili Polacy, wzięci do niewoli przez 
Niemców, po kapitulacji Francji.  
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Świat jest naprawdę mały!  
 
Jerzy Czyżycki  
 

 

 
Państwo Lola i Edward Śniechowscy z panią Heleną 
Wiewiórską w środku, w domu pełnym poloników. 

Anglia, czerwiec  2008r. 
 

Kilka swoich słów, które poniżej zamieszczam, 
poprzedziłem tytułem – „Świat jest naprawdę mały”. 
Czy mogłem jednak znaleźć coś bardziej trafnego? 
Pomyślcie tylko. Tam gdzieś w wielkim szerokim 
świecie, mieszka sobie od wielu lat rodzina, która jest 
nam bliska, bardzo bliska. Niespodziewanie 
odnajdujemy Jej krótkie dzieje w bliźniaczym 
wydawnictwie kresowym "Semper Fidelis"  
wydawanym  przez Zarząd Główny TMLi KPW.  

Pani Helena Wiewiórska nieustannie 
poszukująca Polaków, których wojna rozrzuciła po 
szerokim świecie, opisuje ich losy. W przedostatnim 
w tym roku numerze SF zamieszczono Jej krótkie 
notki opisujące dzieje niektórych rodaków 
mieszkających w Anglii. Wśród nich znalazł się też 
bliski nam Tłumaczanom Edward Śniechowski, 
z żoną. Wielu z nas zapewne pamięta Ich pobyt na 
jednym z naszych corocznych „wczasowań”, a było to 
w Sułowie k/Milicza w 1995r. Tu aż się prosi, jak 
w piosence ..."Powróćmy jak za dawnych lat..." 
zamieścić za zgodą autorki tę notkę o naszych 
krajanach Z. I E. Śniechowskich.  

"Pani Zygmunta Paleolog-Śniechowska 
pochodzi spod Lwowa z miejscowości Borszczów, 
gdzie jej ojciec był dyrektorem monopolu tytoniowego. 
Po 17-tym września postanawiają uciekać, a ich 
szofer gotów jest jechać z nimi. Pani Lola (Zygmunta) 
z rodzicami, braćmi i wujem opuszczają swoje dostatnie 
domostwo i przedostają się do Rumunii, skąd udaje 
się im wyjechać do Francji, gdzie ojciec dostaje angaż 
do  pracy  we   francuskim  przemyśle  tytoniowym 

 
 Przebywają najpierw w południowej, a potem 
w środkowej części Francji, gdzie w czasie wojny była 
delegatura rządu polskiego. Po wojnie wyjeżdżają do 
Anglii w ramach łączenia rodzin, bo tutaj są dwaj bracia 

Loli - lotnicy z brygady pancernej gen. 
Maczka. Pani Lola dostaje się na studia 
w Wyższej Szkole Handlowej w Manchester, 
po skończeniu której pracuje jako 
sekretarka z biegłą znajomością języka 
francuskiego.    Na     studiach    poznaje 
na     potańcówce     studenckiej    swego 
przyszłego męża - kresowiaka Edwarda 
Śniechowskiego. Po ślubie zamieszkali 
w Manchester, najpierw z rodzicami Loli, 
potem kupują dom dla siebie, a następnie 
dużą posiadłość koło Manchester, gdzie 
mieszkają dotychczas, i w którym można 
podziwiać piękne zbiory poloników. To 
hobby gospodarza domu pana Edwarda 
Śniechowskiego, który pochodzi z południowo 
wschodnich kresów Polski, z miejscowości 

Tłumacz, 25 km od Stanisławowa. 17 września 1939 
roku z rodzicami i dwiema siostrami uciekają do Łąk 
Dukielskich, gdzie mieszkała babcia. Tu Edward 
zaczyna naukę w gimnazjum matematyczno-fizycznym 
i pracuje w fabryce jako urzędnik. W 1946 roku dostają 
wiadomość z Włoch od starszego brata Adama, który 
był oficerem 2-go Korpusu i miał prawo sprowadzić 
rodzinę. Zapada decyzja, że wyjedzie najmłodszy brat 
Edward. Przy wojsku polskim we Włoszech ma 
możliwość studiowania medycyny, ale resztki 2-go 
Korpusu zostają przeniesione z Włoch do Anglii. Pan 
Edward wraz z żołnierzami wyjeżdża do obozu w Walii, 
potem przenosi się do Manchester gdzie zaczyna studia 
i dostaje tytuł inżyniera konstruktora (konstrukcje 
żelazne). W czasie studiów poznaje swoją przyszłą 
żonę Lolę i dotychczas żyją szczęśliwie razem. 
Podziwiam ich aktywność, działalność patriotyczną, 
pogodę ducha. Pan Edward pisze bardzo interesujące 
artykuły patriotyczne także o sztuce w Dzienniku 
Polskim. Jestem wdzięczna państwu Śniechowskim za 
gościnę w ich domu i wspólne zwiedzanie Manchester, 
jakże inne niż je znałam z powieści Dickensa - teraz 
piękne, wcale nie ponure miasto. Dziękuję za wszystko". 

Przekazując tę biograficzną notkę, czy nie 
mam racji, że świat jest bardzo, bardzo mały.  
PS. 
W wcześniejszych numerach „ZT” znajdują się 
przedruki z „Dziennika Polskiego” ciekawych, 
patriotyczno-historycznych artykułów pióra 
naszego Rodaka Pana Edwarda Śniechowskiego, 
a dostarczanych nam przez Jego siostrę, śp. Lusię 
Bilut z Rzeszowa. Przesyłamy serdeczne, 
tłumackie pozdrowienia Państwu Śniechowskim 
z prośbą o pamięć o nas. 
 

Redakcja i Tłumaczanie 
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Wspomnienie z Tłumacza 
  
Krystyna Duniec 
 

Nawiązując do rozmowy telefonicznej z Panią 
Elżbietą Niewolską, z dnia 18. września 2008r. 
i korzystając z zachęty abym opisała swoje 
wspomnienia z lat dziecięcych, spędzonych 
w Tłumaczu zdecydowałam się na utrwalenie na 
piśmie wydarzeń, których byłam uczestniczką 
i świadkiem.  

Przechowuję wiele wydarzeń 
w pamięci i chcę zacząć od wymienienia  
nazwisk, które wplotły się w moje 
myśli i  do dzisiaj wspominam je 
z sentymentem. Bawiłam się na moim 
i okolicznych podwórkach oraz łąkach 
z Bogusią Hrapkowicz, której rodzice 
mieli dom na tej samej ulicy. Pamiętam, 
że miała dwóch braci: Stasia 
i Zygmusia. Obok naszego domu 
mieszkała także Lila Bulzacka, a także 
Zosia Kosior z bratem  oraz Danusia 
Kuźmenko. Ją pamiętam najlepiej, bo 
miała liczne rodzeństwo: Stasię, Rysia, 
Jadzię i Halinkę. Jej ojciec, pan 
Kuźmenko był kolejarzem. Jakiś czas 
mieszkali u mojej babci, potem 
wyprowadzili się, ale my w dalszym 
ciągu bawiłyśmy się razem. Z Danusią 
ukończyłam czwartą klasę w Tłumaczu. 
Najchętniej przebywałam w ich 
towarzystwie, gdyż jako jedynaczka bardzo 
tęskniłam za towarzystwem dzieci. Pamiętam 
również Zosię lIczyszyn i Krzysię Kurczabównę, 
chociaż nie miałam z nimi tak bliskich kontaktów jak 
z Danusią. Pamiętam jeszcze Danusię Tabińską i jej 
siostrę Lalę. Mam z nimi zdjęcie.  

U moich dziadków Ostropolskich mieszkali 
w przybudówce domu państwo Wierzbiccy. Mieli 
synka Tadzia (młodszego ode mnie o jakieś 2-3 
lata). Ojciec pana Wierzbickiego był leśniczym. 
Często przyjeżdżał dorożką zaprzężoną w jednego 
konia i przywoził z lasu to grzyby, to jagody, to 
drewno. Przyzwyczailiśmy się do tego, że już 
w sobotę był na podwórku. W 1942r. podczas 
rzezi Polaków przez ukraińskich nacjonalistów na 
podwórko wjechała dorożka (koń sam trafił bo znał 
drogę) i przywiózł zmasakrowane zwłoki dziadka. 
Pamiętam co się wtedy działo i u państwa 
Wierzbickich i u moich dziadków. Przypadkowo 
weszłam do pokoju, gdzie na stole leżały zwłoki 
przygotowane do pogrzebu. Nikogo nie było 
w pokoju, a ja jako ciekawe dziecko byłam 
ciekawa dlaczego dziadek Tadzia śpi na stole 
zamiast w  łóżku  i  dlaczego  ma  przykrytą  twarz.  

 

Chciałam go obudzić i odkryłam mu twarz. Obraz, 
jaki zobaczyłam będzie mnie prześladował do 
końca życia, a z szoku, w który wpadłam nie mogli 
mnie długo uwolnić  moi rodzice. Jeżeli te słowa 
kiedyś przeczyta ktoś z rodziny Wierzbickich, 
może być pewien, że tragedia ich rodziny była 
tragedią wszystkich Polaków. Polacy mieszkający na 
tych ziemiach wraz z Ukraińcami i Żydami czuli się 
dziećmi jednej Polskiej Ojczyzny. To, co się stało po 
1939r., ten wybuch potwornej nienawiści jest dla mnie 
do dziś sprawą niezbyt zrozumiałą.  

 

 

Przed domem Marii i Bronisława Osieckich 
w Tłumaczu, ul Słowackiego 9. Na zdjęciu od lewej:, 
Lala Tabińska Zdzisław Kuliński (syn Janiny 
Ostropolskiej Kulińskiej), Krystyna Osiecka (córka Marii 
Ostropolskiej Osieckiej) oraz Danusia Tabińska.  

 

W roku 1942, po wkroczeniu Niemców do 
Tłumacza Niemiec Landwirt  (tak go nazywano, 
ale nie wiem czy to było jego prawdziwe nazwisko) 
wyrzucił nas z naszego domu. Musieliśmy 
zamieszkać u dziadków Ostropolskich. Niemiec 
przywiózł ze sobą żonę i dzieci: córkę - czteroletnią 
Heidi i małego synka. Zaczął od „remontu" i wymienił 
drewniane schody wejściowe do budynku (ale jakiego 
użył materiału!). Niedaleko, w stronę Rynku był stary, 
żydowski cmentarz. Z tego cmentarza kazał zabrać 
kamienne nagrobki i z nich zrobił sobie schody. Moi 
rodzice przeżyli szok. Był to okres wojny. Potem gdy 
ponownie ze wschodu weszli "oswobodziciele" nie 
było już możliwości wymiany tych schodów. Cztery 
stopnie schodów to cztery informacje dla ocalałych 
z niemieckiego pogromu tłumackich Żydów i o ich 
przodkach. W chwili obecnej na miejscu tego 
cmentarza zbudowane są domy, dlatego obawiam się, 
że te nagrobki stanowią ostatni ślad po cmentarzu. 



Zeszyty Tłumackie 2(42) 2008 r. 
 

 
 28 

 

W 1945r. zostaliśmy usunięci z ojcowizny. Do końca 
swego życia moja mama wspominała wojenny 
koszmar i mówiła o tych schodach. Kojarzyły się jej 
z mentalnością narodu niemieckiego - "narodu  nadludzi". 
 

 
 

 Wejście do domu przy ul. Słowackiego 9. Schody 
wykonane z tablic nagrobnych z żydowskiego cmentarza. 
 

Dopiero po 63 latach mój mąż i wnuczka  
wybrali się do Tłumacza. Nie mogłam z nimi jechać ze 
względów zdrowotnych. Na wszelki wypadek 
poinformowałam ich, jak mają  trafić do rodzinnego 
domu, gdzie spędziłam swoje dzieciństwo. Informacja 
o schodach zrobionych przez Niemca była przez moją 
rodzinę traktowana z niedowierzaniem, że jeszcze 
dzisiaj    mieszkańcy  tego   domu   mogą   znosić  taki  

 

 

Dom w Tłumaczu przy ul. Słowackiego 9 
(obecnie Hruszewsky 13) 

 

widok. Co zastała na miejscu moja wnuczka i mąż? 
Ruiny domu, składowisko śmieci na podwórku (bo 
inaczej nie mogę nazwać trzech zwałów graciarni 
imitujących komórkę). Szałas? Każda połać dachu 
domu  załatana  innym  materiałem, a przed wejściem 

 

ciągle  widniały   schody   z   żydowskich   nagrobków.  
Dołączam do tych gorzkich słów zdjęcie domu 
oraz tych nieszczęsnych schodów. Każdy kto te 
słowa przeczyta niech pomyśli jakby się czuł 
mieszkając w takim domu. Padał deszcz, 
Ukrainiec, który ich przywiózł swoim samochodem 
ze Lwowa spieszył się, więc wnuczka i mój mąż 
nie mieli możliwości aby odwiedzić dom, gdzie żyli 
dziadkowie Ostropolscy. Wnuczka zdążyła jeszcze 
zabrać garsteczkę ziemi z ogrodu oraz kilka gałązek 
jabłonki, która posadził mój ojciec w 1941r. Będą to 
nasze, najdroższe rodzinne pamiątki.  
 

PS. 

Tylko dzięki naszym Zeszytom można przeżyć takie 
wzruszenia!!! Bo co może czuć człowiek, gdy po prawie 70 
latach zobaczy swoje dziecięce zdjęcie (wykonane 
w 1939r.) i przeczyta we wspomnieniach swoje nazwisko? 
Zdjęcie jest bardzo charakterystyczne, bo każde 
dziecko ma swoje ukochane zabawki. O dziwo, 
pomimo upływu tylu lat, widzę je nawet w kolorach. 
Lala Tabińska oprócz lalki przytula psa buldoga – 
Azora, Zdzisiu Kuliński trzyma na kolanach harmonię, 
Krysia Osiecka ma dzidziusia w prawdziwym beciku, 
który bardzo nam imponował, gdyż można go było 
przewijać. Ja – Danusia Tabińska mam lalkę Basię, 
którą przywiozła mi mamusia z nauczycielskiej 
wycieczki do Wilna, w 1937 roku. Lalka ma zamykane 
oczy, prawdziwe włosy i rzęsy. Jak na przedwojenne 
czasy była nowoczesną lalką i moją wielką dumą, 
więc ją szanowałam. Ubrana w atłasową, bordową 
krynolinę, siedziała na środku łóżek zasłanych 
koronkową kapą. Stamtąd właśnie zrabowano mi ją, 
przez rozbite okna, w czasie nalotu, gdy siedzieliśmy 
w schronie. Było to podczas przechodzącego przez 
Tłumacz frontu w 1944r. Długo po niej płakałam, 
uważając ją za ofiarę wojenną. Pamiętam Krysiu 
zabawy lalkami, piękne kwiaty w ogródkach, 
szczególnie „w zaułku” niedaleko domu 
p. Ostropolskich, który był w głębi od ul. 
Słowackiego. W ten nasz bajkowy i niewinny świat 
wdarły się przemocą okropności wojny. Pamiętam 
nie tylko przywiezione do domu przez wiernego 
konia  zwłoki p. Wierzbickiego, ale też zwłoki 
p. Roztropowicza, zamordowanego w pobliskiej 
wsi. Opowiadano, że cały był pocięty szkłem. 
Bardzo to wszystko przeżywaliśmy, szczególnie to 
niczym nie wytłumaczone barbarzyństwo. 
Bolejesz Krysiu nad schodami, zrobionymi z płyt 
nagrobnych żydowskiego cmentarza, które do 
dziś służą mieszkańcom domu i nie wiem, czy 
wiesz, że cała droga do Ganczarówki także jest 
zrobiona z żydowskich, nagrobnych płyt. 
Chciałabym droga Krysiu osobiście snuć z Tobą 
wspomnienia, te dobre i te złe,  z naszego 
dzieciństwa, z dalekiego Tłumacza. 
 

Danuta Tabińska-Juhasz 
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Stosunki polsko-ukraińskie 
w Tłumaczu 

 
Tadeusz Kłonowski 

(Gdańsk 1987) 
 

Nie dysponuję konkretnymi danymi o polsko-
ukraińskich relacjach w postaci dokumentów, ale 
pragnę napisać parę słów w oparciu o moje 
spostrzeżenia, opowiadania i relacje osób drugich, jak 
również posłużę się danymi zaczerpniętymi 
z encyklopedii wydanej przez „Macierz Polską” (Lwów 
1907) i „Małego Rocznika Statystycznego” z 1939r. 
(Wykaz małżeństw mieszanych polsko-ukraińskich – 
Aneks). Dokładne ustalenie ilości  mieszanych 
małżeństw jest dosyć trudne, ale bez wątpienia 
należy stwierdzić, że było to zjawisko bardzo 
częste, tak w okresie przed I wojną światową, jak 
i w okresie międzywojennym. Rodziny zamieszkujące 
w Tłumaczu przez dłuższy okres czasu, wcześniej czy 
później ulegały takim małżeńskim połączeniom. 

Na przestrzeni kilku wieków wytworzyło się 
polsko-ruskie społeczeństwo, charakterystyczne 
szczególnie w miastach, w których liczba Polaków 
dorównywała liczbie Rusinów. We wsiach przeważała 
ludność narodowości ruskiej. Jaskrawa dysproporcja 
istniała w woj. stanisławowskim, gdzie ludności ruskiej 
na wsi było ok. 82%, a polskiej ok. 13%. W skali 
województwa greko-katolików było 72,9%, 
a rzymskich katolików 16,6%. Dane wyznaniowe 
pokrywały się w przybliżeniu z liczbami narodowości 
polskiej i ruskiej.  

W okresie zaboru austriackiego można 
dopatrzyć się pewnych oznak rusyfikacji ludności 
polskiej narodowości zamieszkującej wsie. 
W jakim stopniu była to akcja zamierzona – trudno 
snuć wnioski. Główna przyczyna tego zjawiska 
miała charakter raczej obiektywny. Składało się na 
to przeważające otoczenie ludności ruskiej, 
a przede wszystkim istnienie w każdej wsi cerkwi 
greko-katolickiej. Ze względu na brak kościołów, 
rzymsko-katolicka ludność narodowości polskiej 
z konieczności korzystała z sakramentów i praktyk 
religijnych cerkwi. I tak po dokonaniu chrztu 
w cerkwi, potomek rodziny polskiej prawie 
automatycznie zmieniał narodowość na ruską. 
Jako przykład przytoczę spostrzeżenia wynikające 
z listy wyborców Pałahicz z roku 1867. Z listy tej 
obejmującej 226 głosujących, doliczyłem się 83 
nazwisk polskich, czyli ok. 36%. Lecz jak wynika 
z brzmienia imion, niektóre zostały nadane 
w cerkwi, a zatem zaszła zmiana wyznania, 
a z czasem narodowości, np. Kamiński Hryć, 
Kamiński Harasym, Lisowski Semen, Lisowski 
Ilko,   Morawski  Iwan,  Morawski  Ilko,  Mularyk  
 

 

Semen, Starski Wasyl, Hoszowski Wasyl. Malała 
ilość Polaków na korzyść narodowości ruskiej. 
Jednak w tym okresie nikt do tego nie 
przywiązywał większego znaczenia. 
Przynależność narodowa, wyznaniowa oraz 
posługiwanie się językiem nie miały wpływu na 
istniejącą zażyłość dwóch narodowości. 
Wprawdzie od roku 1869 językiem urzędowym 
znów był język polski ale i ten fakt wobec ponad 
90% analfabetyzmu nie mógł wywołać żadnych 
antagonizmów. Urzędowe dokumenty pozostawały 
w gestii urzędników, a potem obojętne było jakim 
znakiem krzyża świętego składają swoje podpisy. 
Jak wynika z list wyborczych z 1867r. nawet 
wójtowie, zamożni, cieszący się szacunkiem 
obywateli zgodnie podpisują krzyżykami wykazy 
uprawnionych do głosowania, w Tłumaczu - Michał 
Pawłowski, w Pałahiczach – Stefan Owczyrczyn, 
w Ottynii – Hnat Grzegorz. 

Wszyscy mieszkańcy Tłumacza, nie 
wyłączając Żydów posługiwali się językiem polskim 
i ruskim. W zależności od okoliczności i umiejętności 
lingwistycznych stron przechodzono na bardziej 
odpowiadający język. Nikt nie wymuszał na swoim 
rozmówcy języka. Również w stosunkach 
towarzysko-sąsiedzkich istniała harmonia i wzajemny 
szacunek. Spokrewnione lub zaprzyjaźnione rodziny 
utrzymywały serdeczne i szczere kontakty.  
Uwidaczniało się to szczególnie w czasie świąt 
Bożego Narodzenia. W pierwszej kolejności 
goszczono w domach polskich, a następnie 
w ruskich. Polacy, rzymsko-katolicy pierwszą Wigilię 
urządzali 24 grudnia, a drugą w mniejszym wydaniu, 
czyli w przeddzień święta „Trzech Króli”, co zbiegało 
się z Bożym Narodzeniem obrządku greko-
katolickiego. Również wspólnym świętem był 
obchodzony przez cerkiew Święty Jordan, tj. dzień, 
w którym święcono wodę. Do tej uroczystości 
przypadającej zwykle w mroźny dzień lutego włączali 
się bardzo licznie Polacy. 

Takie stosunki wzajemnej tolerancji, 
braterstwa i szacunku istniały w czasie zaboru 
austriackiego. Jak wynikało z opowiadań mojego 
Ojca, społeczeństwo Tłumacza i powiatu składało 
się z dwóch zasadniczych narodowości – Rusinów 
i Polaków.  W tym czasie nie spotykano określenia 
– narodowość ukraińska. Ukraina, Ukrainiec – 
rozumiano jako kraj i narodowość na wschód od 
granicy Austro-Węgier. Poprawne stosunki dwóch 
spokrewnionych narodów, posługujących się 
podobnym słowiańskim językiem, wyznawców 
zbliżonych religii uległy pogorszeniu pod koniec 
I wojny światowej. W latach międzywojennych 
pogłębiały się sprzeczności interesów 
narodowościowych, zaostrzyła się rywalizacja 
między stronami, podsycana  przez Niemców, pod  
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kątem nacjonalistycznym i przez Związek 
Radziecki, na polu walki klasowej, co sprowadzało 
się do tarć miedzy Polakami i Ukraińcami. 
Początki tych niesnasek, rywalizacji, a następnie 
konfliktów sięgają swoimi korzeniami do Wiosny 
Ludów. Wydarzenia z lat 1848-49 rozbudziły 
świadomość społeczno-narodową ludów monarchii 
austro-węgierskiej. Impuls ten min. Wywołał 
ożywienie ruchu literackiego na terenie wschodniej 
Galicji, w kierunku ukraińsko-narodowym. Zjazd 
uczonych i literatów ruskich uznaje „samostijność” 
i odrębność narodu ukraińskiego-ruskiego 
i postanawia rozwijać piśmiennictwo i oświatę 
w języku ojczystym. Hasło to realizuje Towarzystwo 
„Proświta”, które od założenia w r. 1868, do końca 
XIXw. rozkolportowało wśród ludu ruskiego ponad 
milion egzemplarzy popularnych dziełek w języku 
narodowym. Na przełomie XIX i XX wieku towarzystwo 
zrzeszało ponad 10 tys. Członków mających pod 
swym zarządem 1200czytelni ludowych „Proświta”. 
Głównymi ośrodkami rozwoju oświaty były: Lwów 
i Czerniowce. Najbardziej zasłużonym prezesem 
„Proświty” był ksiądz Emilian Ohonowskyj, profesor 
Uniwersytetu Lwowskiego, autor dzieł w zakresie 
językoznawstwa ruskiego i literatury (min. „Hramatyka 
ruska”, „Istoria ruskoi literatury”). 
Na terenie wschodniej Galicji, w przeciwieństwie do 
Ukrainy, gdzie ukazem carskim z 1876r. zabroniono 
drukować dzieła naukowe i literackie w języku 
ukraińskim, rozwijała się działalność literacka 
i oświatowa w języku narodu ruskiego. 

Cdn. 

Listy 
 

Kolega Jan Zakowicz przysłał list, w którym domaga 
się sprostowania informacji o zebraniu 323 zł. na 
cerkiewkę w Oknianach. Sprawę przedyskutowaliśmy 
na posiedzeniu Zarządu. Doszliśmy do wniosku, że 
ma kolega poniekąd rację, bo z naszego punktu 
widzenia dawnych mieszkańców Tłumacza, obiekt 
ten będzie zawsze dawnym kościołem parafialnym. 
Kościołem, który jest wspomagamy skromnymi 
datkami, by zachować go jako zabytek. Dzisiaj po 
latach opuszczenia i niszczenia, od nowa pełni rolę 
świątyni, dzięki objęciu go w posiadanie przez 
wiernych obrządku greckokatolickiego. Tym samym 
jest to cerkiewka, bo w tamtym obrządku tak zwą się 
ich świątynie. W informacji napisano „na cerkiewkę”, a 
poprawniej powinno być – „na dawny tłumacki  kościół 
parafialny, dziś cerkiewkę obrządku 
greckokatolickiego. Myślę, że takie sprostowanie 
zadowoli tych, którzy mogli odebrać te informację 
podobnie jak kolega Jan Zakowicz. Za to 
niezamierzone niedomówienie przepraszamy! 
 

Redakcja i Zarząd 
 

 

Odeszli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

rodzinom  zmarłych  składa  Zarząd   

TMLiKPW      Oddział      Tłumacz 

oraz 

Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
 

Errata do ZT 1(41) 
 

1. W artykule „Ziemia stanisławowska-
przewodnik” S. I T. Pelikanów, w części 
o Słobodzie Rungurskiej brakuje roku śmierci 
Stanisława Vincenza. Powinno być: „Zmarł 28 
stycznia 1971r. w Lozannie”. 

2. W „Wspomnieniu o Janie Johnsonie” 
J. Czyżyckiego umieszczono zdanie: 
„Johnsonowie zamieszkiwali w chylącym się 
ku upadkowi, małym domku .......”. Powinno 
być: „Johnsonowie zamieszkiwali, dziś już 
w chylącym się ku upadkowi, małym 
domku .......”.  

3. W „Liście darczyńców” błędnie zapisano 
nazwiska Pani Jadwigi Szczepińskiej oraz 
Pani Teresy Lichterowicz. 

 

Za powstałe błędy serdecznie 
przepraszam! 

 

Elżbieta Niewolska 

 

KaZimierZ BurcZyński 

ur. 12.05.1934r.  

w   TłumacZu 

Zm. 25.10.2008r. w Legnicy 
 

 

Henryk WorosZcZuk 

ur. 16.02.1944r. 

w Stanisławowie 

Zm. 20.07.2008r. w Lubinie 

 

 

JóZefa Glisowić Z d. Laner 

ur. 27.08.1924r. 

Zm. 28.11.2008r. 

w Serbii 
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Komunikaty 
 

Opłatek 
 

Informujemy, że spotkanie opłatkowe w roku 2009 odbędzie się w dniu 7 stycznia w restauracji 
„Bankowa” przy ul. Dąbrowskiego 44 o godz. 13.00. Spotkanie poprzedzi Msza św. w kościele św. 
Stanisława, Doroty i Wacława (obok Opery) o godz. 11.00.Ze względów organizacyjnych prosimy 
o telefoniczne zgłoszenie uczestnictwa do dnia 5 stycznia 2009r.  sekretarzowi Oddziału,  tel.  
071/3608849. 
 

Wczasy w Kołobrzegu 
 

Zarząd OOP zawiadamia wszystkich chętnych do wspólnego wczasowania w Kołobrzegu, że 
zgłoszenia na pobyt w przyszłym roku, przyjmuje telefonicznie sekretarz Oddziału Jerzy Czyżycki – 
tel. 071/3608849 w godz. Od 8.00 – 9.30 oraz po 16.00. Pobyt w czasie od 1.06. do 14.06. 2009r. 
Przyjazd nie wcześniej niż w godzinach wieczornych, w dniu 31.05.2009r. 
Ze względu na likwidację „naszego” dotychczasowego ośrodka zmieniają się – miejsce 
zakwaterowania, koszty pobytu oraz wyżywienia. W związku z tym prosimy o osobistą rozmowę 
z sekretarzem Oddziału. ZgłosZenie pobytu należy dokonać w nieprZekracZalnym terminie do 

dnia 31 marca 2009r. po tym terminie żadne ZgłosZenie nie Zostanie prZyjęte. 

 
Szanowni i Drodzy Członkowie 
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan  

 

Czas szybko płynie i oto już w następnym roku kończy się czteroletnia kadencja 
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan. Proponujemy więc odbyć statutowe, walne zgromadzenie 
w Kołobrzegu, gdzie każdego roku w czerwcu, najwięcej naszych członków spotyka się na 
wspólnym wczasowaniu. Wcześniej zostaną wysłane naszym członkom materiały zjazdowe, tj. 
sprawozdanie z działalności Zarządu za okres czteroletniej kadencji, lista proponowanych 
kandydatów na członków nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członków Oddziału, którzy nie 
mogą przyjechać do Kołobrzegu i uczestniczyć w naszym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, 
uprzejmie prosimy o przysyłanie swoich uwag do sprawozdania oraz wskazania kandydatów do 
nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Każda taka odpowiedź będzie zaliczona jako uczestnictwo 
w zebraniu. Z góry dziękujemy za poważne potraktowanie naszej prośby. 

 

Zarząd 
 

Wpłaty na kościółek w Tłumaczu 
 

W związku z podjęciem w dniu 19. 06. 2008r. uchwały 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 1991r 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. 
 

 

 



Zeszyty Tłumackie 2(42) 2008 r. 
 

 
 32 

 

Lista darcZyńców 

SZanownym Ofiarodawcom składamy serdecZne podZiękowania. 
 

Spis treści 
 

„Polska Wilia” – August kardynał Hlond ................................................................................................... 1 

 Pamiętne, ważne rocznice 2 

„Sokół” w Tłumaczu – Elżbieta Niewolska  .............................................................................................. 2 

„Świadectwo śmierci” – Władysław Białowąs ........................................................................................... 6 

„Pielgrzymka do Ihrowicy” – Elżbieta Niewolska  ..................................................................................... 9 

„Wspomnienie o Tadeuszu Hollendrze” – Stanisław Pelikan  .................................................................. 14 

Ziemia stanisławowska 16 
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Z życia Tłumaczan   21 

„Moja historia” – Elza Boniowska Andrzejaczek Stylianides..................................................................... 21 
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„Stosunki polsko-ukraińskie w Tłumaczu” – Tadeusz Kłonowski  ....................................................... 29 
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Lista darczyńców, spis treści .................................................................................................................... 32 
Okładka - przód 
„Zima w Tłumaczu, 2007r.” – zdjęcia ze zbiorów Michała Nikosiewicza i Jana Śniechowskiego    

Okładka – tył - „Odpust w Siedlakowicach, 2008 r.” – zdjęcia Elżbieta Niewolska 
Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów dr Michała Nikosiewicza  

 

NasZe cZasopismo dofinansowywane jest prZeZ Radę Ochrony Pamięci Walk i MęcZeństwa. 

Za dotację serdecZnie dZiękujemy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

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

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

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

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

1 Korczowska Anna Gliwice 67,00 
2 Mierzwiński Stanisław Gliwice 67,00 
3 Kłonowski Zdzisław Gryfino 7,00 
4 Helt Krystyna Wrocław 17,00 
5 Górecka Zofia Latoszyn 27,00 
6 Tokarski Mieczysław Włodawa 67,00 
7 Woroszczuk Bożena Wrocław 167,00 

 

8 Bula Rafał Chełm Śl. 17,00 
9 Lipiński Jan Głubczyce 67,00 
10 Filipecka Maria Warszawa 5,00 
11 Skowron Stanisław Wrocław 17,00 
12 Hołyńska Stanisława Łódź 17,00 
13 Piotrowicz Krystyna Wrocław 67,00 
14 Borkowska Barbara Łomianki 267,00 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  HHJJllJJnnaa  BBiilliińńsskkaa  ii  SSttaanniissłłaaww  SSkkoowwrroonn  

  PPrrrrJJmmaawwiiaa  DDaannuuttaa  TTaabbiińńsskkaa--JJuuhhaassrr  

  MMaarriiaa  AAddaammccrraakk,,  HHJJllJJnnaa  JJaaśśkkiiJJwwiiccrr,,  DDaannuuttaa  
NNJJssppiiaakk  

  PPrrrrJJdd  oołłttaarrrrJJmm  MMaarriiaa  SSaappaa  
((AArraarrkkiiJJwwiiccrr)),,  KKaarriimmiiJJrrrr  SSaappaa,,  TTJJrrJJssaa  

SSaappaa..  

  PPrrrrJJdd  oołłttaarrrrJJmm  rrooddrriinnaa  ZZaakkoowwiiccrróóww..  

OOddppuusstt  ww  SSiieeddllaakkoowwiiccaacchh  ––  lliippiieecc  22000088rr..  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OOdd  llJJwwJJjj;;  AAnnnnaa  BBoocchhJJńńsskkaa,,  SSttaanniissłłaaww  SSkkoowwrroonn,,  MMaarriiaa  SSaappaa,,  ZZyyggmmuunntt  BBuurrccrryyńńsskkii,,  JJJJrrrryy
CCrryyżżyycckkii,,  TTJJrrJJssaa  SSaappaa,,  KKaarriimmiiJJrrrr  SSaappaa,,  MMiiJJccrryyssłłaaww  ZZaakkoowwiiccrr,,  FFJJlliikkss  ZZaakkoowwiiccrr,,  JJaann  ZZaakkoowwiiccrr,,
AAnnnnaa  SSttęęppnniioowwsskkaa,,  DDaannuuttaa  TTaabbiińńsskkaa--JJuuhhaassrr,,  HHJJllJJnnaa  BBiilliińńsskkaa,,  JJuussttyynnkkaa  UUrrbbaańńsskkaa,,  HHJJllJJnnaa
ZZaakkoowwiiccrr,,  EEllżżbbiiJJttaa  BBiiśś,,  MMaarriiaa  AAddaammccrraakk,,  TTaaddJJuussrr  BBiiśś,,  JJaann  MMaassłłoowwsskkii,,  EEllżżbbiiJJttaa  UUrrbbaańńsskkaa,,  JJaann
ŚŚnniiJJcchhoowwsskkii..  

  WW  ddrrooddrrJJ  nnaa    ggoośścciinnęę  ddoo  PPaańńssttwwaa  JJaaśśkkiiJJwwiiccrróóww..  

OOddppuusstt  ww  SSiieeddllaakkoowwiiccaacchh  ––  lliippiieecc  22000088rr..  
 


