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Boże Narodzenie. Szopka w kościele św. Stanisława,  

św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu.  
 

fot. - Irena Rosowska 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W gościnnych progach Państwa Łysańczuków oraz Stanisławy i Marii Bajdiuk. 

Od lewej siedzą: Tadeusz Niewolski, Jan Śniechowski, Maria Bajdiuk, Piotr Łysańczuk, Stanisław Skowron. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spotkanie z przewodniczącym Tłumackiej Rady Aministracji panem Wasylem Seniwem. 

Stoją od lewej: Stanisław Skowron, Elżbieta Niewolska, pan Wasyl Seniw, Jan Śniechowski,  
pan Mychajło Dzeman – historyk i krajoznawca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spotkanie z burmistrzem Tłumacza panem Mychajło Kowbasem. Stoją od lewej: pan Mychajło Dzeman, 

Stanisław Skowron, Elżbieta Niewolska, pan Mychajło Kowbas, Jan Śniechowski. 
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Jubileusz  XX-lecia  Ogólnopolskiego 

Oddziału Tłumaczan. 
 

Zygmunt Burczyński 
 

Nieformalna działalność naszego koła 
sięga lat 50-tych. W tym roku natomiast 
obchodziliśmy XX-lecie instytucjonalnego istnienia 
naszego Oddziału. Jak wszystkie ważne dla nas 
uroczystości, tak i ten jubileusz rozpoczęliśmy 
Mszą Św. w "naszym" kościele św. Doroty we 
Wrocławiu, drugim obok „naszego” kościółka 
siedlakowickiego. Mszę celebrował ks. Kanonik 
Andrzej Brodawka. Niejednemu z nas łzy 
wzruszenia zakręciły się w oku podczas Jego 
podniosłego, patriotycznego kazania. Do mszy 
służył nasz "dwudziestoletni" sekretarz, Jurek 
Czyżycki, filar i wspaniały organizator naszego 
Oddziału. Do Komunii Św. przystąpili wszyscy 
uczestnicy nabożeństwa, nie wyłączając 
goszczącego u nas obecnego burmistrza Tłumacza 
z osobami towarzyszącymi. Bardzo ważnym, 
wzruszającym akcentem, na zakończenie mszy 
było zapalenie zniczy przed tablicami 
upamiętniającymi tragiczne wydarzenia w historii 
naszego miasta, pięknie udekorowanymi kwiatami.  

Uroczystość XX-lecia odbyła się w „Dworze 
Polskim” mieszczącym się na wrocławskim Rynku. 
Po powitaniu wszystkich przybyłych  gości  
poprosiłem o  zabranie  głosu prezesa ZGTMLiKPW 

 

 
pana  Andrzeja Kaminskiego. Wręczając nam 
dyplom z okazji Jubileuszu XX-lecia Oddziału Pan 
Prezes wyraził uznanie dla naszej umiejętności 
integracji. Mimo rozproszenia Tłumaczan po całej 
Polsce (i nie tylko), mimo niemłodego już wieku 
i różnych nękających nas dolegliwości, potrafimy 
spotykać się kilka razy w roku. Uroczystość 
jubileuszowa była  tego świadectwem. 

Historię Oddziału Tłumaczan przedstawiła 
v-ce prezes  Danusia Tabińska - Juhasz. 
Ponieważ działalność nasza została wyczerpująco 
opisana w folderze, sprawozdawczyni skupiła się 
bardziej na sylwetkach ludzi, którzy przyczynili się 
do zaistnienia i wieloletniej działalności Oddziału. 
Minutą ciszy uczciliśmy pamięć tych, którzy na 
żadną uroczystość już nie przybędą. Słuchając 
referatu wygłaszanego przez jak zawsze 
energiczną Danusię nikt z nas nie przypuszczał, 
że za kilka dni nie będzie Jej wśród żywych. 
Krótko po uroczystości odeszła również Zofia 
Ruszkiewicz, zawsze uśmiechnięta i pogodna 
długoletnia członkini zarządu. To wielka strata dla 
nas. A jeszcze 2 października  obie świętowały 
razem z nami. 
 Swoją obecnością zaszczyciła naszą 
uroczystość delegacja z Tłumacza: burmistrz 
Mychajło Kowbas, sołtys z Oknian Myrosław 
Kraśniak, Iwan Cinyk  oraz Mychajło Dzeman. 
W ich imieniu głos zabrał pan Kowbas. Wyraził 
radość z udziału w naszej uroczystości, życzył 
nam zdrowia i owocnej, dalszej współpracy ze 

XX - lecie OOT 
 

                                     

Drodzy Czytelnicy 

 
Przeżywając radość Narodzenia Pańskiego, kiedy nasze myśli biegną 

w stronę stajenki betlejemskiej, kiedy dźwięk łamanego opłatka 

dobiega do naszych uszu, a śpiew kolęd wypełnia naszą duszę, życzymy 

Wam, aby Boże Dziecię przemieniało swoją obecnością to, co złe 

w dobre, życzymy miłości płynącej z betlejemskiej stajenki, a także by 

jej  światło oświetlało drogi  naszego życia i  łączyło nas  wszystkich  

w miłości Bożego Dzieciątka. 
 

Zarząd OOT oraz Redakcja „Zeszytów Tłumackich” 
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społecznością miasta naszej młodości. Po nim 
wystąpili inni zaproszeni goście. Przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych Oddziałów i Klubów, nie tylko 
z Wrocławia, ale i innych miast gratulowali nam 
jubileuszu. 
 

 
  

Jubileusz XX - lecia OOT. Od lewej: prezes OOT Zygmunt 
Burczyński, prezes TMLiKPW Andrzej Kaminski oraz v-ce 
prezes OOT Danuta Tabińska - Juhasz. 

 

Na wniosek naszego Oddziału Zarząd 
Główny przyznał Złote Odznaki Towarzystwa: 
Helenie Bilińskiej, Annie Bocheńskiej, 
Adamowi Bilińskiemu, Józefowi Duszyńskiemu 
Elżbiecie Niewolskiej, Grażynie  Orłowskiej – 
Sondej, Markowi Perzyńskiemu, Andrzejowi 
Petruszyńskiemu, Zofii Ruszkiewicz, Janinie 
Stybel i Janowi Urbańskiemu. Dekoracji dokonał 
prezes ZG Andrzej Kaminski. 

Toast lampką szampana stał się gładkim 
przejściem do nieoficjalnej części naszej 
uroczystości. Wielogodzinne przyjęcie przy 
zastawionym stole umilał nam zespół „Tyligentne 
Batiary” w składzie: Adam Żurawski i Andrzej 
Jaworski. Był śmiech, chwile wzruszenia, ale 
przede wszystkim rozmowy, rozmowy, rozmowy…  

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy 
przyczynili się do świetności naszego jubileuszu: 
organizatorom Danusi Tabińskiej - Juhasz,  jej 
mężowi - Tediemu Juhaszowi,  Eli Niewolskiej,  
Jurkowi  Czyżyckiemu,  gościom, a szczególnie 
członkom naszego Oddziału, bez których nie 
byłoby czego świętować. Obserwując tempo 
w jakim się wykruszamy, z nadzieją patrzę na 
młode pokolenie powoli przejmujące stery naszej 
organizacji. Muszę tu wymienić córki Anny 
Bocheńskiej, Irenę Rosowską -   skarbnika, oraz 
Elżbietę Niewolską - red. naczelną ZT 
i twórczynię folderu wydanego z okazji jubileuszu. 
Adam Biliński zabrał nas ostatnio w piękną 
internetową podróż do Tłumacza. Jestem 

przekonany, że dzięki nim idea naszego 
towarzystwa nie umrze wraz z nami i Ogólnopolski 
Oddział Tłumaczan będzie świętował jeszcze 
wiele okrągłych rocznic. 

 

Życzenia i podziękowania 
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Dar tłumackich Gości, książka Michajło Budżaka – „Złote żniwo ziemi tłumackiej” z piękną dedykacją: 
„Towarzystwu Tłumaczan we Wrocławiu z okazji XX rocznicy powstania wraz z życzeniami zdrowia, szczęścia, dobra 

i owocnej współpracy ze społecznością miasta Tłumacza, powiatu i członkami Waszego Towarzystwa”. 
Z poważaniem – delegacja Tłumaczan w składzie: burmistrz Tłumacza – Mychajło Kowbas, sołtys wsi Wikniany – Myrosław 

Krasniak, z-ca przewodniczącego Rady Powiatu – Iwan Cinyk, historyk i krajoznawca – Mychajło Dzeman 
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Referat na XX - lecie Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan 

Napisany i wygłoszony na uroczystości  
jubileuszowej przez 

Danutę Tabińską - Juhasz 
 
Od Redakcji 
Referat ten Danusia Tabińska - Juhasz przekazała do 
druku dzień przed swoją śmiercią. Jest to ostatni 
artykuł spośród wielu, jaki nasza Koleżanka, 
wieloletnia Redaktorka „Zeszytów Tłumackich” 
napisała do Zeszytów, wzbogacając tym samym 
historię Tłumacza. 
 

Działalność nasza w czasie 20-letniego 
istnienia Oddziału Tłumaczan została bardzo 
krótko, ale wyczerpująco opisana w folderze 
wydanym w czerwcu 2009r. Informacje zawarte 
w folderze mówią o najważniejszych dokonaniach 
Oddziału, które dokonały się głównie w czasie jego  
legalnego już istnienia, po powołaniu uchwałą 
Zarządu Głównego TML we Wrocławiu, w dniu 
20.III. 1989r. 

Nasza działalność, jeszcze  nieoficjalna, 
była jednak  znacznie wcześniejsza i trwała już od 
lat 50-tych, w których zaczęliśmy się  spotykać 
i poszukiwać po kraju i świecie. Zainicjowali ją 
absolwenci tłumackiego gimnazjum, a następnie ta 
chęć  integracji rozprzestrzeniała się na coraz 
szersze grono Tłumaczan. Wraz z upływem lat 
byliśmy coraz lepiej zorganizowani i skupieni 
w trzech ośrodkach w kraju: w Warszawie wokół 
osoby dr Michała Nikosiewicza, który gromadził od 
lat wszelkie tłumaczalia, w Koszalinie wokół osoby 
mgr Karola Mytnika, który zorganizował Tłumaczan 
mieszkających na Pomorzu i we Wrocławiu wokół  
Danuty Tabińskiej - Juhasz, która skupiała wokół 
siebie młodsze pokolenie Tłumaczan, 
współpracujących ze sobą przede wszystkim przy 
organizacji zjazdów i spotkań. 
W tych wczesnych latach naszej działalności nie 
posiadaliśmy własnego lokalu, więc „skrzynką 
kontaktową” była Ania Kłonowska (Zajączkowska), 
pracująca w samym środku miasta, w PDT. Ona to 
właśnie przekazywała wszystkie tłumackie 
wiadomości każdemu, kto ją odwiedził. Natomiast 
sprawy organizacyjne dotyczące różnych 
przedsięwzięć  omawiane były na spotkaniach 
w prywatnych domach. Dotyczyło to również 
wszystkich zjazdów, z których sprawozdania oraz 
zdjęcia przekazywano do dr Michała Nikosiewicza, 
do Warszawy. Posłużyły one potem do 
opracowania napisanego przez kol. Janinę Petrus 
Duszyńską pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz”. 

Opracowanie to zawiera opisane kolejno wszystkie 
zjazdy, aż do roku 1996, w którym zaczął 
ukazywać się kwartalnik pt. „Zeszyty Tłumackie”, 
gdzie zamieszczane już były na bieżąco 
sprawozdania ze wszystkich zjazdów i spotkań. 
Do największych naszych osiągnięć należy 
zaliczyć również zorganizowanie renowacji obrazu 
św. Anny Samotrzeciej, z głównego ołtarza naszego 
kościoła w Tłumaczu. Ponownego jego poświęcenia 
w Siedlakowicach koło Wrocławia, w 1994r. dokonał 
JE Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz. 

W latach 1979 – 2004 ufundowaliśmy trzy 
tablice pamiątkowe, które zostały umieszczone 
w kościele św. Stanisława we Wrocławiu. Każdej 
uroczystości poświęcenia tablicy towarzyszyli 
Tłumaczanie z całego kraju. W 1991r, w sierpniu 
zorganizowaliśmy wycieczkę do Tłumacza, która 
była źródłem wielu wzruszeń i do dziś jest mile 
wspominana przez uczestniczących w niej 54 
Tłumaczan. W trakcie tych wszystkich lat było 
jeszcze wiele sentymentalnych podróży do 
Tłumacza, ale odbywały się już indywidualnie lub 
w małych grupkach. Możemy poszczycić się także 
stałą organizacją corocznych spotkań opłatkowych, 
odpustów ku czci św. Anny w Siedlakowicach oraz 
wspólnych 2 - tygodniowych wczasów (zjazdów) 
w Kołobrzegu. Największą rolę integracyjną wśród 
społeczności tłumackiej odegrały i odgrywają do 
tej pory wydawane od 1996r „Zeszyty Tłumackie” 
zawierające wspomnienia z opisami piękna naszej 
utraconej ojcowizny, jej zwyczajów i tradycji. Od 
chwili powstania naszego czasopisma każdy, kto 
był związany z Tłumaczem, ale także z ziemią 
tłumacką mógł zamieszczać w nim swoje artykuły, 
które bardzo żywo interesowały wszystkich 
czytelników, budziły wspomnienia o dawnej 
ojczyźnie, o pięknych chwilach w niej spędzonych 
ale także o okrutnych czasach wojny i ekspatriacji. 
„Zeszyty Tłumackie” były i są też ogromnym 
źródłem wiedzy historycznej i politycznej o mieście 
i okolicy na przestrzeni wieków, ale także o ich 
geografii i przyrodzie. Jednym  z elementów naszej 
działalności było również udzielanie pomocy 
finansowej szkole polskiej w Stanisławowie oraz 
odbudowie starego tłumackiego kościółka 
w Oknianach, pełniącego obecnie rolę cerkiewki. 

Podsumowując cały okres naszej 
działalności, zarówno tej oficjalnej, jak i nieoficjalnej, 
śmiało możemy powiedzieć, że jesteśmy 
zorganizowani już 55 lat, w trakcie których 
zorganizowaliśmy łącznie 40 zjazdów. Wszystkie 
osiągnięcia i tą szczególną więź, która przez lata 
trwała i trwa do dzisiaj społeczność tłumacka 
zawdzięcza plejadzie naprawdę wspaniałych ludzi, 
poczynając od dr Michała Nikosiewicza. 
Z okazji tego jubileuszu chcielibyśmy oddać im 
cześć, podziękować i zapewnić, że pamięć o nich 
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pozostanie wśród nas na zawsze!!! A były to 
nasze Koleżanki i nasi Koledzy, których nie ma już 
wśród nas: 
 

- dr Michał Nikosiewicz z Warszawy – nasz „ojciec 
duchowy”. Poświęcił pół swojego życia zbieraniu 
materiałów dotyczących Tłumacza, jego 
mieszkańców, historii, itp. gromadząc pokaźną 
dokumentację. Przekazał Oddziałowi to archiwum, 
które służy nam, jako źródło informacji przy 
wydawaniu ZT oraz będzie podstawą do opracowania 
monografii Tłumacza pt. „Rzeczpospolita Tłumacka”, 
która jest już w opracowaniu 
 

Wśród zasłużonych dla naszego Oddziału ludzi 
byli również kapłani: 

 

- ks. Prałat Czesław Tuzinkiewicz – tłumaczanin, 
wieloletni proboszcz kościoła p.w. św. Doroty, 
Stanisława i Wacława we Wrocławiu. Umożliwił 
nam umieszczenie 3 tablic pamiątkowych. Jego 
obecność, a także obecność obrazu „Gorejące 
Serce Pana Jezusa” z kościoła tłumackiego 
sprawiły, że uznaliśmy ten kościół za swój i w nim 
odprawiane są wszystkie okolicznościowe msze 
święte związane z Tłumaczanami. 
 

- ks. Lesław Jeżowski z Nowego Sącza – uczestnik 
zjazdów i długoletni korespondent „Zeszytów 
Tłumackich”, które wzbogacił ciekawymi artykułami 
z życia Tłumacza i okolic. 
 

- Zbigniew Bojczuk z Wrocławia – pierwszy prezes 
Zarządu naszego Klubu, a później Oddziału. Za 
jego kadencji został ponownie po renowacji  
w 1994r. poświęcony obraz św. Anny Samotrzeciej 
w Siedlakowicach. Jako inżynier, wystarał się 
o pozwolenie na wmurowanie w kościele św. Doroty, 
w 1991r. tablicy pamiątkowej, poświęconej ks. 
proboszczowi Edwardowi Tabaczkowskiemu. 
 

- mgr Krystyna Korta (Ossowska) z Wrocławia – 
współorganizatorka zjazdów w 1966r. w Kudowie 
i w 1985r w Karpaczu, długoletnia współredaktorka 
„Zeszytów Tłumackich”. 
 

- Janina Duszyńska (Petrus) z Gdyni – autorka 
opracowania pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz” 
i uczestniczka wszystkich zjazdów. Wielką jej 
zasługą jest to, że męża poznaniaka zdołała 
całkowicie „zatłumaczyć”. 
 

- Jan Johnson z Nysy – nasz tłumacki poeta, 
pozostawił po sobie pokaźny zbiór poezji. 
Współorganizator zjazdu w Otmuchowie w 1989r. 
Współredaktor opracowania „Rodziny Tłumackie”. 
 

- mgr Karol Mytnik z Koszalina – najbliższy 
współpracownik dr Michała Nikosiewicza 
w zbieraniu materiałów o Ziemi Tłumackiej. 
Organizator kilku zjazdów w Mostowie, Koszalinie 
i  Sopocie w latach 1978, 1984 i 1987. 

 -  Julian Piotrowicz z Wrocławia - zawdzięczamy mu 
organizację wspólnego wypoczynku w pięknym 
ośrodku wojskowym w Kołobrzegu, który przez 
wiele następnych lat był naszym ulubionym 
miejscem corocznych spotkań.  
 

- Henryk Wilczewski z Gliwic – autor wspaniałych 
wierszy i ciekawych artykułów, publikowanych 
w „Zeszytach Tłumackich”. 
 

- Władysław Geruła z Wrocławia – długoletni 
przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału, 
kontrolujący nas dokładnie, ale także służący nam 
radą i doświadczeniem. 
 

- Józefa Skowron (Panachida) – organizatorka 
zjazdów w Trzebnicy i Sułowie. Pomocna we 
wszystkich poczynaniach organizacyjnych 
Oddziału. 
 

- mgr Krystyna Gałdzicka z Wrocławia – urządzała 
w swoim mieszkaniu spotkania organizacyjne 
i opłatkowe. Była dobrym doradcą organizacyjnym 
i finansowym Oddziału. 
 

- Zofia Dąbrowska (Grabowiecka) z Wrocławia – 
była recenzentką niektórych materiałów 
przygotowywanych przez dr Michała Nikosiewicza 
do wydania monografii Tłumacza. 
 

- Wacława Roztoczil (Sokołowska) z Warszawy – 
autorka bardzo ciekawych wspomnień 
drukowanych w „Zeszytach Tłumackich”. 
Gospodyni częstych spotkań „warszawskich” 
Tłumaczan. 
 

- Tadeusz i Stanisław Pelikanowie z Łodzi – dwaj 
bracia z Tyśmienicy, autorzy wspaniałych zdjęć, 
wierszy i wspomnień o swoim ukochanym, 
rodzinnym mieście i Ziemi Stanisławowskiej. 
 

- prof. Mieczysław Zdanowicz z Wrocławia – 
opisywał piękno Ziemi Pokuckiej w licznych 
artykułach drukowanych w ZT. 
 

Cześć Im i chwała! 
 

Przedstawiam teraz żyjących kontynuatorów 
naszego wspólnego dzieła, członków 

Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan. 
 

-  Andrzej Kaminski z Wrocławia – Prezes Zarządu  
Głównego TMLiKPW - bardzo życzliwie wspiera 
nasz Oddział od samego początku jego istnienia. 
 

- Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Generalny 
ROPWiM – dzięki jego corocznym dotacjom 
możemy wydawać nasze czasopismo „Zeszyty 
Tłumackie”. Składamy serdeczne podziękowania 
za wsparcie i pamięć.   

- Zygmunt Burczyński z Marszowa – prezesuje 
nam już 4 kadencje, świeci przykładem i służy 
dobrymi radami. 
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- Jerzy Czyżycki z Wrocławia – najbardziej 
zapracowany sekretarz, trzymający twardą ręką 
cały Oddział, najlepszy organizator, odznaczony 
medalem ROPWiM Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej. 
 

- Anna Bocheńska (Panachida) z Wrocławia – 
Sybiraczka, członkini Rodziny Katyńskiej, 
patriotka, długoletnia skarbniczka Zarządu OOT. 
Zawdzięczamy jej patriotyczne wzruszenia, 
którymi nas obdarzała deklamując wspaniałe 
wiersze i śpiewając piosenki. Największa jej 
zasługą jest wychowanie córek w miłości do 
Ojczyzny, a w szczególności do Tłumacza. Dzięki 
temu obie córki znalazły się w nowo wybranym 
Zarządzie. Irena Rosowska jest skarbnikiem 
w nowo wybranym Zarządzie. Elżbieta Niewolska 
jest Redaktorem Naczelnym ZT. Anna Bocheńska 
odznaczona jest Krzyżem Zesłańców Sybiru oraz 
Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej nadanym przez ROPWiM. 
 

- ks. infułat Stanisław Turkowski z Wrocławia –  
pochodzi z Sanoka. Zawdzięczamy mu szereg 
wspaniałych artykułów do ZT oraz udział 
w uroczystościach poświęcenia tablicy pamiątkowej 
upamiętniającej pomordowanych przez OUN UPA 
mieszkańców powiatu tłumackiego. 
 

- Helena Bilińska z Wrocławia – „Luka” – długoletnia 
członkini Komisji Rewizyjnej. Współredaktorka ZT. 
Organizatorka zjazdu w Kudowie Słonym w 1966r. 
 

- Elżbieta Niewolska z Żernik Wrocławskich – od 
2004r. redaktor naczelny ZT. Przyjęła pod swój dach 
archiwum tłumackie, oddane nam przez dr 
Nikosiewicza i jest za nie odpowiedzialna. Zawsze 
chętna do działań organizacyjnych Oddziału. 
Odznaczona medalem ROPWiM Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej. 
 

- Józef Duszyński z Gdyni – „zatłumaczony” mąż 
koleżanki Janiny. Recenzent jej opracowania pt. 
„Przeżyjmy to jeszcze raz”, wydanego w 1966r. 
Najwierniejszy członek OOT, uczestnik wszystkich 
spotkań. Najlepszy w prowadzeniu naszych zebrań 
sprawozdawczo - wyborczych, producent najlepszych 
na świecie nalewek. 
 

- Maryla Dostal (Grabowiecka) z Wrocławia – 
wychowała córkę na wierną Tłumaczankę, która 
uczestniczy we wszystkich naszych spotkaniach, jest 
naszym fotografem i zawsze serwuje wszystkim 
pyszny „tłumacki” piszyngier. 
 

- Czesława Koczwara Kałuża z Krakowa – 
współorganizatorka zjazdu w Otmuchowie w 1989r 
i współwydawczyni opracowania o rodach 
tłumackich. Dokonała tego przy współpracy 
z Nusiem Johnsonem. Pisała do ZT wspomnienia 
i wiersze. Żałujemy tylko, że było to tak dawno. 
 

- Jadwiga Królikowska z Wrocławia – pomagała przy 
pracach księgowych oraz w Komisji Rewizyjnej. 
 

- Irena Ruszel (Pełech)  z Paszowic – najbardziej 
serdeczna, radosna i dowcipna Tłumaczanka. 
Umilała nam życie swoimi występami artystycznymi 
na każdym zjeździe w Kołobrzegu. 
 

- Zofia Ruszkiewicz z Wrocławia – członek Zarządu, 
prowadziła dla naszego Oddziału księgowość. Miała 
dla nas zawsze serdeczny i życzliwy uśmiech. 
 

- Janina Stybel z Wrocławia – członek Zarządu. 
Bardzo obowiązkowa, przez wiele lat pracy 
w Zarządzie dbała o to, abyśmy w przyjemnej 
atmosferze prowadzili obrady. 
 

- Roma Lityńska - Króliczek z Rudy  Śląskiej - 
pisała protokóły ze zjazdów i była autorką relacji 
z wycieczki do Tłumacza, pełna uczuć i kresowego 
liryzmu. 
 

- siostry Nacia i Niuna Białkowskie (Anastazja 
Bogucka  i Janina Pactwa) z Gdańska – 
najpogodniejsze i najwierniejsze Tłumaczanki. 
Szanowane i kochane przez całe tłumackie grono. 
 

- Maria Adamczak (Laner) z Obornik Śląskich – 
wraz z mężem tworzyła życzliwą i pogodną parę 
uczestniczącą zawsze w spotkaniach opłatkowych 
i często w zjazdach kołobrzeskich. Śpiewając 
swoim pięknym i czystym głosem była niezłym 
„zapiewajłą” przy ogniskach, a nie raz i nie dwa 
zagrała nam na akordeonie do tańca. 
 

- Janina Kubica (Sokołowska) – Platerówka 
z Warszawy – w szeregach Armii Kościuszkowskiej 
była pielęgniarką. Jej wojenne, frontowe wspomnienia 
były publikowane w ZT. Zawsze uśmiechnięta 
i elegancka nasza „Blondyneczka”. 
 

- Nusia i Dudo - rodzeństwo Tomynów,  czyli Anna 
Jasińska Tomyn z Poznania i Władysław Tomyn 
z Warszawy. Oboje zawsze chętnie brali udział 
w pracach organizacyjnych na naszych zjazdach. 
Janina Tomyn Jasińska pisywała też sprawozdania 
ze zjazdów oraz wspomnienia do ZT. 
 

- Danuta Nespiak z Wrocławia – „zatłumaczona” 
Lwowianka. Od wielu lat uczestniczy w naszych 
wszystkich spotkaniach. Ma wiele szacunku 
i podziwu dla naszej działalności i z tego powodu 
weszła do najnowszego Zarządu OOT, a jako 
historyk sztuki podjęła się opracowania książki 
o Tłumaczu pt. „Rzeczpospolita Tłumacka”. 
 

- Danuta Tabińska-Juhasz z Wrocławia – od 50-
ciu lat uczestniczy we wszystkim, co działo się w 
Rodzinie Tłumackiej. Od 20 lat jest v-ce prezesem 
Zarządu OOT. Założyła czasopismo „Zeszyty 
Tłumackie” i była jego naczelnym redaktorem do 
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2003 roku. W 1985r zorganizowała w Karpaczu 
najliczniejszy zjazd, na który przybyło 106 osób. 
 

Trudno jest wymienić wszystkich członków 
naszego Oddziału Tłumaczan, a szczególnie tych 
„nowoodnalezionych”. Liczymy na ich obecność 
w naszych spotkaniach i hojność w zbiórkach 
charytatywnych na cmentarz w Tłumaczu i na 
wydanie monografii Tłumacza pt. „Rzeczpospolita 
Tłumacka”. Oprócz tego pragniemy kontynuować 
wydawanie naszego czasopisma „Zeszyty 
Tłumackie”, kontynuować wszystkie dotychczasowe 
spotkania opłatkowe, odpustowe i wypoczynkowe 
zjazdy w Kołobrzegu. Życzcie nam proszę, siły 
i wytrwałości w realizacji tych celów na rzecz 
Tłumacza i Kresów.  
 

Polsko - tłumackie powiązania kościoła 
św. Stanisława, św. Doroty  

i św. Wacława we Wrocławiu. 
 
Dr Danuta Nespiak 
 

Na początku XII wieku Gall  Anonim, 
kronikarz Księcia Bolesława Krzywoustego nazwał 
Wrocław "Sedes regnis proncipalis" - jedną 
z głównych siedzib królewskiej dynastii Piastów. 
W pierwszej połowie XIV wieku Piastowie śląscy 
złożyli hołd lenny Czechom rządzonym przez 
dynastię Luksemburgów, dla których oparciem 
było niemieckie rycerstwo i patrycjat miast. To 
polityczne wydarzenie wyłączyło Śląsk z granic 
Królestwa polskiego. Pozostając przez 6 wieków 
pod władztwem czeskim austriackim i prusko-
niemieckim Wrocław i dzielnica śląska w 1945 
roku powróciły do Macierzy.  

Dwa miliony Polaków z Kresów Wschodnich 
zaczęło się osiedlać na tzw. Ziemiach Odzyskanych. 
Ekspatriowani Kresowiacy zapełnili też 
przerażające pustki Wrocławia zniszczonego 
w 80% w swojej najcenniejszej zabytkowej 
architekturze. Wśród największych gotyckich 
kościołów miasta najszybciej został odbudowany 
XIV - wieczny kościół św. Stanisława, Doroty 
i Wacława usytuowany w centrum Wrocławia. 
Świątynia jest fundacją z 1351 r., Karola IV 
Luksemburga, króla Czech i cesarza rzymskiego 
narodu niemieckiego. Bullą papieża Innocentego 
VI, z 24 kwietnia 1354r. został zatwierdzony jako 
kościół p.w. św. Wacława - męczennika, św. 
Stanisława – biskupa męczennika i św. Doroty – 
męczenniczki. Patroni ci symbolizować mieli 
łączność trzech grup ludności – polską, niemiecką 
i czeską, zamieszkującymi XIV-wieczny Śląsk. 

Karol IV, z którym król Kazimierz Wielki po 
zrzeczeniu się w 1339r. praw do Śląska prowadził 

zręczną grę dyplomatyczną, zabiegając 
o wyłączenie diecezji wrocławskiej z polskiej 
archidiecezji gnieźnieńskiej nalegał, by włączyć ją 
do praskiej. Udana akcja dyplomatyczna 
Kazimierza Wielkiego na dworze papieskim 
udaremniła te zabiegi. Karol IV podjął negocjacje 
z polskim królem, arcybiskupem gnieźnieńskim 
Janisławem i biskupem wrocławskim Przecławem 
z Pogorzeli, których zaprosił do Wrocławia 
w 1351r. W zjeździe tym stanowisko Kazimierza 
Wielkiego i obu przedstawicieli polskiego kościoła 
było stanowcze i jednoznaczne – diecezja 
wrocławska ma pozostać w archidiecezji 
gnieźnieńskiej. Wówczas to Karol IV położył 
kamień węgielny pod kościół św. Stanisława i św. 
Wacława, jako świątyni wotywnej za zawartą we 
Wrocławiu ugodę. Dalekosiężna myśl Kazimierza 
Wielkiego, by utrzymać Śląsk przynajmniej na 
obszarze religijnym w orbicie wpływów polskich 
spowodowała, że aż do roku 1821 diecezja 
wrocławska należała do prowincji kościelnej polskiej. 

Po 1945r. osiedlanie się Kresowiaków we 
Wrocławiu i na Śląsku przyniosło odrodzenie kultu 
św. Stanisława biskupa krakowskiego, który stał 
się pierwszym patronem kościoła w jego tytulacji. 
Z uwagi na to, że wrocławska katedra św. Jana 
Chrzciciela leżała w gruzach, kościół św. 
Stanisława pełnił funkcję prokatedry. Jego szybką 
odbudowę oparto na szerokim zapleczu 
społecznym i kościelnym. Wielkie zasługi w dziele 
odbudowy i konserwacji tego wspaniałego, 
zabytkowego kościoła ma św. pamięci ks. Czesław 
Tuzinkiewicz, wikariusz od 1952r., proboszcz 
parafii od 1956r., dziekan dekanatu Wrocław – 
Śródmieście w latach 1958 - 1969, urodzony 
09.06.1908r. w Tłumaczu, wyświęcony 24.061934r. 
we Lwowie, mgr teologii Uniwersytetu Jana 
Kazimierza i kapelan honorowy Ojca Świętego. 
Zasługą ks. Tuzinkiewicza, przedstawiciela 
szanowanej wielce w Tłumaczu polskiej rodziny 
była odbudowa dwóch, dużych gotyckich sal na 
parterze i piętrze w części kościoła, które 
przeznaczył na sale katechetyczne dla młodzieży. 
Drugi z księży, którego kapłańska biografia 
związana była z Tłumaczem, a pamięć o nim 
wdzięczni Tłumaczanie powierzyli kościołowi św. 
Stanisława, Doroty i Wacława, to ks. Ferdynand 
Tabaczkowski. Ten syn powstańca styczniowego, 
urodzony 12.X1872r. w Trembowli, wyświęcony 
w 1898r. we Lwowie, wikariusz parafii 
w Mikulińcach, Skałacie, a w latach 1903-1910 
proboszcz parafii Kukizów został przeniesiony 
z końcem 1910r. do Tłumacza. Był to wielki 
jałmużnik, organizator i społecznik. Aresztowany 
przez Niemców za ofiarną pomoc Żydom, osadzony 
w więzieniu w Stanisławowie, pozbawiony leków (był 
chory na cukrzycę), zmarł 20.10.1942r. Po jakimś 
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czasie w tłumackim kościele św. Anny, 
w konfesjonale gdzie zwykle spowiadał, znaleziono 
podpisany przez Niego brewiarz, który miał 
w więzieniu. Pod podpisem nieznana ręka napisała 
po łacinie – „Obilit die 20 Octobris anno D. 1942” 

Oprócz tablicy upamiętniającej ks. 
Tabaczkowskiego (datowana na 1991r) Jego 
rodacy ufundowali jeszcze dwie tablice, które 
zwiedzającym kościół przekazują polskie, bolesne 
losy Tłumacza i Ziemi Pokuckiej. Pierwsza tablica 
umieszczona w 1979r., poświęcona jest 
profesorom i uczniom tłumackiego liceum 
i gimnazjum poległym, zamordowanym 
i zaginionym w czasie obu wojen 
światowych. Wśród spisu nazwisk jest 
nawet uczeń – Obrońca Lwowa w 1918r. – 
Marian Dolais. Drugą tablicę wmurowano 
w 2004r., aby uczcić pamięć 
zamordowanych przez nacjonalistów 
ukraińskich, w latach 1939 – 1946 
mieszkańców powiatu tłumackiego. Tablicę 
tę, tajemniczym być może zbiegiem 
okoliczności ufundowano 650 lat po tym, jak 
papież Innocenty VI nadał kościołowi 
świętych patronów. Na pierwszym miejscu 
był wówczas św. Wacław, patron Czech. 
Dzisiaj to miejsce należy do patrona Polski 
św. biskupa Stanisława. 

 

Śladami Rodziców i Dziadków.  
Podróż do Tłumacza. 
 

Elżbieta Niewolska 
 

W dniach od 22 do 27 września 2009r,  po 
wielu staraniach,  doszedł do skutku wyjazd 
przedstawicieli naszego Oddziału do Tłumacza 
w składzie: Stanisław Skowron (syn Józefy Skowron 
Panachidy), Jan Śniechowski, Elżbieta Niewolska 
(córka Anny Bocheńskiej Panachidy) oraz Tadeusz 
Niewolski (inż. architekt). Celem wyjazdu  było 
wykonanie inwentaryzacji kapliczki cmentarnej, 
pełniącej obecnie rolę kościoła dla wiernych 
obrządku rzymskokatolickiego oraz przegląd 
polskiej części tłumackiego cmentarza. Ważnym 
punktem wyjazdu do Tłumacza było także 
nawiązanie kontaktów z władzami Tłumacza, 
zaproszenie ich na obchody naszego XX-lecia 
oraz zwiedzanie miasta i okolic. 

Podróż swoją rozpoczęliśmy od krótkiej 
wizyty we Lwowie, gdzie przenocowaliśmy, aby  
choć przez kilka chwil, następnego dnia móc cieszyć  
oczy widokiem lwowskiej starówki i poczuć po raz 
któryś z rzędu klimat tego wspaniałego miasta. 
Podróż do Tłumacza rozpoczęliśmy po południu, 
jadąc przez Bóbrkę, Rohatyn, Bursztyn i Kałusz, 
Halicz, Stanisławów (Ivano-Frankivs’k) i Tyśmienicę. 

W miarę zbliżania się do Tłumacza moje wzruszenie 
i ciekawość tego miasteczka rosły. Przejechaliśmy 
przez Klubowce, po lewej stronie  drogi  minęliśmy 
Pałahicze, gdy nagle po prawej stronie drogi 
wyłonił się staw i napis – „Tłumacz”. Oto jadę do 
miasteczka mojej Mamy, w którym nigdy przedtem 
nie byłam, a które znam przecież tak dobrze 
z opisów i wspomnień Mamy, i innych, dawnych 
jego mieszkańców. Jakie będzie, jacy w nim teraz 
mieszkają ludzie, czy ktoś pamięta jeszcze jego 
dawnych, polskich mieszkańców?  

 
Tłumacz, 2009r, ul. Słowackiego (Hruszewskoho) 

 

Do Tłumacza wjechaliśmy  ul. Hruszewskoho 
(dawniej ul. Słowackiego) i zatrzymaliśmy się 
w centrum miasteczka, tuż obok cerkwi 
grekokatolickiej. Jesteśmy w Tłumaczu! Umówieni 
byliśmy z Piotrem Łysańczukiem z Gonczarówki, 
kuzynem Janka Śniechowskiego, który miał 
zabrać nas do siebie na pierwszy nocleg. Robimy 
pierwsze zdjęcia i rozglądamy się wokół. Centrum 
miasteczka robi dobre wrażenie. Część starych 
budynków jest ładnie odnowiona, w tym budynek 
„Sokoła”, w którym mieści się teraz dom kultury, 
a między nimi stoją już nowe budynki, o ładnej 
architekturze, które sprawiają, że centrum 
Tłumacza wygląda na miasteczko zadbane i pełne 
życia. Wewnątrz budynków funkcjonują ładnie 
urządzone sklepiki, kawiarenki i miejsca gdzie 
można coś tanio i smacznie zjeść. Na pierwszy 
nocleg udaliśmy się do Gonczarówki, wioski 
leżącej nieopodal Tłumacza, którego udzieliła nam 
rodzina państwa Łysańczuków - pani Roma, jej syn 
Piotr i jego żona Gala. Przywitano nas pyszną 
kolacją z wspaniałym domowym jedzeniem, 
okraszonym życzliwością gospodarzy i łyczkiem 
dobrej, ukraińskiej wódki. Nakarmiono nas 
i przenocowano wygodnie, za co gospodarzom 
składam serdeczne podziękowania. Następny 
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dzień pobytu w Tłumaczu przeznaczyliśmy na 
nawiązanie kontaktów z przedstawicielami władz 
miasta i rejonu. O godzinie 9-tej rano, przed 
budynkiem Tłumackiej Rejonowej Rady 
Administracji, mieszczącym się przy dawnym pl. 
Mickiewicza,  przywitał nas pan Mychajło 
Dzeman, nauczyciel historii w Tłumaczu, po 
czym udaliśmy się do siedziby mera miasta 
pana Mychajło Kowbasa. Nasze spotkanie 
przebiegło w bardzo przyjemnej i życzliwej 
atmosferze. Przekazaliśmy zaproszenie na 
obchody naszego XX-lecia  przedstawicielom 
tłumackich władz, wystawione przez Zarząd 
TMLiKPW i otrzymaliśmy zapewnienie, że 
tłumaccy goście zaszczycą nas swoją 
obecnością. Pan Mychajło Kowbas wyraził 
zainteresowanie naszymi planami renowacji 
kapliczki i cmentarza, i stwierdził, że możemy 
liczyć na poparcie władz Tłumacza w tej 
sprawie. W tym samym dniu spotkaliśmy się 
również z Panem Wasylem Seniwem - 
Przewodniczącym Tłumackiej Rejonowej 
Rady Administracji, gdzie również spotkało 
nas bardzo życzliwe przyjęcie oraz zwiedziliśmy 
starą cerkiew grekokatolicką stojącą przy dawnej 
ulicy Kolinieckiej 

Ciekawi Tłumacza, po południu ruszyliśmy 
obejrzeć miasto. Centrum obecnego Tłumacza 
znajduje się na zbiegu ulic – Winniczenka, 
Hruszewskoho i Makucha (dawniej były to ulice – 
3 Maja, Słowackiego i Piłsudskiego). Następnie swoje 
kroki skierowaliśmy na ul. Hruszewskoho (dawniej ul. 
Słowackiego) w poszukiwaniu rodzinnego domu 
moich Dziadków – Zofii (z d. Burczyńskiej) i Jakuba 
Panachidów. Dawna ul. Słowackiego, wylotowa droga 
w kierunku Tyśmienicy i Stanisławowa jest 
okazałą, szeroką, obsadzoną drzewkami 
ulicą, w większości z przedwojennymi domkami 
po obu jej stronach. Można powiedzieć, że 
niewiele zmieniła się od czasów przedwojennych, 
domki stoją wśród zieleni i kwiatów, wiele z nich 
jest odnowionych, niektóre przebudowane 
i dostosowane do współczesnych wymogów. 
Domek Dziadków stoi po prawej stronie ulicy, 
niedaleko mostku i drogi na Łokutki i jest jednym 
z trzech takich samych domków, powstałych na 
działkach sąsiadujących z sobą. Oprócz domku 
Dziadków stoją tam domy Anieli (z d. 
Burczyńskiej) i Józefa Bielańskich oraz Joanny 
i Leona Burczyńskich.  

Po zwiedzaniu Tłumacza, zmęczeni 
wróciliśmy do Gonczarówki, do Państwa 
Łysańczuków. Czekała tam na nas smaczna, 
domowa kolacja oraz wspaniali gospodarze.  Po 
kolacji zostaliśmy zaproszeni do Pań – Stasi 
i Marysi Bajdiuk, które mieszkają w sąsiedztwie, 
na pyszny jabłecznik i kawę. Wspaniałe gospodynie 

uraczyły nas nie tylko smakowitościami, ale także 
wspomnieniami o rodzinie przy okazji oglądania 
starych, rodzinnych zdjęć. Następną noc 
nocowaliśmy już w bursie szkolnej, w której władze 
miasta zapewniły nam noclegi. 

 
 
 

 
Trzeci dzień pobytu w Tłumaczu 

przeznaczyliśmy na nasze najważniejsze zadanie, 
czyli przeprowadzenie inwentaryzacji kapliczki 
cmentarnej oraz przegląd stanu polskich grobów 
w polskiej części cmentarza. Zakres prac 
koniecznych do wyremontowania kapliczki 
przedstawia ekspertyza, którą wykonał mgr inż. 
arch. Tadeusz Niewolski. 

 

 

 
Okniany 2009r. Dawny tłumacki kościół. Obecnie 

cerkiew grekokatolicka. 

 

Tłumacz 2009r,. ul. Słowackiego (Hruszewskoho). Domki 
Anieli i Józefa Bielańskich oraz Joanny i Leona 

Burczyńskich 
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Groby natomiast są w opłakanym stanie. 
Większość z nich jest mocno zniszczona, 
porośnięta ponad dwumetrowymi chaszczami 
i tylko niewiele grobów zachowało się w dobrym 
stanie. Nie mniej jednak są one warte naszych 
zabiegów i utrzymania na następne lata, tym 
bardziej, że wśród zachowanych grobów znajdują 
się groby osób zasłużonych dla Tłumacza, takich 
jak: ks. Franciszka Sawy, starosty Leonarda 
Ziemblic Bogusza (grób z XIXw), grobowiec 
rodziny Tuzinkiewiczów i inne. Groby należałoby 
oczyścić z roślinności, odnowić je oraz uporządkować 
teren wokół nich. Zakres prac koniecznych do 
remontu kapliczki podaje ekspertyza. 

 

Autorka artykułu nad przepięknym Dniestrem. 
 

W tym samym dniu, po pracy na cmentarzu 
wybraliśmy się również nad Dniestr, do wioski 
Kutyska. Po drodze zatrzymaliśmy się w Oknianach, 
aby zobaczyć stary, drewniany, katolicki kościółek 
przeniesiony z Tłumacza, pełniący aktualnie rolę 
cerkwi dla wiernych obrządku grekokatolickiego. 
Cerkiewka stoi przy drodze, na lekkim wzniesieniu, 
wokół zadbane, ładne otoczenie, wykoszona trawa 
i kwiaty. Gdy tylko wysiedliśmy samochodu 
i podeszliśmy do cerkiewki, natychmiast zjawili się 
mieszkańcy Oknian mieszkający w pobliżu, którzy 
nie tylko modlą się w niej, ale także dbają o swoją 
świątynię z niezwykłym pietyzmem. Stara, 
drewniana konstrukcja świątyni jest mocno 
naruszona zębem czasu i nadwątlona działaniem 
agresywnych korników. Zarówno mieszkańcy 
Oknian, jak i konserwator zabytków utrzymują ją 
w stanie technicznym, który pozwala na 
odprawianie w niej mszy. Największą bolączką 
wiernych z Oknian jest obecnie zabezpieczenie 
przeciekającego dachu świątyni pokrytego 
starą, rdzewiejąca blachą.  

Konieczna jest całkowita wymiana blachy na 
nową. Przez ostatnie kilka lat zebraliśmy skromną 
sumę pieniędzy, którą przekazaliśmy do Oknian, 
lecz aby utrzymać tą świątynię dla potomnych 
należałoby włożyć w nią znacznie więcej 
pieniędzy. Jestem pełna podziwu i uznania dla 
mieszkańców Oknian, a szczególnie dla 
nieżyjącego już Pana Zakowicza, którzy przez 
wiele lat z wielkim poświęceniem, pomimo 
trudnych warunków materialnych pracowali 
i remontowali swoją świątynię. Pieniądze wysłane 
przez nas w ramach pomocy nie poszły na marne! 

Dalszym etapem naszej wycieczki był 
Dniestr. Od dłuższego czasu już obiecywałam sobie, 

że jeżeli tylko znajdę się w Tłumaczu, to na 
pewno nie omieszkam zobaczyć Dniestru. 
Znałam go do tej pory z opowiadań Mamy, 
wspomnień Tłumaczan i zdjęć obejrzanych 
w Internecie. Wiedziałam, że jest to piękna 
rzeka, ale gdy stanęłam na jej brzegu 
i ujrzałam ją w pełnej krasie, zachwyt mój 
był ogromny. Moim oczom ukazała się 
wspaniała rzeka, płynąca zakolami, 
miejscami wewnątrz głębokiego koryta, 
miejscami obok prawie płaskiego brzegu, 
przy którym jak okiem sięgnąć 
rozpościerały się złote łachy piasku. Wody 
w Dniestrze w tym roku było mało, 
ponieważ lato było suche, więc można 
było zobaczyć, jak przez rzekę 
przeprawiają się wozy konne, a na 
płyciznach stoją stada siwych czapli. Jak 
okiem sięgnąć rozpościerały się 

przepiękne, dalekie, niekończące się przestrzenie, 
lasy, wokół cisza, na pastwiskach dorodne krowy 
i gęsi. Wspaniałe miejsce na wypoczynek i uprawianie 
sportów wodnych. 

W ostatni dzień pobytu na ziemi 
tłumackiej uczestniczyliśmy we  wspaniałej 
uroczystości poświęcenia kościoła pw. św. 
Apostołów Piotra i Pawła w Obertynie. Kościół 
powstał w budynku, który kiedyś służył za kino-
teatr. W 2000 r. został zakupiony przez parafię 
i z czasem przystosowany na potrzeby parafii do 
odprawienia Mszy św. Przez ostatnie lata trwały 
remonty kościoła, przy których pracowali także 
parafianie. Parafia św. Apostołów Piotra i Pawła 
w Obertynie powstała w 1757 r., jako parafia 
obrządku ormiańskiego. W 1796 r. została 
przekazana archidiecezji lwowskiej obrządku 
łacińskiego. Parafia liczy obecnie ok. 130 osób. 
Msze odprawiane są zarówno po polsku jak 
i ukraińsku. Administratorem parafii jest ks. Artur 
Zaucha, który również odprawia Msze Św. 
w kapliczce, w Tłumaczu. W kościele znajduje się 
obraz Matki Bożej przez mieszkańców nazywanej 
„Obertyńską”. Ma on ok. 150 lat. Wisiał w starym 
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kościele, który został rozebrany w latach 60-tych 
XX w.  

 

 
 

Kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Obertynie. 
 

W miejscu, gdzie stała świątynia został wzniesiony 
budynek mieszkalny. Do dnia dzisiejszego 
znajduje się przy nim słup, na którym kiedyś stała 
figurka św. Piotra – jednego z patronów parafii. Ludzie 
pamiętają, że był tam kościół, więc przechodząc robią 
znak krzyża. W parafii obertyńskiej, od początku 
odnowienia jej działalności pracują siostry 
Służebniczki Starowiejskie. Do tej pory wynajmują 
dom, ale już w przyszłym roku ma się odbyć 
poświęcenie ich nowego domu i kaplicy. Siostry 
zamierzają otworzyć ochronkę, by kontynuować 
dzieło prowadzone w czasach przedwojennych 
i do zakończenia II wojny światowej. Poświęcenia 
dokonał metropolita lwowski abp Mieczysław 
Mokrzycki, dziękując starszemu pokoleniu parafian 
za to, że w trudnych czasach prześladowań 
w swoich rodzinach przekazywało wiarę dzieciom 
i wnukom.  
W drodze powrotnej do Tłumacza obejrzeliśmy 
krzyż  pod Obertynem  wzniesiony na kurhanie, 
w rocznicę zwycięskiej bitwy o Pokucie, rozegranej 
pomiędzy wojskami polskimi pod dowództwem 
hetmana wielkiego koronnego Jana Tarnowskiego, 
a armią mołdawską, na której czele stał władca 
Mołdawii Piotr Raresz, zwany Petryłą. 22 sierpnia 
1931r. na kurhanie usypanym po bitwie postawiono 
krzyż upamiętniający 400 rocznicę zwycięskiej bitwy. 
Na krzyżu umieszczono tablicę z napisem "Poległym 
tu rycerzom polskim w czterechsetną rocznicę 
zwycięstwa. Sokolstwo Polskie". 22 sierpnia, 2001r. 
w 470 rocznicę zwycięskiej bitwy wojsk 
Rzeczypospolitej, z inicjatywy Towarzystwa 
Kultury Polskiej "Pokucie" w Kołomyi i parafii 
rzymskokatolickiej, odprawiona została 
uroczysta Msza św. za spokój duszy poległych 
w obronie Pokucia, celebrowana wspólnie przez 
duchowieństwo łacińskie z Kołomyi i Obertyna oraz 

greckokatolickie z Obertyna i Kamionki Wielkiej. 
Poświęcony został również krzyż, odtworzony 
w miejsce zniszczonego przez administrację 
bolszewicką po 1939 roku. Na krzyżu ponownie 
umieszczono tablicę z krzyża postawionego 
w 1931 roku, uratowaną i przechowaną w ciągu 
tych trudnych lat.  

 
Krzyż pod Obertynem, pamiątka bitwy o Pokucie. 

 

 
 

Pamiątkowa tablica umieszczona na krzyżu 
ufundowana przez Sokolstwo Polskie. 

 

Pobyt w Tłumaczu i na Ziemi Tłumackiej był 
bardzo ciekawy i owocny. My, potomkowie 
dawnych  mieszkańców Tłumacza mieliśmy okazję 
poznać miasto i ludzi, odwiedzić stare ścieżki 
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naszych Rodziców i Dziadków, a przede 
wszystkim zapoczątkować współpracę z władzami 
miasta i nawiązać przyjacielskie stosunki z jego 
mieszkańcami. Mam nadzieję, że w przyszłym 
roku uda się nam zorganizować wyjazd 
wolontariuszy chętnych do prac na tłumackim 
cmentarzu. 
 

OGÓLNY, WYMAGANY ZAKRES 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
W KAPLICZCE CMENTARNEJ W 

TŁUMACZU 
 

1. Wykarczowanie krzewów wokół kapliczki 
na odległość ok. 10 m, wyrównanie terenu 
i zasianie trawy. 

2. Wykonanie chodnika o szer. 1,5 m z drogi 
do schodów wejściowych kapliczki. 

3. Na schodach przedwejściowych  i na 
podeście położenie płytek kamiennych lub 
z gresu  /sztuczny kamień/. 

4. Na pozostałych betonowych elementach 
konstrukcji schodów uzupełnić ubytki 
i zagruntować preparatem do betonu 
z dodatkiem koloru /jak na elewacjach/. 

5. Usunąć istniejącą farbę na poręczach 
schodów, zagruntować farbą nierdzewną 
podkładową i pomalować farbą do metalu 
w kolorze stalowym. 

6. Zbić niezwiązane ze ścianą odpadające 
fragmenty tynku na elewacji – szczególnie 
dolne partie /do tego konieczne jest 
rusztowanie na wysokość i dłuższą ścianę 
budynku i następnie przenoszone na 
pozostałe elewacje/. 

7. Osuszyć i zagruntować preparatem 
wzmacniającym wszystkie fragmenty przy 
zbitych tynkach.  

8. Zmyć pozostałe części elewacji 
i zagruntować preparatem wzmacniającym 
istniejące w dobrym stanie tynki 
przygotowując je do malowania 
z przetarciem i uzupełnieniem drobnych 
ubytków tynku. 

9. Na dzwonnicy zdjąć istniejące dachówki, 
założyć nowe z bocznymi wywinięciami 
w dół,  założyć małe rynny i rury spustowe. 
Z tyłu z odprowadzeniem na dach.   

10. Dach pierwotnie był pokryty czerwoną 
dachówką, ale teraz pokryty jest niebieską 
blachą, więc teraz można go pokryć 
blachodachówką, lub ostatecznie 
pomalować farbą do blach ocynkowanych 
w kolorze czerwonym. Wszystkie pokrycia 
blachą  zrobione są niefachowo 
/praktycznie amatorsko/. 

11. Założenie rynien i rur spustowych /obecnie 
brak/ 

12. Wymiana drewnianych drzwi wejściowych 
z naświetlem i dwóch pozostałym okien 
z elewacji bocznych na nowe o takim 
samym kształcie i rysunku w kolorze 
drewna. 

13. Uzupełnić brakujące fragmenty tynków 
tynkiem hydrofobowym. 

14. Wykonać cokoły na elewacjach do wys. 0,5 
m z takich samych płytek kamiennych, lub 
gresu jak na schodach.  

15. Pomalować elewacje w kolorze khaki 
/jasny piasek/. 

16. Wykonać na szer. 1,0 m opaskę 
z mocnego mrozoodpornego betonu ze 
spadkami od budynku.   

 
ORIENTACYJNY  KOSZT  W/W  ROBÓT  

WYNOSI - 20,0 TYS. ZŁ 
 

Mgr inż. arch. Tadeusz Niewolski 

 
 

 

 
 

Kapliczka na tlumackim cmentarzu. 
Obecnie kościółek rzymskokatolicki. 



 

 

 

 

 

 

 

XX-lecie Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 
 

Msza Święta w kościele św. Doroty we Wrocławiu. 

Goście z Krośnic, byli mieszkańcy Bohorodyczyna i ich 
potomkowie. 

Goście z Tłumacza: burmistrz Tłumacza - 
Mychajło Kowbas, z-ca Rady Powiatu -  Iwan 

Cinyk, historyk -  Mychajło Dzeman oraz 
Stanisław Skowron. 

Złożenie wieńców pod tablicami poświęconymi ks. Edwardowi Tabaczkowskiemu oraz mieszkańcom powiatu 
tłumackiego, pomordowanym przez OUN – UPA. 



 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przemawia  prezes TMLiKPW Andrzej Kaminski. 
Od lewej: sekretarz  OOT Jerzy Czyżycki,  prezes  
OOT  Zygmunt Burczyński oraz v-ce prezes OOT 

Danuta Tabińska Juhasz. 

Przemawia prezes OOT Zygmunt Burczyński. 

Przemawia burmistrz Tłumacza Mychajło Kowbas 

Redaktor Grażyna Orłowska Sondej oraz  
v-ce prezes OOT Danuta Tabińska Juhasz. 

 
Przemawia pani prezes 
Towarzystwa Grodna i Wilna 
Maria Dutkiewicz.  
Obok sekretarz OOT Jerzy 
Czyżycki 



 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

Prezes TMLiKPW Andrzej Kaminski nadaje Złotą Odznakę TMLiKPW zasłużonym członkiniom  
OOT – Helenie Bilińskiej i Annie Bocheńskiej 

Uroczystość XX-lecia OOT uświetnił zespół 
„Tyligentne Batiary” w składzie: Adam Żurawski 

i Andrzej Jaworski. 

Zaproszeni goście: Mirosław Olszański, 
Zbigniew Sereda, Edward Bień, Kazimierz 

Ozga. 

 
Atmosfera na naszej uroczystości 
była wspaniała, bo dopisali nam 
wspaniali goście, razem prawie 
80 osób. Na długo zostanie nam 
w pamięci tamten dzień. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 
Ks. Artur Zaucha wraz 
z parafianami oczekuje 

przybycia Jego 
Ekscelencji Księdza 

Biskupa  Mieczysława 
Mokrzyckiego, Metropolity 

Lwowskiego. 

Przywitanie Księdza Biskupa  Mieczysława 
Mokrzyckiego, Metropolity Lwowskiego. 

 
Uroczysta Msza Święta. 

Poświęcenie odnowionego kościoła PW. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Obertynie. 
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Szukamy Stajenki  .... w Betlejemską 
Świętą Noc. 
 

Iwona Chruślińska  
(wnuczka Michała Dębca) 
 

W okresie Bożego Narodzenia, w grudniu 
2008r, w Stanach Zjednoczonych (Chicago, 
Illinois) odbyła się premiera przedstawienia pt. 
„Szukamy Stajenki ... w Betlejemską Świętą Noc”. 
Spektakl był wystawiany przez grupę teatralną 
„Proscenium”. Pomysł wystawienia przedstawienia 
bożonarodzeniowego zaczerpnięty został z dwóch 
źródeł. Pierwsze, to jasełka pt. „W Betlejemską 
Świętą Noc” autorstwa Michała Dębca – nauczyciela 
i kierownika szkoły w Tłumaczu, oficera rezerwy 
zamordowanego przez sowietów w Katyniu w 1940 
roku. Drugie źródło, to kolędy i pastorałki poety 
Jacka Kaczmarskiego i kompozytora Zbigniewa 
Łapińskiego. Kompozycja połączenia filozoficznych 
tekstów i mądrości polskiego ludu zawarta 
w jasełkach Michała Dębca z pastorałkami i tekstami 
autorstwa współczesnych twórców okazała się  

 
 
 
 
 

doskonałym pomysłem. Spektakl był światową 
prapremierą przedstawienia  opartego na 
powyższych tekstach. Dobry to spektakl, mądry 
i wprowadzający w pełen nadziei świąteczny nastrój. 
Interesującym epizodem był fakt, że na widowni 
znalazła się wnuczka Michała Dębca. Tą wnuczką 
jest żona znanego w Chicago muzyka Marcina 
Januszkiewicza, pani Grażyna Januszkiewicz.  

 
 
Całkowity dochód z tego spektaklu  przeznaczono 
na budowę kościoła pod wezwaniem Miłosierdzia 
Bożego w Lombard.  

Grupa Teatralna „Proscenium” powstała 
w styczniu 2005 roku przy Misji Miłosierdzia 
Bożego w Lombard, z inicjatywy ks. Jacka 
Wesołowskiego. Tworzą ją ludzie zafascynowani 
teatrem, żywym słowem i tym co piękne 
w polskiej mowie. Będąc na emigracji ludzie ci chcą 
zachować i przenieść w przyszłość wielki dar 
i dziedzictwo, jakim jest polskość. Opiekę 
artystyczną i profesjonalną nad grupą sprawuje 
znany w Chicago aktor Bogdan Łańko. Grupa 
przygotowała dotychczas sześć spektakli. 
Pierwszym była inscenizacja Misterium Męki 
Pańskiej pt. „Nie lękajcie się” (premiera w marcu 
2005r), drugim „Panna Maliczewska” Gabrieli 
Zapolskiej (październik 2005r), trzecim nowa 
inscenizacja Misterium Męki Pańskiej pt. „Czekając 
na Mesjasza” (kwiecień 2006r), czwartym – 
spektakl „Mały Książę” (listopad 2006r), piątym – 
„Oberża Pod Czerwonym Makiem, jak banka 
mydlana” oparty na twórczości Feliksa 

Konarskiego (październik 2007r), szóstym – 
Misterium Męki Pańskiej „Pasja” (marzec 2008r.)  
Po raz pierwszy jasełka „W Betlejemską Świętą 
Noc” Michała Dębca została wystawiona 
w styczniu 1932r., we Lwowie. Na podstawie 
relacji, opisów i archiwalnych zdjęć z tamtego 
okresu, sztuka ta cieszyła się również wielkim 
powodzeniem i uznaniem. Sztuka pt. 
„W Betlejemską Świętą Noc” z tekstem i muzyką 
Michała Dębca została wydana drukiem przez 
księgarnię A. Cybulskiego w Poznaniu, w 1927 
roku, w serii „Naród sobie”. 

Z życia Tłumaczan 

Grupa Teatralna „Proscenium” w trakcie próby. 

Chicago, 2008r. Aktorzy „Proscenium” 
w sztuce „Szukamy Stajenki .... 

w Betlejemską Świętą Noc” 
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Poświęcenie kościoła w Obertynie 
 

ks. Artur Zaucha 
 

Szczęść Boże! 
 

26 września tego roku 
odbyło się w Oberynie 
uroczyste poświęcenie 
odnowionego kościoła. 
Poświęcenia dokonał Jego 
Ekscelencja Ksiądz Biskup 
Mieczysław Mokrzycki, 
Metropolita Lwowski. 
Wszyscy czekaliśmy na 
ten dzień z utęsknieniem. 
Kto widział budynek 
kinoteatru przed 

poświęceniem, to rozumie dlaczego. 
Parafia istnieje od 1991 roku, kiedy to na 

nowo zostały odtworzone struktury Kościoła 
Rzymsko – Katolickiego na Ukrainie. Na początku 
wierni zbierali się na nabożeństwa w domu Pani 
Eugenii Hamut. Z  czasem została wybudowana 
kaplica, chciano wybudować kościół (były już 
nawet materiały: cegła, drewno, bloki betonowe na  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
fundament, itp.), ale miejscowe władze nie dały 
pozwolenia. W  2000  roku  władze  zgodziły się 
jednak sprzedać budynek kinoteatru. Został on 
przystosowany, po remontach w środku, jako 
kościół do potrzeb parafii. 

Stary kościół w latach 60-tych XX wieku 
rozebrany. Na fundamentach wzniesiono budynek 
mieszkalny dla kilku rodzin. Wyposażenie kościoła tj. 
ołtarz, obrazy i figurki przeniesiono do pobliskich 
cerkwi. Dzisiaj, w nowym kościele, w prezbiterium jest 
obraz Matki Bożej Obertyńskiej, który był 
przechowywany w cerkwi. Nie można pominąć 
księży, którzy przyczynili się do tego, że parafia 
Obertyn na nowo istnieje. Byli to: ks. Piotr Buk (już 
pracuje w Polsce), ks. Józef Trela (pracuje 
w Kazachstanie), ks. Alfons Górowski (pracuje 
w Polsce), ks. Stanisław Majknak (pracuje w Polsce). 
Dzięki Nim dzisiaj jest łatwiej ...... 
Korzystając z okazji chciałbym przez „Zeszyty 
Tłumackie” podziękować tym wszystkim, z Wrocławia 
i okolic, którzy pomagali w remontach. My w swoich 
modlitwach pamiętamy o Was drodzy Rodacy. Raz w 
miesiącu za wszystkich sponsorów, ofiarodawców 
jest odprawiana Msza Święta. Pozdrawiam również 
redakcję „Zeszytów Tłumackich” i dziękuję za Waszą 
obecność na naszej uroczystości! 
 

Tłumacz, rok szkolny 1927/28. Jasełka „ W Betlejemską, Świętą Noc” w reżyserii Michała Dębca, w sali „Sokoła” 
wykonała drużyna harcerska gimnazjum państwowego w Tłumaczu. Wykonawcy: Borucki, A. Królicki, K. Mytnik, W.  
Łapkowski, St. Śniechowski,J. Pawłowski, Waruszyński, Siudakówna, Z. Agopsowicz St. Kaczorowski, I. Misiecka, G. 
Agopsowicz, Wł. Mańkowski, Weberbauerówna, Z. Hoffman, Fr. Kraus, H. Jaworska, A. Śniechowski., 

 

 

Grupa teatralna „Proscenium” w sztuce „Szukamy 
stajenki ...w Betlejemską Świętą Noc” 
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Tam ojczyzna ma, gdzie ziemia  
z grobami przodków moich… 

 

Stanisława Uglis 
 

Kierując się tęsknotą za ziemią przodków 
naszych, zorganizowana grupa mieszkańców 
ziemi milickiej od kilku lat jeździ na Kresy, a przede 
wszystkim do rodzinnej wsi Bohorodyczyn. 

Pierwszy wyjazd w dniach od 23.08.-
28.08.2003 roku zorganizowali  miliczanie - Jan 
Kwiecień i Helena Sobańska.  Sierpniowa wyprawa 
na Ukrainę, do krainy okrytej tajemnicą i lękiem,  
była tak silnym przeżyciem dla  wszystkich 
uczestników, że stała się  inspiracją następnych 
działań i  podwaliną kolejnych wyjazdów. 
Odwiedziliśmy  wtedy Lwów, Bóbrkę, Halicz, 
Stanisławów, Tłumacz, Kołomyję, Okniany, 
Słobódkę, Krechówkę, Stryj, Sambor, a przede 
wszystkim  w dniu święta Matki Boskiej 
Częstochowskiej, czyli 26 sierpnia, Bohorodyczyn…                                                                                                                                                    

W dniu 8 września tegoż roku, uczestnicy 
pierwszej wyprawy kresowej, zgromadzili się na 
mszy świętej  odpustowej  w kościele parafialnym 
pw. Narodzenia  NMP we Wierzchowicach  
(nazwa patronalna przeniesiona przez księdza 
Pieczonkę z kościoła z Bohorodyczyna). Po 
uroczystościach odpustowych spotkaliśmy się 
w sadzie Janusza Dziekana  na rodzinnym 
pikniku. W czasie radosnych wspomnień 
z wyprawy ustalono, że musimy ufundować tablicę 
upamiętniającą 60 rocznicę mordów Polaków 
w Bohorodyczynie, dokonanych przez banderowców  
9 marca 1944 r. W tym celu powołano komitet  
organizacyjny  w składzie: Helena Sobańska, 
Stanisława Uglis i Janusz Dziekan. Osoby te, przy 
pomocy wielu innych osób m.in. Anny Jasięga, 
Jolanty Dziekan, Stanisława Bienia zebrali pieniądze 
oraz zorganizowali uroczystość  poświęconą 60 
rocznicy mordów.  Za zgodą ks. Juliana Maruta,  
w centralnym miejscu cmentarza parafialnego we 
Wierzchowicach, obok krzyża cmentarnego 
położono piękną płytę granitową z  wyrytymi  
nazwiskami pomordowanych  oraz  z mottem „Nic 
z dziejów Narodu, co raz miało miejsce wymazać 
się nie da…”  - Kardynał Stefan Wyszyński. Przy  
tej okazji został postawiony nowy krzyż cmentarny, 
którego inicjatorami i wykonawcami  był Janusz 
Dziekan i Waldemar Uglis.  W piątek, w czasie 
postu wielkanocnego, dnia 19 marca 2004r.,  
równo w 60 rocznicę mordów dokonanych przez 
banderowców na mieszkańcach Bohorodyczyna 
i okolic, ksiądz prałat Julian Marut odprawił 
uroczystą mszę, a pani Renata Hajduk 
poprowadziła bardzo wzruszającą drogę 
krzyżową, oddającą martyrologię Polaków na 
całych Kresach w czasie drugiej wojny światowej.   

 
Krzyż z pamiątkową tablicą na cmentarzu  

w Wierzchowicach. 
 

Tragiczne losy Polaków na Kresach zostały 
porównane do męczeńskiej śmierci Chrystusa. 
Dalsze uroczystości miały miejsce na cmentarzu, 
gdzie odbył się apel poległych. Ksiądz Julian 
poświęcił  krzyż cmentarny i płytę pamiątkową, 
pod którą w urnie złożono ziemię przywiezioną 
z Bohorodyczyna).  Później złożono wiązanki 
kwiatów,  a młodzież postawiła  zapalone znicze.  
Przy płycie stały poczty sztandarowe oraz straże 
honorowe młodzieży, harcerzy i strażaków. Po 
uroczystościach oficjalnych wszyscy zostali 
zaproszeni do miejscowej restauracji Lema na 
poczęstunek. Artykuł o tej uroczystości drukowany 
był w ZT nr 1/33.                                                                                                                                                 

Latem 2004r. odbyła się następna wyprawa 
na Kresy zorganizowana przez Pana Władysława 
Nogajewskiego z Krotoszyna. Miejscem 
docelowym była Kołomyja,  z której docierano do 
rodzinnej wsi.  Wtedy wizyty w Bohorodyczynie 
ograniczały się do spotkań z mieszkańcami. 
Próbowano wejść na cmentarz, który był wielkim 
buszem, żeby odnaleźć jakieś ślady swoich 
przodków. Wreszcie, przy pomocy miejscowych 
odnaleziono miejsce pochówku pomordowanych. 
Na tej mogile leżał spróchniały krzyż misyjny. 
Krzyż ten został ścięty i położony na mogile  przez 
obecnych Bohorodyczan. Opłakany stan 
cmentarza powodował, że ciągle wracały myśli, co 
zrobić, no i jak go posprzątać.                                                                                                                                    
Wiosną 2005r. została zawiązana grupa 
inicjatywna, powołana w celu zorganizowania 
uroczystości 60 rocznicy przesiedleń. Projekt ten 
został pomyślany „na szeroką skalę”, dlatego do 
działań stałego komitetu organizacyjnego włączył 
się wójt gminy Krośnice, a uroczystości Kresowiaków 
przerodziły się w wielką uroczystość  kresową tej 
gminy. Na stację kolejową w Krośnicach wjechała 
lokomotywa parowa ciągnąca wagony towarowe, 
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z których wyszli, tak jak 60 lat temu wysiedleni 
mieszkańcy Bohorodyczyna,  obecnie Krośniczanie.  
Wychodząc śpiewali, ułożoną w czasie transportu, 
pieśń: 
 

„Przez pięć lat wojny, wszyscy w domu byli,                                                                                                       

aż Ukraińcy wioski popalili.                                                                                                                                   

Wioski popalili, afiszy wybili,                                                                                                                              

żeby się Polacy tu nieznachodzili.                                                                                                                      

Cóż mamy robić tacy nieszczęśliwi,                                                                                                                            

opuszczać pola, chałupy i niwy.                                                                                                                             

Musimy opuścić swe rodzinne chatki                                                                                                                       

i jechać do Polski ukochanej Matki.                                                                                                                              

O Polsko nasza, o Matko Najświętsza,                                                                                                                           

my twoje dzieci, my twoje orlęta.                                                                                                                      

Przyjmij nas, przyjmij,  pod swoją opiekę,                                                                                                          

nie daj nam zginąć i przepaść na wieki…” 

 

 Po tej wzruszającej inscenizacji, przed budynkiem 
stacji kolejowej w Krośnicach, odbyła się msza 
polowa odprawiona przez ks. biskupa Józefa  
Pazdura. Uroczystość zgromadziła wielu 
wspaniałych gości, w tym lokalnych księży, władze 
gminne, powiatowe i wojewódzkie, a także tłumy 
Kresowiaków, głownie rodem z Bohorodyczyna. 
W salach dworca kolejowego Helena Sobańska, 
Renata Hajduk, Jolanta Dziekan, Stanisława Uglis 
i Jarosław Kaliszczak zorganizowali piękną wystawę 
o Bohorodyczynie i  Kresach.  Dzięki zainstalowanej 
audiowizualnej aparaturze można było zobaczyć 
film z dwóch wypraw na Kresy i do Bohorodyczyna 
oraz nagrane wspomnienia starszych osób 
o ukraińskich mordach, a także o przesiedleniach. 
Po oficjalnych uroczystościach wszystkich 
zebranych zaproszono na  piknik.  Kuchnia była 
kresowa pani Józefy Bortkun, rodem ze Lwowa,  
która serwowała: barszcz ukraiński, różne pierogi, 
kuleszę,  itp.  Na scenie oprócz  orkiestry dętej 
z Ostrów i zespołów: „Ferajna”,  „Braci Kuśnierzy”, 
”Pierścieni”,  wystąpił także zespół „Waliszowianie” 
(poznany przez nas, po ich występie w kościele św. 
Stanisława - w czasie poświęcenia tablicy 
pomordowanych Tłumaczan). Zespół 
„Waliszowianie” był dla wielu wielką niespodzianką, 
bo jest to zespół ludzi, których przodkowie mieszkali 
w Tarnowicy Polnej k. Bohorodyczyna. Ich piosenki 
śpiewane kresową gwarą, spowodowały, że starsze 
panie włączyły się do wspólnego śpiewu.  Na pewno  
w czasie tych uroczystości nie tylko z pomarszczonej 
twarzy stoczyła się nie jedna łezka wzruszenia. 
Uroczystość  zakończyła się zabawą taneczną na 
kresową nutę. Nasze działania spowodowały, że 
coraz to inne osoby chciały poznać swoje korzenie 
i pojechać na wspólną wyprawę w rodzinne strony, 
jednak wszystkie kolejne nasze uroczystości 
i wesołe  spotkania nie usunęły obrazu, jaki pozostał  

w nas, obrazu niezmierzonej gęstwiny, będącej na 
rodzinnym cmentarzu w Bohorodyczynie.                                                                                                                                                                                                         

W lipcu 2006 r. wyjazd do Bohorodyczyna 
zorganizował Stanisław Bień i Renata Hajduk, przy 
wsparciu gminy Krośnice, poprzez udostępnienie 
autobusu. Grupa nocowała w Kołomyji i codziennie 
dojeżdżała do Bohorodyczyna, gdzie zaczęto 
porządki na cmentarzu. Postawiono na mogile 
pomordowanych wykonany przez Ireneusza 
Kolarskiego  metalowy krzyż wraz  z metalową 
tabliczką upamiętniającą  mordy w Bohorodyczynie.  
Wyjazd ten był bardzo owocny, gdyż nawiązano 
dobre stosunki z władzami gminnymi w Żukocinie 
i powiatowymi w Kołomyji  oraz zapoznano się 
z miejscowym księdzem Wasylem Tominem, który 
odprawił  w cerkwi wspólną mszę ekumeniczną,  
Przede wszystkim nawiązano przyjazne stosunki 
z miejscową ludnością,  poprzez wspólną zabawę 
przy zorganizowanym przez nas ognisku.                                                                                                                                                                     
W sierpniu 2007 Renata Hajduk, Stanisław Bień 
i Janusz Dziekan (przy współudziale gminy 
Krośnice -  udostępniony transport), zorganizowali 
kolejny wyjazd do Bohorodyczyna, ale z odpłatnymi  
noclegami u miejscowych Bohorodyczan, żeby ich 
w ten sposób wspomóc finansowo, a także 
zaoszczędzić na czasie i paliwie. Wyprawa ta 
nastawiona była głównie na sprzątanie cmentarza. 
Odnowiono tablicę pamiątkową na mogile 
pomordowanych oraz skoszono i wypalono busz. Na 
części wykoszonej kosami  i wyciętej sekatorami,  
pan Janusz Dziekan zrobił opryski przeciw 
chwastom.  Zostały podniesione zmurszałe krzyże 
i podjęto próbę odnowienia  pomników. Wykonano 
ogrom pracy. Pieniądze na podstawowe materiały, 
a w następnej kolejności na ogrodzenie i wykonanie 
grobu na mogile pomordowanych,  zebrały dzieci ze 
szkoły podstawowej w Krośnicach  w czasie 
kolejnych  kwest listopadowych  na cmentarzach we 
Wierzchowicach i  w Krośnicach oraz w czasie 
różnych kiermaszów  organizowanych przez te 
dzieci.  Organizatorką tych działań jest  nauczycielka 
pani Renata Hajduk, której zaangażowanie jest 
godne podziwu.                                                                

Cdn. 
 

Z Kresów na Śląsk 
 

Edward Bień 
 

Historia niezwykła związana z kościołem 
rzymskokatolickim w Ottynii jest z pewnością bardzo 
ciekawa, godna szerszego, i głębszego opisu przez 
historyków. Myślę że i moja skromna relacja pozwoli 
przynajmniej częściowo zapoznać czytelnika z losem 
kościoła i jego parafian. Przede wszystkim, po 
pierwsze należy umiejscowić tę historię. Małe, bo 6-
cio tysięczne miasto Ottynia, leży na Kresach 
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Południowo Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej 
w dawnym województwie stanisławowskim obecnie 
iwanofrankiwskim na Ukrainie. 

Andrzej Potocki, założyciel miasta 
Stanisławowa, nazwał je od imienia ojca Stanisława. 
Województwo stanisławowskie na ziemiach 
kresowych było najbardziej wysuniętym na 
południowy wschód zakątkiem Polski, sięgało od 
Podola po Beskid Wschodni pasma Karpat. Część 
południowa województwa zwana była Pokuciem. Za 
czasów Kazimierza Wielkiego. Osiedlanie ludzi 
przez króla na ziemiach stale nękanych przez dzikie 
hordy mogło być traktowane jako pokuta, może stąd 
ta nazwa. Tu, na Pokuciu, prawie w środku 
województwa, w połowie drogi między 
Stanisławowem, a Kołomyją leży miasteczko Ottynia.  
Ksiądz Sadok Barącz, żyjący w XIX w. historyk 
pochodzenia ormiańskiego w pracy "Kościół 
w Ottynii"  tak pisze: "Miasteczko starożytne, 
prawdziwe słowiańskie, stwierdzające swe 
pochodzenie od nazwy" otyń" zamek wałami lub 
palisadami otoczony" (otyniony).  

Ottynia w 1618 wraz okolicznymi wsiami 
została kupiona przez Poniatowskich. W 1643r. 
Ottynię kupuje Stanisław Potocki - Rewera, hetman 
wielki, kasztelan krakowski. Syn Andrzej Potocki 
w1660 r. buduje w Ottynii na wzgórzu po byłym 
zamku drewniany kościół. Pod koniec XVII w. kościół 
został spalony przez najazd Tatarów, jak i wiele 
innych budowli. W 1692 zmarł fundator hetman 
polny koronny, wojewoda kijowski - Andrzej Potocki. 
Następny kościół w Otynii w roku 1702 ufundował 
syn Andrzeja - Józef Potocki. Proboszczem parafii 
ottynijskiej i tłumackiej został ks. Borzym, który to 
w roku 1716 zamówił obraz do ołtarza głównego 
u malarza Kazimierza Ładońskiego z Żukowa. Jak 
pisze ks. Barącz w swojej książce: "jakoż pobożny 
artysta tak się przejął tem ważnem poleceniem, iż 
przez trzy dni nic nie jadł, ani pił, jeno się modlił 
prosząc Boga, aby mógł jak najprzystojniej 
odmalować Maryę ". Wzniosłe pragnienie Bóg 
uwieńczył pożądanym skutkiem. Obraz w roku 1718 
na desce trzy łokci wysokiej malowany typem 
rzymskim w owalu Świętą Trójcę koronującą 
Najświętszą Pannę niepokalaną unoszącą się nad 
kulą księżycem i gwiazdami otoczoną i łaskawą, 
w cudach dzielną i w macierzystych afektach dla 
klientów swoich zatopioną. " Obraz ten był wysoko 
czczony przez wiernych i słynął cudami.  

W 1741 r. W Ottynii był chrzczony 
Franciszek Karpiński, poeta serca, twórca pieśni 
nabożnych „Bóg się rodzi”, „Kiedy ranne wstają 
zorze”, „Wszystkie nasze dzienne sprawy” i wiele 
innych. Również starszy brat Karpińskiego Antoni, 
kilka lat był kanonikiem, a następnie proboszczem 
w Chocimierzu. Tu, przy kościele ottynijskim, 
pochowany został ojciec Karpińskich Andrzej.  

 
Kościół w Ottyni. 

 

Również kościół ufundowany przez Józefa 
Potockiego nie utrzymał się zbyt długo. W roku 
1766 proboszcz Błażej Wójcicki zbudował trzeci 
kościół, który dotrwał do 1902r, a w nim uratowany 
cudowny obraz Matki Boskiej Ottynijskiej. Ostatni 
kościół drewniany rozebrano, by w tym miejscu 
rozpocząć budowę świątyni wielkiej i pięknej 
z czerwonej cegły, górującej nad miastem 
i widocznej z odległości wielu kilometrów, z wysoką 
wieżą wskazującą drogę wszystkim podążającym do 
miasta. Wykonanie projektu nowego murowanego 
kościoła zlecono profesorowi Politechniki 
Lwowskiej  Teodorowi Talowskiemu. Ten wybitny 
architekt zaprojektował monumentalną świątynię 
w stylu neogotyckim. Budowę tego wielkiego 
dzieła w 1902 r. podjął się nowy proboszcz ks. 
Ludwik Schweiger.  Zaprojektowany gmach miał 
długość 40 m, szerokość 18 m, wieżą 42m, 
z osadzonym na niej  trzymetrowym, żeliwnym  
krzyżem, okutym stalową dekoracją, a wykonanym 
w Fabryce  Maszyn Rolniczych E. Bredta w Ottynii 
i ofiarowanym przez właściciela, jak wiele innych 
okuć. Cegłę zamówiono w niedalekiej cegielni, 
która była własnością Papsta, Polaka pochodzenia 
austriackiego. Ta malutka cegielnia istnieje do 
dzisiaj, syn Papsta jest pochowany na cmentarzu 
komunalnym w Dzierżoniowie. Wykonania budowy 
podjęli się murarze: Czesław Krajewski, Jakub 
Mazurkiewicz, Andrzej Okoń i Marcin Raczyński.  
Zakończenie tej wielkiej i pięknej budowli nastąpiło 
w roku 1905. Wspaniały i wielki ołtarz główny 
wykonano w Tyrolu, w roku 1911 i ponownie 
umieszczono w nim cudowny obraz Matki Boskiej 
Ottynijskiej, który odsłaniano w czasie mszy 
świętej. Na ścianie zewnętrznej przy drzwiach 
wejściowych społeczeństwo ufundowało dwie 
pamiątkowe tablice z białego marmuru 
upamiętniające zwycięstwa polskiego oręża o treści:  
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1. „W 500-letnią rocznicę wiekopomnego 
zwycięstwa pod Grunwaldem 
Władysławowi Jagielle na chwałę,  a nam 
na otuchę – Polacy w Ottynii”. 

2. W 250 rocznicę zwycięstwa króla Jana 
Sobieskiego obrońcy chrześcijaństwa pod 
Wiedniem Obywatelstwo Ottynii przekazuje 
potomności przywiązanie do wiary i kult 
pamiątek narodowych ".  
 

Tablice te zdobią do dnia dzisiejszego ściany 
kościoła w Ottynii. Wielka wiara i olbrzymi 
patriotyzm cechujący mieszkańców kresowych 
ziem, którzy pomimo wielu ciężkich doświadczeń 
przez setki lat trwali i pamiętali o ojczyźnie, 
o której przez wiele dziesięcioleci jedynie mogli 
wspominać i marzyć.  

W czasie I wojny światowej w 1917 r. 
sowieci zrabowali i spalili w Ottynii Fabrykę 
Maszyn, zagrabili inwentarz żywy i martwy, lecz 
kościół tym razem przetrwał bez większych strat. 
Nadszedł nareszcie cudowny i szczęśliwy 1919 
rok dla Ojczyzny, nadszedł koniec okrutnych 
i ciężkich lat, Polska odzyskała niepodległość. 
Nareszcie zamiast „Boże chroń nam cesarza” słychać 
było w kościołach „Boże, coś Polskę przez tak liczne 
wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały"...   
Niedługo, bo zaledwie  20 lat mogliśmy się cieszyć tą 
Najjaśniejszą II Rzeczpospolitą. Napaść niemiecka 
z zachodu, a 17 września 1939r ze wschodu 
sowiecka, była ponowną tragedią Polski i jej Narodu. 
ZSRR zajął kresy wschodnie, nastąpiły aresztowania 
i masowa wywózka na Sybir, mord oficerów 
w Katyniu i innych sowieckich obozach śmierci. 
Obozy niemieckie i pacyfikacje osiedli. Jednak wśród 
ludobójstwa sowieckiego i niemieckiego było trzecie, 
najbardziej potworne i okrutne dokonane przez 
nacjonalistów ukraińskich z OUN i UPA.  
Mordowano dzieci, kobiety i starców, palono 
zabudowania, zabijano  siekierami, widłami, nożami 
za to tylko, że byli Polakami. Ekspatriacja dokonana 
przez ZSRR pozostałej jeszcze przy życiu ludności 
z Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej 
ostatecznie zakończyła zabór tych ziem Polskich.  

W roku 1945r., w pośpiechu musieliśmy 
opuszczać nasze strony ojczyste lub podjąć  
paszport sowiecki. Załadowali nas do bydlęcych 
wagonów, węglarek bez dachów po 6 lub 8 rodzin 
bez jedzenia i wody. Zostawiliśmy domy i dobytek, 
zabieraliśmy tylko rzeczy najbardziej przydatne 
w podróży i w nowym, nieznanym jeszcze nam 
miejscu. Parafianie przerażeni tym wygnaniem, 
zapomnieli o wielu sprawach, jednak nie 
zapomnieli o swoim kościele. W Ottynii w 1945r 
ostatnimi księżmi, byli ks. Stefan Helowicz który po 
wojnie był proboszczem w katedrze świdnickiej, 
a następnie wrocławskiej i ks. Jerzy Doleżał, który 
w wielkiej tajemnicy organizował parafian do 

ratowania wyposażenia kościoła. Tą akcję podjęło 
wiele osób, a nawet całe rodziny z Ottynii 
i okolicznych wiosek. Wszyscy zdawali sobie sprawę 
z zagrożenia wynikającego z takiej działalności, 
sowiecki okupant w takich przypadkach reagował 
szybko i bezwzględnie, a groźba zsyłki na Sybir czy 
sowieckich łagrów groziła każdemu. Pomimo 
zagrożenia prace postępowały szybko i w wielkiej 
tajemnicy. Rozebrano ołtarz, organy, zbito skrzynie, 
pakowano do szaf wszystko to, co można zabrać 
z kościoła. Cudowny Obraz był pod specjalną 
pieczą, ukryto go pod płytą stołu. Wszystkie paczki, 
skrzynie pakowano przez wiele dni do wagonów 
w kilku transportach wyjeżdżających z Ottynii, jako 
własny dobytek, pozostawiając osobisty. Oto 
niektóre nazwiska najbardziej aktywnych: Józef 
Gacek, Jaśnikowski, W. Zalewski, rodzina Bieniów, 
Michał Boczara.  

Chwile te głęboko zapisały się w pamięci 
wypędzonych, którzy  musieli opuszczać swoje 
ojczyste strony i jechać w nieznane. Kiedy ostatni 
transport opuszczał ottynijską stację, w kościele 
pozostały jedynie ławki i ciężkie o bogatym wystroju 
konfesjonały. Ludność opuszczała z wielkim bólem 
swoje miasto i okolice i ze smutkiem patrzyła po raz 
ostatni na ginącą w oddali smukłą wieżę kościoła. 
W niezwykle trudnych warunkach podróż trwająca 
nawet  miesiąc, zakończyła się dla niektórych 
transportów z okolic Ottynii w obecnym województwie 
opolskim. Większość wyposażenia kościoła trafiła do 
Ligoty Książęcej koło Namysłowa i tu osiedliło się 
wielu mieszkańców ziemi ottynijskiej i okolicznych 
miejscowości. W Ligocie Książęcej rządy 
komunistyczne dopiero w1957 r. zezwoliły na 
odbudowę z ruin kościoła ewangelickiego 
i przeznaczenie go na kościół rzymskokatolicki. Do 
prac kresowianie przystąpili z wielkim zapałem 
i ochotą. Wprawdzie budynek był o wiele mniejszy 
od kościoła ottynijskiego, ale nareszcie uratowane 
wyposażenie ukrywane przez lata mogło ujrzeć 
światło i przed obrazem Matki Boskiej znowu można 
było zaśpiewać: Gwiazdo śliczna, wspaniała  
Ottynijska Maryja, do Ciebie się uciekamy, o Maryjo, 
Maryjo! I my tu zgromadzeni, ukłon dajmy Maryi, 
czyste serce Bożej Matce darujmy, ach darujmy! 
Z wielką radością parafianie wyposażyli swój nowy 
kościół, a przywieziono bardzo dużo: wielki ołtarz 
główny, cudowny obraz Matki Boskiej, chrzcielnice, 
organy, dwa ołtarze boczne, obrazy drogi krzyżowej, 
ambonę, dzwon z 1745r, wspaniały lampion, księgi 
parafialne nawet z 1745r. i wiele innych rzeczy 
kościelnych.  

W tym miejscu chcę przytoczyć jeszcze 
jedną ciekawą historię, pamiątkę żołnierskiej 
tułaczki. Grupa Polaków zesłanych na Sybir, którym 
udało się wydostać z nieludzkiej ziemi z generałem 
Andersem na Bliski Wschód, znalazła się 
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w Jerozolimie. Wdzięczni, że przeżyli zamówili 
chorągiew u sióstr zakonnych z obrazem Matki 
Boskiej z napisem "Niezłomność wiary katolickiej - 
ducha polskiego " Na rewersie krzyż jerozolimski 
z napisem "Pamiątka tułaczki po Ziemi Świętej -  
Jerozolima 1939-1944" Sztandar ten miał ich 
doprowadzić do wolnego kościoła w Ottynii, ale 
układ jałtański nie pozwolił tam powrócić. Ostatni 
rotmistrz w 1947r przekazał sztandar w Londynie do 
Instytutu im. Generała Sikorskiego z prośbą, by 
zwrócono go do wolnej Polski. W 1997 r. do 
Londynu pojechała delegacja w składzie: proboszcz 
z Ligoty Książęcej ks. Józef Wojdak, Jan Boczar 
i kilka innych osób którzy uroczyście przejęli 
sztandar. 15 sierpnia 1997 r., w dniu koronacji przez 
kardynała Henryka Gulbinowicza Matki Bożej 
ottynijskiej w Ligocie Książęcej, sztandar został 
w otoczeniu biskupa, wielu kapłanów i niezliczonej 
ilości wiernych wniesiony z honorami do kościoła 
i tam w oszklonej gablocie pozostaje do dzisiaj. Po 
części wola żołnierzy spełniła się, sztandar wrócił do 
wolnej Polski ale nie do wolnej Ottynii, która 
pozostała poza granicami Polski.  

Myślę że historia kościoła ottynijskiego i jej 
parafian jest niepowtarzalna i niezwykle ciekawa, 
a zarazem mocno świadczy o przywiązaniu do 
wiary, kultury ojczystej i o patriotyzmie byłych 
mieszkańców ziem kresowych II Rzeczpospolitej. 
Kościół w Ligocie Książęcej podniesiono do 
godności Sanktuarium Maryjnego, które jest pod 
troskliwą opieką kustosza ks. prałata, obecnego 
dziekana Józefa Wojdaka. Do Ligoty Książęcej 15 
sierpnia w święto Wniebowzięcia NMP przybywają 
pielgrzymi z różnych stron Polski, by modlić się 
przed obrazem Matki Bożej Ottynijskiej, która przez 
4 wieki dawała nadzieję i siłę przetrwania 
w czasach zniewolenia i męczeństwa Narodu 
Polskiego. W utraconym kościele w Ottynii 
w latach powojennych zniszczono to, co pozostało 
jeszcze w środku i powstał magazyn, następnie 
wstawiono maszyny do obróbki metali, a na koniec 
powstał tam magazyn nawozów sztucznych. Po 
uzyskaniu przez Ukrainę niepodległości oddano 
kościół katolikom rzymskim. Konieczny był wielki 
remont. Z pomocą przyszli dawni parafianie. 
Zbierano pieniądze na remont, wykonano kopię 
obrazu Matki Boskiej i zawieziono do Ottynii, 
przekazując pani Zofii Subotnik, która mocno 
zabiega by doprowadzić kościół do godnego 
stanu. W roku 2005, 16 sierpnia, pojechała z Polski 
pielgrzymka na Ukrainę, by w kościele ottynijskim 
uczestniczyć w Mszy Świętej z udziałem biskupa, 
wielu księży różnych obrządków z okazji setnej 
rocznicy budowy kościoła. Było to wielkie 
wydarzenie w Ottynii, a szczególnie dla nas, którzy 
po 65-ciu latach odwiedzili z wielkim wzruszeniem 
rodzinne strony i nasz kościół.  

Moje wspomnienia tłumackie 
 

Anna Tomyn Jasińska 
 

 

Tłumacz, czerwiec 1942r. Danuta Tabińska, Anna 
Tomyn, Władysława Olejnicka, Zubrzycka. 

 

Dziękuję mojej Koleżance z lat tłumackich 
Danusi Tabińskiej - Juhasz za opisane wspomnienia 
o „Sokole” i sejmiku bocianim. Cieszę się, że ten 
temat został przez Danusię poruszony. Z Danką 
i Mirką (Lalą) Tabińską przeżywałam czas tłumacki 
w bardzo szczególny i trudny sposób. Z Mirką 
chodziłam do jednej klasy tuż przed wojną. Danka 
była rok starsza od nas i zawsze we wszystkim była 
przewodniczką, poza tym spotykała się z kolegami, 
czego jej obie zazdrościłyśmy. Mama Danki 
pracowała na poczcie i tam też mieszkała rodzina. 
Mieszkanie było na I piętrze, z balkonem, z którego 
można było zobaczyć skrzyżowanie przy kościele. 
Z nastaniem wojny rodzina Tabińskich musiała się 
przeprowadzić na ul. Słowackiego, gdzie razem 
często spędzałyśmy czas zabaw i spotkań pod 
opieką Jej babci. W lecie Danusia i Lala uprawiały 
sprzedawały w dzień targowy (środa) wodę 
barwioną przyjezdnym chłopom. W zimie 
czepiałyśmy się sań za zezwoleniem gospodarza, 
doczepiając do nich swoje sanki, a gdy robiłyśmy 
to bez zezwolenia, dostawałyśmy baty i trzeba 
było rezygnować z przejażdżki w kierunku 
Łokutek. Widywałyśmy się często, bowiem 
mieszkałam także przy ul. Słowackiego, pod 
numerem 4, tuż przy „Sokole”. Chodziłyśmy do 
kina, do „Sokoła”, ale także Tabińskie przechodziły 
koło mojego domu idąc do kościoła, a po mszy 
nasza paczka: Danka i Mirka Tabińskie, Lidka 
Dołhańczuk, Dziusia Olejnicka i ja Nusia Tomyn, 
chodziłyśmy do pana Kapanowskiego, fotografa, 
aby nam robił wspólne zdjęcia. Zakład fotograficzny 
był naprzeciw parku, więc przechodziłyśmy na drugą 
stronę ulicy i pan Kapanowski „cykał” nam różne 
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ujęcia, a my, beztroskie byłyśmy szczęśliwe 
i uradowane. Pan Kapanowski miał dla nas dużo 
cierpliwości, zawsze żartował, był pogodny i chętnie 
nam doradzał. Z tego okresu mamy wiele wspólnych 
zdjęć. W upalne dni chodziłyśmy nad staw 
i zażywałyśmy kąpieli, ale tylko pod opieką osób 
starszych. Przechodziło się wówczas obok domu 
Władka Geruły. Pamiętam, gdy pewnego razu 
przechodząc obok jego domu, widziałyśmy, jak 
Władek pomagał przy żniwach, przy zwózce 
snopków. Było to w tamtych czasach bardzo 
naturalne, gdyż dzieci, podlotki pomagały 
w różnych pracach domowych, polowych, 
zakupach, najczęściej na kredyt zapisywany do 
zeszytu. Niedaleko Danki domu był sklep 
spożywczy i tam kupowało się cukier lodowy. 
Sprzedawca rozbijał „babę lodową” na kawałeczki 
i sprzedawał, jako cukierki, pakując je do „tutki”. 
Nasza koleżanka Lidka Dołhańczuk mieszkała za 
rzeką Tłumaczyk w kierunku Horodenki, w dużym 
domu z dużą wjazdową bramą, przy której od 
strony podwórka rósł piękny, okazały modrzew. 
Często całą, naszą paczką odprowadzałyśmy ją do 
domu i pewnego wieczoru, w świetle księżyca nasza 
paczka złożyła sobie tam przysięgę przyjaźni. Dziś 
moje stare oczy widzą ten moment bardzo 
wyraziście. Po latach, na zjeździe wspominałyśmy 
te chwile ze wzruszeniem. Przy tej samej ulicy, 
gdzie mieszkała Lidka, mieszkała także Danusia 
Radłowska, z którą chodziłam do jednej klasy, 
i która także należała do naszej paczki. 

Bardzo wielkim przeżyciem był dla nas bal 
opisany przez Danusię w poprzednich Zeszytach, 
który w sali „Sokoła” urządził nam Komitet 
Rodzicielski. Część dzieci wybrano i przygotowano 
do specjalnych tańców – poloneza i walca motyli. 
Na naukę tych tańców chodziliśmy do pani 
Misieckiej, żony naszego nauczyciela muzyki 
w gimnazjum,  pana Misieckiego, która pięknie 
grała na fortepianie. Pani Misiecka mówiła po 
polsku z francuskim akcentem, kalecząc język 
polski i paliła papierosy w długich cygaretkach. 
Państwo Misieccy mieszkali naprzeciw 
Hrapkowiczów w ogrodzie, za mleczarnią. W ich 
domu panowała specyficzna atmosfera, wszędzie 
panował mrok, cisza i bezwzględna dyscyplina. 
Lubiłam tam chodzić na naukę tańca. Na pierwsze 
lekcje chodziłyśmy z mamami, a potem każdy 
chętnie biegł sam z koleżankami. Stroje do tańca 
były omówione z rodzicami. Do poloneza 
miałyśmy uszyte krynoliny z atłasu, na 
specjalnych, metalowych kołach, aby spódnice 
miały odpowiedni kształt i szerokość. Do walca 
miałyśmy krótkie sukienki z organdyny i skrzydła 
motyli. Tańczyłam dwa tańce – poloneza i walca. 
Moja krynolina była różowa, a sukienka krótka – 
niebieska. Niektóre dzieci miały też peruki. 

Zbyszek Jeżowski i Dziusia Olejnicka mieli 
kosztowne i piękne kontusze, i prowadzili 
poloneza w pierwszej parze, reszta dziewcząt 
tańczyła w krynolinach. Było to piękne przeżycie, 
które do dziś przynosi ciepłe i serdeczne 
wspomnienia o trosce naszych Rodziców 
i wspaniałych Nauczycieli. Zawsze, gdy wracam 
myślami do tamtych czasów jestem szczęśliwa, że 
miałam takich cudownych rodziców, nauczycieli 
i Koleżanki, którzy mnie ukształtowali. Czasy 
naszego dzieciństwa tłumackiego ukształtowały 
nas wszystkich, nasze postawy życiowe, a przede 
wszystkim silne poczucie wspólnoty, które 
zaowocowało późniejszymi wieloletnimi bliskimi 
kontaktami, częstymi spotkaniami na zjazdach, 
utrzymywanymi przez wiele powojennych lat, aż 
do dzisiaj. Pamięć ludzka bywa zawodna 
i wybiórcza, ale czasy dzieciństwa i młodości 
pamięta się szczególnie, wspominając bardzo ciepło 
i serdecznie tą część naszego życia. W starszym 
wieku takie wspomnienia powracają, jak bumerang. 
W swoich wspomnieniach Danusia opisuje, jak 
śpiewała na akademii. Była to akademia z okazji 
Święta Matki, która odbyła się 26 maja w „Sokole”. 
Na tej uroczystości śpiewał też mój brat 
Władysław Tomyn piosenkę pt. „Matka”. Pamiętam 
fragment tej piosenki, która brzmiała: „Słyszysz, 
serce bije równo, równiuteńko. Kocham Ciebie 
Mamuś! Kocham Cię Mateńko!” Więcej słów nie 
pamiętam. Wiem, że było dużo braw, Tato był 
bardzo dumny ze swego syna, a Mama dostała 
piękną, czarną, modną  torebkę, która do dziś jest u 
mojej córki Ewy. Danusia i Władek (Dudo) śpiewali 
razem w „Sokole” i prawie razem odeszli od nas. 
Wracając ostatnio autobusem od moich dzieci, 
wyjątkowo jechałam przez Pragę i granicę Polski 
przekraczałam w Kudowie Słonym i miałam okazję 
przejeżdżać obok hotelu i szkoły w Słonym, gdzie 
spotkaliśmy się po raz pierwszy po wojennej 
tułaczce. W szkole tej dyrektorką była Luka Bilińska. 
Spotkanie było zorganizowane konspiracyjnie, 
oficjalnie jako imieniny Luki obchodzone w większym 
gronie. Były łzy wzruszenia, radości, wspomnienia 
i długie rozmowy. Droga, którą wracałam do domu, 
wydała mi się drogą wspomnień. We Wrocławiu 
jechałam obok bloku, w którym mieszkał mój brat 
Tadziu, w Bystrzycy Kłodzkiej przejeżdżałam obok 
domu, gdzie mieszka mój kuzyn. Nazwałam tą 
drogę – drogą wspomnień i przyrzekłam sobie 
i Jurkowi Czyżyckiemu, że odwiedzę Dankę. Nie 
zdążyłam! 
Nie tak dawno Danusia pisała do mnie: 
„Przyjedźcie do mnie Nusiu i Dudo, bo czas 
szybko ucieka i możemy nie zdążyć się zobaczyć”. 
Istotnie, nie zdążyłam się zobaczyć ani z bratem, 
ani z Danusią. Został mi tylko po nich płacz 
i wspomnienia! 
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Wspomnienie 
o Danusi Tabińskiej – Juhasz 

 

Jerzy Czyżycki 
 

Danusia urodziła się 
w Brześciu nad 
Bugiem, 8,10.1929 r. 
Z Tłumaczem zwią-
zała się wraz z prze-
-niesieniem ojca do 
Tłumacza, który był 
pracownikiem po-
czty. Tu rozpoczęła 
swoją edukację.  
W czasie wojny 
zmieniła miejsce 
zamieszkiwania uni-
kając w ten sposób 
wywiezienia do Kraju 

Rad. Po wojnie zamieszkała w Grodkowie, aby po 
jakimś czasie znaleźć życiową przystań we 
Wrocławiu, później dzieląc ją z Karpaczem, gdzie 
nabyła dom znany wszystkim Kresowianom, 
nazwany „Juhaszówką”. Życie Ją nie rozpieszczało. 
Pochowała tragicznie zmarłego syna, a później 
męża. Nie poddała się jednak przeciwnościom 
losu, mężnie stawiając im czoło. Dążyła do 
wyznaczonych przez siebie celów, a wrodzona 
pogoda ducha w tym Jej pomagała. Zdobyła 
wyższe wykształcenie w systemie zaocznym, 
uzyskując stopień magistra ekonomii. Już od 
pierwszych, powojennych lat była jedna 
z inicjatorek poszukiwania dawnych mieszkańców 
Tłumacza, dzielnie wspomagała w tym dziele dr 
Michała Nikosiewicza i mgr Karola Mytnika. 
Owocem tych poszukiwań były spotkania 
tłumaczan, początkowo w małym, a z czasem 
w większym gronie. Powołanie Towarzystwa 
Miłośników Lwowa związało Danusię 
z Towarzystwem, w którym została członkiem 
Zarządu Głównego i jego sekretarzem. Po 
dwóch latach swojej działalności objęła na 8 lat 
funkcję skarbnika. Po powołaniu przy Zarządzie 
Głównym TML „Fundacji Kresowej” została jej  
dyrektorem, łącząc ze sobą te dwa stanowiska. 
Równolegle działała w Klubie Tłumacz, później 
Ogólnopolskim Oddziale Tłumaczan. Wiele Jej 
inicjatyw zostało zrealizowanych. Była 
współpomysłodawcą wydawania „Zeszytów 
Tłumackich” i została ich redaktorem naczelnym. 
Za działalność na rzecz Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich została 
odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz 
Złotą Odznaką TMLiKPW. Danusiu – w ostatnim 
numerze „Zeszytów Tłumackich” napisałaś: 

„Przecież jeszcze tyle wspomnień mam 
związanych z budynkiem tłumackiego „Sokoła”. 
Już niestety więcej nam ich nie przypomnisz i nie 
napiszesz. Zaskoczyłaś nas wszystkich, 
odchodząc nagle. Pełna planów, zawsze 
z optymistycznym nastawieniem, chęcią życia, 
pokonująca pogodnie postępującą chorobę, 
niespodziewanie nas opuściłaś. Jeszcze nie 
zdołaliśmy ochłonąć z dużego dla nas wydarzenia, 
jakim była uroczystość XX-lecia działalności 
Oddziału, na której wspominałaś tych, którzy 
odeszli, a Ty tak szybko dołączyłaś do nich. 
Swoje 80-te urodziny chciałaś obchodzić w rodzinnym 
gronie i wyznaczyłaś na tą uroczystość  dzień 23 
października 2009r. Zdążyłaś doczekać dnia swoich 
urodzin, ale rodzinno – przyjacielskie spotkanie, które 
z takim pietyzmem zaplanowałaś odbyło się w 
wyznaczonym przez Ciebie dniu, ale niestety już bez 
Twojego udziału. Kiedy na zakończenie tego 
smutnego spotkania wniesiono tort, Twój mąż Tedi 
powiedział: „Ten tort skonsumujemy tak, jak 
zaplanowała Danusia, ale ze zmienioną niestety 
dedykacją – „Żyła 80 lat i 10 dni. Zamiast zaśpiewać 
Tobie 100 lat teraz modlimy się za Twoje „Wieczne 
odpoczywanie” 
Żegnamy Cię ze smutkiem i żalem, ale także 
z serdeczną wdzięcznością za Twoją pracę, pomysły 
i zaangażowanie w sprawy kresowe, a szczególnie 
Ziemi Tłumackiej. Będziesz zawsze w naszej 
pamięci! 
 

Wspomnienie o Zofii Ruszkiewicz 
 

Janina Stybel 

  
Zosię znałam ponad pół wieku. Namówiłam Ją 
na wyjazd do Kołobrzegu, na nasz coroczny, 
wczasowy zjazd Tłumaczan. Pojechała. Od 
pierwszego wyjazdu minęło kilkanaście lat i od 
tamtej pory razem, co roku biwakowałyśmy 
z Tłumaczanami. Była cicha, spokojna, 
sprawiała wrażenie zagubionej, ale uśmiech nie 
znikał z Jej twarzy. Wiele razy rozmawiałyśmy 
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na temat wspólnych wczasów. Mówiła wtedy, że 
pomiędzy nami, Kresowiakami czuje się, jak 
w wielkiej rodzinie. W trakcie różnych spotkań 
w Kołobrzegu, na których snuto wspomnienia 
o Tłumaczu i o pięknie Kresów, Zosia która 
Kresowianką nie była, poznawała ich historię i coraz 
bardziej czuła się z nami związana. Powiedziała mi 
kiedyś w rozmowie, że o Kresach po raz pierwszy 
dowiedziała się od nas i to ją zauroczyło. Była 
ciekawa Kresów, chciała skonfrontować 
opowiadania z rzeczywistością i żałowała, że nie 
może tam pojechać, aby zobaczyć to wszystko 
o czym słyszała. Niestety, stan zdrowia nie pozwalał 
Jej na taki wyjazd. Została członkiem Oddziału, 
później członkiem Zarządu Oddziału, a wkrótce 
zastępcą skarbnika. Na XX-leciu Oddziału 
doceniono Jej pracę wolontariuszki i otrzymała Złotą 
Odznakę Towarzystwa Miłośników Lwowa. 
Na cmentarzu żegnał Ją w naszym imieniu 
sekretarz Oddziału Jerzy Czyżycki. Swoim 
pożegnalnym przemówieniem wzruszył wielu 
obecnych na pogrzebie ludzi. Gdy po pogrzebie 
rozmawialiśmy, był zły na siebie. Nie spodziewał 
się, że przez wzruszenie „zapomni” to, co chciał 
powiedzieć, a miał zamiar powiedzieć o Zosi 
znacznie więcej. Przemówienie pożegnalne 
skierowane było do uczestników pogrzebu, 
w większości nie mających korzeni kresowych więc 
jego zdaniem miał obowiązek mówić o Kresach, 
o naszym Oddziale i pracy Zosi na ich rzecz. Zosia 
urodzona w Otwocku nie miała żadnych związków 
z Kresami, a została z nami od pierwszego kontaktu 
przez wiele, wiele lat. Po prostu – „zatłumaczyła 
się”! Tak mówiliśmy i mówimy o ludziach, naszych 
wiernych sympatykach i członkach, nie 
pochodzących z Kresów, którzy są z nami i nas 
wspierają. 
Żegnaj Zosiu! „Zatłumaczona Zosiu, Kresowianko 
z wyboru! Pozostaniesz w naszej pamięci taką, 
jaką byłaś! Cichą, spokojną, zawsze uczynną 
i uśmiechniętą, wspaniałą Kobietą! 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Zofia Ruszkiewicz 
 

ur. 01.05.1930r. w Otwocku 

zm. 24.10.2009r. we Wrocławiu 

Helena Nowak 

z d. Burczyńska 
 

ur. 14.01.1924r. w Tłumaczu 

zm. 17.11.2009r. we Wrocławiu 

 

Danuta Tabińska-Juhasz 
 

ur. 08.10.1929r. 

w Brześciu n/Bugiem 

zm. 18.10. 2009r. 

we Wrocławiu 
 

Proszę was o modlitwę. 

Być w niepamięci, to jakby nie żyć wcale. 

Wasza pamięć o mnie, to moje życie teraz. Im 

więcej macie dobrych wspomnień, tym lepiej ... 

Może okazać się, że nie na darmo żyłam. 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

rodzinom zmarłych składa Zarząd 

TMLiKPW oraz Redakcja Zeszytów 

Tłumackich 

Odeszli 

Sprostowania 
 

1. Danuta Tabińska - Juhasz w artykule  „Wspomnienia związane z budynkiem tłumackiego „Sokoła”, 
w podtemacie  - „Jak z dachu „Sokoła” chciano powstrzymać II wojnę światową” (ZT 1(43)2009r), str. 16) 
pisze, że wśród wymienionych aresztowanych osób jest mój Ojciec – Franciszek Białkowski i wielu innych 
mieszkańców Tłumacza, którzy byli naprzód zamknięci w piwnicach „Sokoła”, a następnie wywiezieni do 
Stanisławowa, aby ostatecznie zginąć w Katyniu. Te fakty nie dotyczą mojego Ojca, ponieważ został On 
aresztowany po kilku dniach pobytu w domu i osadzony w wiezieniu w Tłumaczu, gdzie przetrzymywano Go 
prawie dwa miesiące. Tam też został skazany na 10 lat ciężkich robót i wywieziony do Archangielska. 
Pisałam o tym w ZT  nr 4, 1996r. 
W związku z powyższym proszę o sprostowanie w następnym ZT. Mój Ojciec nie był w Katyniu, a Jego losy 
z czasów wojny, a także powojenne opisałam w trzech Zeszytach Tłumackich. 
Dziękuję za umieszczenie sprostowania i serdecznie pozdrawiam. Janina Pactwa Białkowska 
2. W poprzednim numerze Zeszytów Tłumackich (ZT 1(43)2009 – okładka, str. wewnętrzna) omyłkowo pod 
fragmentem wiersza Feliksa Konarskiego (Ref-Rena) pt „Trzy ziemie”, jako autora umieszczono Andrzeja 
Mirosława Emerle. Za powstały błąd serdecznie przepraszamy. Redakcja. 
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Wolne datki wpłacone w okresie od 20.06.2009 r. do 30.10.2009 r. 
 

 

Nazwisko i imię 
Wpłata 
ogółem 

w tym 

cele 
statutowe 

Kapliczka 
w Tłumaczu 

Książka 

Woroszczuk Bożena 135,00 135,00   

Marciniak Krystyna 35,00 35,00   

Duniec Krystyna i Kazimierz 200,00  100,00 100,00 

Pielasz Jerzy 67,00 67,00   

Tuzinkiewicz Antoni 67,00 67,00   

Piotrowicz Krystyna 67,00 67,00   

Hołyńska Stanisława 17,00 17,00   

Gross Ewa i Waldemar 100,00 100,00   

Mazurek Roman 17,00 17,00   

Sapa Maria 17,00 17,00   

Czyż Adam 200,00  100,00 100,00 

Woroszczuk Rudolf 17,00 17,00   

Bocheńska Anna 300,00   300,00 

Wojtkowiak Krystyna 100,00   100,00 

Borkowska Barbara 400,00 400,00   

Zdanowicz Barbara 67,00 67,00   

Filipecka Maria 5,00 5,00   

Lipa Barbara 17,00 17,00   

Razem 1828,00 1028,00 200,00 600,00 
 

 

Od początku roku zebrano na cmentarz w Tłumaczu 1949,00 zł, a na książkę o Tłumaczu 1500,00 zł. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Komunikat wczasowy 
 

W roku 2010 nasze coroczne wczasy – zjazd odbędą się w dniach od 01.06. do 14.06.2010r (14 
dni) w „Żółtym Dworku”  w Mielnie – Unieściu.  Mielno - Unieście to miejscowość położona nad 
samym brzegiem Bałtyku, 12 km od Koszalina, 40 km od Kołobrzegu, z piaszczystą i szeroką 
plażą. Dworek posiada znakomite położenie na uboczu Mielna-Unieścia, jest oazą ciszy 
i spokoju. Posiada własny zagospodarowany, ogrodzony teren zielony (ok. 1 ha) oraz 
parking. Ośrodek jest ogrzewany i działa przez cały rok. Położony jest w przepięknej okolicy, 
50 m od morza, przy czystej i szerokiej plaży, 1000 m od Unieścia. Zakwaterowanie gości 
wdwukondygnacyjnym dworku odbywa się w pokojach 1, 2, 3 i 4-osobowych, każdy z własnym 
węzłem sanitarnym (wc, natrysk, umywalka). Dworek dysponuje 120 miejscami noclegowymi. 
Do dyspozycji gości jest kawiarenka, odkryty basen letni, sala kominkowa, gimnastyczna, bilard, 
stół do tenisa stołowego, pokój zabaw dla dzieci, rowery górskie do wypożyczenia, sala 
telewizyjna, boisko sportowe, miejsce na ognisko, grill, plac zabaw dla dzieci, kawiarenka 
internetowa, kino DVD, parking. Dojazd na miejsce  zapewniają mikrobusy kursujące co 15 min. 
z dworca PKP i PKS w Koszalinie. 
Cena wypoczynku za tzw. osobo-dobę wynosi 60,00 zł. W cenie tej jest zakwaterowanie oraz 
całodzienne wyżywienie. Posiłki podawane są w systemie szwedzkich stołów. Informujemy, 
że wstępnie zarezerwowano 30 miejsc. Zgłoszenie należy złożyć do końca stycznia, na 
piśmie, na adres TMLiKPW oraz wpłacić na konto TMLiKPW zaliczkę w wysokości 50% 
ceny całego pobytu (z dopiskiem – wczasy), ponieważ wymagana jest przedpłata jako 
gwarancja rezerwacji miejsca. Adres oraz nr konta bankowego TMLiKPW podano 
w stopce redakcyjnej na ostatniej stronie.  
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Okładka: Szopka bożonarodzeniowa w kościele św. S we Wrocławiu, wizyta przedstawicieli OOT 
w Tłumaczu, Tłumacz dzisiaj oraz tłumacki cmentarz. Zdjęcia – Irena Rosowska,  Stanisław Skowron, 
Elżbieta Niewolska. 

 

Wkładka: XX-lecie OOT, poświęcenie kościoła w Obertynie. Zdjęcia – Irena Rosowska,  Teresa Dostal 
Elżbieta Niewolska 

 

 

 Nasze czasopismo dofinansowywane jest przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 

Z dotację serdecznie dziękujemy. 

 

Redaguje zespół w składzie: Elżbieta Niewolska – redaktor naczelny,  

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. 
 

Danuta Tabińska-Juhasz 

Komunikaty 

Opłatek 2010 
Informujemy, że tradycyjny Opłatek odbędzie się w dniu 12.01.2010r. Msza św. odprawiona zostanie w kościele 
św. Stanisława, Doroty i Wacława przy pl. Wolności 3, o godz. 11.00. Spotkanie opłatkowe tym razem odbędzie 
się w „Dworze Polskim” –  w karczmie, w Rynku o godz. 13.00. Uczestnictwo w Opłatku proszę zgłaszać do J. 
Czyżyckiego, tel. 071 360 88 49. 

Prenumerata 
Przypominamy prenumeratorom i członkom Oddziału, że wpłaty składek i prenumeraty „Zeszytów 
Tłumackich” należy wnosić na konto TMLiKPW Zarząd Główny  z dopiskiem – Tłumacz. 
PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631 
Cena prenumeraty ZT na rok 2010 wynosi 15 zł. Składka członkowska wynosi 18 zł. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tłumacki cmentarz, wrzesień 2009r. 

 



 

 
 

 

    Tłumacz, wrzesień 2009r. 


