
 

 

 

 

 

 

ZESZYT nr 1(45)            ISSN: 1426 – 4129 (I –VI 2010 r.) 

  ZZ ee ss zz yy tt yy   

  łł uu mm aa cc kk ii ee   

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

 

 

 

Panorama Tłumacza - widok z drogi do Obertyna 
 

Wrzesień 2009r 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Wpisz cytat z dokumentu albo 

podsumowanie interesującej 

kwestii. Pole tekstowe można 

umieścid w dowolnym miejscu w 

dokumencie. Użyj karty Narzędzia 

pól tekstowych, aby zmienid 

formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 

[Wpisz cytat z dokumentu albo 

podsumowanie interesującej 

kwestii. Pole tekstowe można 

umieścid w dowolnym miejscu w 

dokumencie. Użyj karty Narzędzia 

pól tekstowych, aby zmienid 

formatowanie pola tekstowego 

cytatu.] 

Stary Tłumacz 

dzisiaj 

Kamieniczka, w której mieścił się 

sklep Leona Burczyoskiego. 

Dom Iwana Makucha. Dziś mieści 

się tu siedziba tłumackich władz 

miasta. 

Odremontowane stare kamieniczki 

w centrum Tłumacza. 
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Pan Andrzej Przewoźnik 

Sekretarz Generalny 

Rady Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa. 
 

Zginął w katastrofie lotniczej pod 

Smoleńskiem 10 kwietnia 2010r., lecąc na 

zorganizowane przez siebie uroczystości 

rocznicowe w Katyniu. Był inicjatorem, 

opiekunem i wykonawcą wszystkich 

przedsięwzięć upamiętniających na całym 

świecie martyrologię naszego Narodu. 

Zawdzięczamy mu powstanie cmentarzy 

wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, 

odbudowę cmentarza Obrońców Lwowa oraz 

powstanie wielu pomników upamiętniających 

miejsca spoczynku Polaków pomordowanych 

na Kresach przez ukraińskich 

nacjonalistów. 

 
Na zdjęciu: Andrzej Przewoźnik  przemawiający 
podczas uroczystości odsłonięcia krzyża 
w Ihrowicy koło Tarnopola, w dniu 5 lipca 2008r., 
poświęconego pomordowanym tam Polakom. 

 

Dziękujemy za Twoją mądrość, cierpliwość, zaangażowanie i ogromną pracę, jaką 

włożyłeś aby zachować pamięć o Polakach poległych na Wschodzie, za walkę o każdą 

ekshumację, każdy grób i każdy krzyż, który stanął na mogiłach poległych - ten 

chrześcijański symbol nadziei, naszej pamięci i szacunku dla żołnierskiego wysiłku, 

i tragicznych losów naszego Narodu. Dziękujemy za to, że zawsze byłeś z nami, za 

Cmentarz Obrońców Lwowa, za wytrwałą pracę na rzecz poznania prawdy o Katyniu, 

który dla Polaków jest miejscem świętym, za pomniki, które powstały na miejscach 

spoczynku przez dziejowe zawieruchy na zawsze pozostawionych poza granicami Polski, 

tak obojętne dla obcych. Twoja praca była ogromna i niezwykle ważna. Złotą nicią 

wspomnień krwi i braterstwa związałeś  serca  Kresowiaków Strażniku Naszych Grobów. 

Dziękujemy Ci za wieloletnie wspieranie Zeszytów Tłumackich, które dzięki Tobie mogły 

dokumentować historię tłumackiej ziemi, jej społeczności i poszerzać wiedzę czytelników 

o Ojczyźnie pozostawionej na Kresach Południowo – Wschodnich II Rzeczpospolitej. 
 

Cześć Twojej Pamięci!                                                                                     Tłumaczanie 
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Cmentarzysko w Bykowni 

Paweł Ostaszewski  

Od Redakcji ZT 
 

Wśród pomordowanych w Bykowni pod 
Kijowem w ramach Zbrodni Katyńskiej Polaków, 
znajdujących się na tzw. Ukraińskiej Liście 
Katyńskiej znajduje się wielu tłumaczan. Nazwiska 
niektórych z nich są znane. Są to: Wolański Filip, 
Wilner Ludwik, Wiatr Stanisław, Seidler Leon, 
Panachida Jakub, Burczyński Leon, Rizler 
Stanisław, Śmiechowski Józef, Jeżowski Jan. 
Poniższy artykuł pochodzi z miesięcznika „Policja 
997”, z sierpnia 2008r. i ukazuje zakres działań 
podjętych przez stronę polską do tego czasu.  
 

Lasek w Bykowni pod Kijowem jest 
miejscem ukrycia trudnej do ustalenia liczby ofiar 
stalinowskiego terroru. Może tam spoczywać 
od 100 do nawet 300 tys. osób. Wielu z nich to 
Polacy, nie tylko ci z listy katyńskiej, ale także ci 
mordowani wcześniej, w  latach  30-tych ubiegłego 
wieku. Pamięć o tych ludziach miała zginąć 
na zawsze. W miejscu ukrycia zwłok planowano 
wybudować wielki węzeł komunikacyjny 
z ogromnym dworcem autobusowym, którego 
fundamenty skryłyby tajemnicę ziemi. Zwłoki 
przenoszono w inne miejsce, maskowano nową 
darnią. Nawieziono mnóstwo ziemi, w niektórych 
miejscach podwyższono teren nawet o 2,5 m! 
Prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w Bykowni 
prowadził zespół 12  specjalistów pod 
kierownictwem prof. Andrzeja Koli z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Równolegle prace 
ekshumacyjne i  dokumentacyjne w  stosunku 
do  ofiar ukraińskich i  innych narodowości 
prowadzili Ukraińcy. W tym roku planowano 
zakończyć prace. Harmonogram zakładał, że 
w ciągu dwóch miesięcy zostanie przebadanych 
jeszcze 15 grobów, w których najprawdopodobniej 
znajdują się szczątki obywateli polskich. Prace 
miały rozpocząć się na początku lipca. Niestety, 
strona ukraińska nie wyraziła jak na razie zgody 
na kontynuowanie badań. W wrześniu planowano 
uroczystość z udziałem rodzin pomordowanych. 
Teraz wszystko stoi pod dużym znakiem 
zapytania. W październiku ub.r. pogrzebano 
ekshumowane wcześniej szczątki. Polska 
traktuje ten pochówek jako tymczasowy. Oczekuje  

 
na wyznaczenie miejsca, gdzie można by urządzić 
czwarty cmentarz ofiar zbrodni katyńskiej. Jeszcze 
w tym roku Rada Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa planuje wydać publikację na temat 
badań w Bykowni. Od prawie roku gromadzi też 
materiały dokumentacyjne od rodzin ofiar 
z ukraińskiej listy katyńskiej(1). Planowane jest 
wydanie czwartej księgi cmentarnej. 
 

„Na pewno leżą tam policjanci” 
 

Rozmowa z Andrzejem Przewoźnikiem, 
sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa. 
 

Bykownia, to kolejne po Katyniu, Miednoje 
i Piatichatkach koło Charkowa miejsce ukrycia 
zwłok ofiar zbrodni katyńskiej. Polscy specjaliści 
w Bykowni pracowali już kilkakrotnie? 
 

- Po raz pierwszy mogliśmy prowadzić tu badania 
w 2001 r. To były prace poszukiwawcze 
i ekshumacyjne. Przygotowywaliśmy większy front 
robót, bo już wtedy wiedzieliśmy, że chcemy 
zrobić pełną dokumentację odkryć. Potem, kiedy 
przez kilka lat nie mogliśmy na miejscu prowadzić 
badań, nasi specjaliści sporządzali mapy, wykresy, 
analizowali, gdzie mogą być polskie groby. 
Wyjeżdżając do Bykowni w 2006 r., byliśmy już na  
tyle przygotowani, że badania zaczęły przynosić 
efekty. Zostały zaznaczone pierwsze dwa 
skupiska grobów polskich. Udało nam się 
narysować bardziej szczegółową mapę 
i zaznaczyć na niej 198 grobów, które według nas 
powinny zostać przebadane. Dopiero później 
dotarliśmy do  dokumentu, który mówił 
o ekshumacji w 1971 r., robionej przez KGB. 
Wtedy opisano 207 grobów. Oczywiście działania 
służb sowieckich nie miały celu badawczego, 
zmierzały do ukrycia zbrodni, były poza tym 
bardzo niefachowe. 
-  W jakim stanie są bykowniańskie doły śmierci? 
  

- Wiele osób myśli, że to klasyczne zbiorowe 
groby, z jakimi mieliśmy do czynienia choćby 
w Katyniu. Cmentarzysko w Bykowni zostało 
bardzo precyzyjnie i metodycznie naruszone. 
Zwłoki zostały zabrane z pierwotnych miejsc 
i przeniesione w inne. Dzisiaj ten ogromny grób 
stanowi centrum terenu badań w Bykowni. Wznosi 
się nad nim krzyż. Zwłoki wydobywano tu jeszcze 
w 1989r., gdy walił się blok komunistyczny. 
W związku z tym zniszczony został porządek 

Pamiętne, ważne rocznice 
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anatomiczny, wiele szczątków zostało 
rozczłonkowanych. Jednak niemal w każdym 
otwieranym przez nas grobie odnajdujemy strzępki 
mundurów, ubrań, przedmiotów, na podstawie 
których można jasno określić, czy jest to mogiła 
polska czy ukraińska. Odkryliśmy ponad 40 
grobów polskich. (...) 
-  Czy możemy określić, ilu funkcjonariuszy Policji 
Państwowej jest wśród ofiar?  
- Z grobów wydobyliśmy około 3 tys. przedmiotów. 
Badania nad  nimi trwają, za  wcześnie 
na precyzyjne wnioski. Dane dziewięciu osób 
mamy udokumentowane: spoczywają w Bykowni, 
a ich nazwiska figurują na tzw. Ukraińskiej Liście 
Katyńskiej. 
Wśród ofiar jest bardzo wielu funkcjonariuszy 
Policji Państwowej. Spoczywają tu policjanci, którzy 
zostali wyłapani w październiku i listopadzie 1939r. 
i trafili do więzień na zachodniej Ukrainie - do Lwowa, 
Stanisławowa czy Tarnopola. Potem zostali 
przewiezieni do Kijowa i  dwóch pozostałych 
więzień NKWD, i zamordowani. Podczas prac 
w Bykowni natrafiliśmy z całą pewnością 
na przedmioty należące do dwóch policjantów. 
Poza  tym na grzebyku odnalezionym w jednym 
z grobów wyryte są szpilką dane o towarzyszach 
niedoli jego właściciela. Wśród czterech nazwisk 
jest też informacja "Gronowski Wspólna 17". 
Chodzi najprawdopodobniej o policjanta ze 
Stanisławowa Władysława Gronowskiego, który 
na ukraińskiej liście katyńskiej znajduje się 
pod numerem 067/1.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Obchody 70-lecia Zbrodni Katyńskiej 
we Wrocławiu 

 Tekst wystąpienia prof. Adama Zaleskiego 
 
„Дорогой Профессор Залеский, примите 
искренние соболезнования по поводу 
трагедии Вашей Родины. Скорбим в месте 
с Вами.  Что касается Катынских событий 
1940 года  спасибо за то, что Вы к нам 
русским, не потеряли добрых чувств.  
Я понимаю насколько это не просто ! Ваш А. 
Латышев с женой Светланой” (profesor 
uniwersytetu w Woroneżu). 

 
Szanowni Państwo! 

 
    Ze względu na liczne kontakty naukowe 
w przeszłości, mam za granicą wielu przyjaciół. Od 
dwóch dni otrzymuję od nich telefony i e-maile, 
nawiązujące do zaistniałej sytuacji w Polsce po 
sobotniej katastrofie. To był jeden z nich. 
 Zupełnie inaczej planowałem moje 
dzisiejsze wystąpienie w imieniu Dolnośląskiej 
Rodziny Katyńskiej witające wszystkich Państwa 
zgromadzonych tu w 70 rocznicę tragedii. 
Zacząłem po rosyjsku, co zapewne wielu 
obecnych zdziwiło. W języku, którego nauczyłem 
się będąc dzieckiem na zesłaniu w Kazachstanie, 
w czasie gdy mój ojciec, jeniec Starobielska już 
został zamordowany w Charkowie, o czym przez 
pół wieku miałem się nie dowiedzieć. Ten 
zacytowany list jest nie tylko do mnie. Jest głosem 
Rosjanina skierowanym do nas wszystkich 
Polaków. A oto jego tłumaczenie: 
„Drogi profesorze Zaleski, proszę przyjąć 
wyrazy szczerego współczucia z powodu 
tragedii Pańskiej Ojczyzny. Łączymy się 
w smutku z Panem. Co się tyczy wydarzeń 
katyńskich 1940 roku, dziękuję za to, że nie 
utracił Pan dobrych uczuć dla Rosjan. 
Rozumiem, jakie to nie jest łatwe. Pański A. 
Łatyszew z żoną Swietłaną”. 
 

To właśnie te słowa kondolencji spowodowały, że 
zamiast historycznej  analizy Zbrodni Katyńskiej 
i Kłamstwa Katyńskiego, rozpamiętywania 
obojętności  i zdrady ze strony Aliantów zachodnich, 
a następnie nieobecności Polaków na  defiladzie 
zwycięstwa w czerwcu 1946 roku w Londynie, 
(chociaż byliśmy czwartą co do liczebności 
zwycięską armią), postanowiłem w innej formie 
uczcić 70 rocznicę  Katynia. Stoję tu przed 
Państwem, jako reprezentant Stowarzyszenia 
grupującego wdowy, dzieci i krewnych, ostatnich 
żyjących świadków, których najboleśniej dotknęła 
Zbrodnia Katyńska.  

Grzebyk – tzw. „wszawik” odnaleziony przez archeologów w 
Bykowni, w 2007 roku. Na grzebyku igłą lub szpilką wyryto 
nazwiska zamordowanych przez NKWD Polaków. Pan 
Władysław Gronowski, którego nazwisko figuruje na 
grzebieniu był na tej samej liście NKWD, co niektórzy 
Tłumaczanie - O67/1. 
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Prof. Adam Zaleski na uroczystości obchodów 70-lecia 

Zbrodni Katyńskiej we Wrocławiu. 
 

We Wrocławiu żyją jeszcze wdowy po 
zamordowanych, ale większość naszych 
bohaterskich matek nie dożyła chwili, której 
myśmy się doczekali. Wiele z nich zmarło przed 
1990 rokiem, kiedy to zostały ujawnione miejsca 
zbrodni jeńców z obozów Starobielsk i Ostaszków. 
Dopiero wtedy do nazwy Katyń, która była znana 
już od 1943 roku, doszły  Charków i  Miednoje (od 
redakcji - także Bykownia pod Kijowem). 
 Zostawiam zatem bez komentowania całą 
przeszłość. Na historię nie mamy już wpływu. Do 
żywych należy budowanie przyszłości! Lepszej 
przyszłości. I tak, mimo okrutnych warunków 
w jakich przyszło żyć polskim rodzinom 
wywiezionym w 1940 roku w głąb ZSRR  do 
katorżniczej pracy fizycznej, nie wolno nam 
obarczać za to Rosjan i naród rosyjski, lecz 
zbrodniczy, totalitarny system stalinowski, 
w którym  im i nam przyszło żyć. Budowę tej nowej 
przyszłości widzę optymistycznie. Obecność 
w Katyniu 7 kwietnia premierów Polski i Rosji, ich 
przemówienia i zachowanie napawają nadzieją. 
Narody nasze  - rosyjski i polski uczyniły krok, 
który jeszcze tak niedawno spodziewaliśmy się, że 
nie nastąpi. Zostawmy zatem spory. Kłamstwo 
Katyńskie i Zbrodnia Katyńska są znane 
i udowodnione. Oczekiwanie na banalne słowo 

„przepraszam” nie przystaje do ogromu doznanych 
cierpień. Nikt nie przywróci nam radosnego 
dzieciństwa w pełnym gronie rodzinnym. Narody 
nasze mogą żyć w zgodzie, jeśli uwolnią się od 
rozpamiętywania systemu totalitarnego, 
a dostrzegą człowieka. Do tego powinniśmy 
dążyć, a historykom zostawmy ocenę przeszłości. 
 Stoimy dziś przed Pomnikiem Ofiar 
Katynia, który odsłonił w 2000 roku minister 
Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Generalny Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. To Jemu 
zawdzięczamy powstanie wszystkich cmentarzy 
wojennych w Katyniu, Charkowie, Miednoje, 
odbudowę cmentarza Orląt Lwowskich we 
Lwowie. To on był inicjatorem, opiekunem 
i wykonawcą wszystkich przedsięwzięć 
upamiętniających na całym świecie martyrologię 
naszego Narodu. Zginął w katastrofie lotniczej 10 
kwietnia, lecąc na zorganizowane przez siebie 
uroczystości rocznicowe w Katyniu. Razem 
z Andrzejem Przewoźnikiem zginęło w tej 
katastrofie wiele wybitnych osobistości, m.in. 
członków Rodzin Katyńskich z całej Polski. 
Wspomnę imiennie o jednym, który był Prezesem 
Federacji Rodzin Katyńskich, a więc najważniejszą 
osobą w naszym Stowarzyszeniu, o Andrzeju 
Sariuszu – Skąpskim. To on dbał o to, aby mimo 
działalności na polskiej scenie różnych ugrupowań 
mających w swojej nazwie „Katyń” (Komitet 
Katyński, Fundacja Katyńska) najważniejszy 
i decydujący głos należał do członków Rodzin 
Katyńskich, jako tych, których łączą więzy krwi 
z pomordowanymi. Razem z nim broniliśmy 
i bronić się nadal będziemy przed włączeniem nas 
w gry polityczne. 
 A teraz na zakończenie mojego 
wystąpienia chcę powiedzieć, że tak jak w dniu 
odsłonięcia tego pomnika przed dziesięciu laty 
naszą największą radością była obecność 
szkolnych pocztów sztandarowych, tak  i dziś  
widok tak licznie zgromadzonej młodzieży jest 
spełnieniem naszych najgorętszych pragnień, by 
pamięć o ofierze naszych Ojców nie zginęła.  
 My wybudowaliśmy kamienny Pomnik Ofiar 
Katynia. Wam Młodzi Przyjaciele przekazujemy  
budowę i zachowanie wiecznej pamięci o Nich. 
 

 Profesor Adam Zaleski urodził się 31.05.1928r. we 
Lwowie. Przed II Wojną Światową ukończył we Lwowie 
5 klas szkoły powszechnej, w latach 1940-1946 
przebywał na zesłaniu w Kazachstanie, w 1947 zdał 
maturę w Kaliszu, w latach 1947-1952 odbył studia 
chemiczne na Politechnice Wrocławskiej, 1951-1998 
pracował na Politechnice Wrocławskiej, ostatnio na 
stanowisku profesora zwyczajnego. Czł. Hon. Fotoklubu 
RP (1997), Hon. Fellow of the Royal Photographic Soc. 
of Great Britain (2000). Wielokrotnie odznaczony. 



            Zeszyty Tłumackie 1(45) 2010r. 
 

5 
 

 
Z Tłumacza do Brzegu. 
 

Drogi i bezdroża Rudolfa Woroszczuka 
 

Tadeusz Bodniak 
 

Niewiele już osób może nam 
zrelacjonować swoje przeżycia, które są składową 
historii małych ojczyzn odchodzącego pokolenia.  
Przeprowadzając rozmowę z Panem Rudolfem 
Woroszczukiem postanowiłem  pokazać młodemu 
czytelnikowi naszych Zeszytów jedną z wielu 
przebytych dróg, którą przeszli zwykli ludzie 
tłumackiej wspólnoty w najtrudniejszym dla Polaków 
okresie,  po utracie niepodległości w 1939r. 

 
T. B. Jaki jest Twój rodowód? 
 

R.W. Dziadek Aleksander Woroszczuk był 
urzędnikiem  gminy, człowiekiem szanowanym 
i wpływowym, wójtem Pałahicz od czasów 
austriackich, aż do wkroczenia wojsk sowieckich 
w 1939r. Ożenił się z Polką Wiktorią Przylipiak 
z Kałusza. Na świat wydali 7 synów i 3 córki. 
Jednym z nich był mój ojciec Władysław – gajowy 
w majątku pani Poseltowej i hr. Dzieduszyckiej 
w Pałahiczach. 
Urodziłem się w 1922r. Państwo Poselt byli 
małżeństwem bezdzietnym, zostali więc moimi 
rodzicami chrzestnymi (z czyjej inspiracji – nie 
wiem). Nadano mi imię Rudolf. Imię takie nosił 
mąż Pani Poseltowej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Babcia Wiktoria Woroszczuk – Przylipiak spalona 
w stodole przez nacjonalistów ukraińskich w 1944r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dziadek Aleksander Woroszczuk wójt Pałahicz  
w latach 1920-1939. 

 
T.B. Z dniem wybuchu wojny miałeś 17 lat, byłeś 
prawie dorosły. Gdzie mieszkałeś? Co robiłeś 
w okresie międzywojennym? 
 

R.W. Byłem przy rodzicach, którzy budowali dom 
na obrzeżach Pałahicz od strony stacji kolejowej. 
Do szkoły podstawowej uczęszczałem 
w Tłumaczu, mieszkając w bursie przy ul. 
Kolinieckiej i ukończyłem ją w 1937r. 
 
T.B. Kogo pamiętasz z tamtych lat? 
 

R.W. Wśród grona pedagogicznego pamiętam 

wspaniałych i przyjaznych uczniom nauczycieli; M. 
Hrapkowicza, Wrońską, M. Dubicką, Misieckiego, 
który nierzadko smyczkiem „przypominał” 
o fałszywej nucie. W starszych klasach pamiętam 
pana Michała Dębca. Była to kadra oddanych 
wychowawców, patriotów z wrodzoną wrażliwością 
psychologiczną. 
 
T.B. A rówieśników? 
 

R.W. Minęły dziesiątki lat, pamięć już nie ta, ale 
z najbliższego otoczenia byli to: Tadeusz 
Śniechowski (mieszkał obok Czerwaka), Bolesław 
Żurawski, Szmid, Tiszler, Magierski, Fajer. Była to 
mieszanka wielonarodowościowa, ale zgrana 
paczka młodych patriotów. Ciekaw jestem, jak 
potoczyły się ich losy? 
 
T.B. Lata 1937 – 1939 to gorące lata w polityce 
europejskiej. Rośnie potęga militarna sąsiadów. 

Z życia Tłumaczan 
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Tworzą się chmury niepokoju. Jakie były nastroje 
w Twoim pokoleniu? 
 

R.W. Różne! Lewicowe, endeckie, antysemickie, 
ale u wszystkich przeważał duch patriotyzmu, 
wiara we własne siły i rozsądną dyplomację. 
Późniejsze wydarzenia przyniosły wiele 
rozczarowań. 
 
T.B. Skończyłeś szkołę podstawową i co dalej? 
 

R.W. Były różne rozważania. Bracia mojego ojca, 
to rzemieślnicy z wyjątkiem Piotra Woroszczuka, 
który polubił wojsko i je wybrał. Doradzano mi 
krawiectwo. Wybrałem jednak przy wsparciu 
finansowym rodziny średnią Szkołę Przemysłu 
Maszynowego w Stanisławowie. Od roku 1937 
zostałem jej uczniem i zamieszkałem na prywatnej 
stancji. Uczyłem się dobrze i rozwinęło się u mnie 
zainteresowanie silnikami spalinowymi. 
Imponowało mi też życie wielkomiejskie, nowe 
znajomości i pierwsze „zauroczenia”. 
 
T.B. Sielanka trwała jednak bardzo krótko. 
Z perspektywy minionego czasu, jaki to był okres 
w Twoim życiu? 
 

R.W Trudno ocenić. Na pewno był to czas 
beztroskich dni, pełnych dynamiki,  nadziei 
i rozwoju. „Schody” zaczęły się później. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
„Rudek” Woroszczuk – żołnierz 18 PP 6 Dyw. WP. 

T.B. Wybuchła wojna. Byłeś w wieku prawie 

poborowym. Jak Was przygotowano do tych 
wydarzeń? 
 

R.W. Prawdę mówiąc, nie bardzo zdawaliśmy 
sobie sprawę z czekających nas wydarzeń 
i trudności. Nadzieją była wiara w pomoc 
sprzymierzonych państw zachodnich. To nas 
uskrzydlało. W szkole natomiast mieliśmy zajęcia 
PW. (przysposobienie wojskowe). 2 września 
wielu z nas otrzymało zawiadomienie 
o konieczności stawienia się w koszarach przy ul. 
3 Maja. Po dokonanym podziale na grupy, 
rozesłano nas na tzw. „czujki” i punkty 
obserwacyjne przy lotnisku na Dąbrowie. 
W oczekiwaniu na nadchodzące wydarzenia 
napięcie narastało, w mieście zaczęły pojawiać się 
rzesze uciekinierów z centralnej Polski, a wraz 
z nimi przygnębiające informacje. 
 

T.B. 17 września wojska sowieckie przekroczyły 

wschodnią  granicę RP. Jakie mieliście rozkazy? 
 

R.W. Urzędy i jednostki użytku publicznego miały 
trwać aż do przyjścia władz okupacyjnych. Nam 
dano wolną rękę. Część kolegów postanowiła 
emigrować na Węgry, bądź do Rumunii. Ja 
wróciłem do rodziców w Pałahiczach z obowiązku 
jedynaka. 
 

T.B. Nie miałeś wrażenia, że zawalił się „nasz 
świat”? Nie miałeś uczucia pustki? 
 

R.W. Miałem! Jak wielu w tym czasie. Poczucie 
zdrady, bezsilności i zagubienia. W takich 
sytuacjach wsparciem staje się rodzina. Tak też 
było w moim młodym życiu. Po powrocie do 
Pałahicz, wraz z gapiami ze wsi, ze zwykłej 
ciekawości poszedłem na gościniec Tłumacz – 
Stanisławów. Toczyły się po nim na zachód 
kolumny ZIS – ów, wojska w szpiczastych czapach 
i końskich taczanek. Część przybyłych gapiów 
entuzjastycznie ich witała, inni stali obojętni 
z rozdziawionymi gębami, słuchając „ad hoc”  
organizowanych propagandowych wystąpień 
wojskowych politruków. W takiej atmosferze jeden 
z nadgorliwych pałahiczan rozpoznał mnie 
i zawołał po ukraińsku:  „... to jeden z ochotników, 
obrońców Polski ...”. Zmiękły mi nogi! Oddaliłem 
się szybko z uczuciem zaszczutej zwierzyny 
w kierunku domu. Po tym incydencie  rodzice 
nakłonili mnie do powrotu do Stanisławowa. 
W dużej aglomeracji łatwiej się ukryć i być 
anonimowym. Wróciłem na dawną stancję, szkoła 
już nie działała więc poszukałem pracy. 
Zaangażowałem się na kolei w biurze poruczeń, 
a po pół roku w warsztacie remontującym silniki 
samochodowe. Pracowałem tam aż do 1942r.   
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W tym czasie wybuchła wojna niemiecko – 
rosyjska, a później zapanował wielki głód, który 
w dużym mieście był szczególnie dotkliwy. 
Wróciłem na wieś. 
 
T.B. Nie bałeś się? Wśród Ukraińców nasiliły się 
nastroje nacjonalistyczne i terrorystyczne przeciw 
wszystkim, a przede wszystkim przeciwko 
„Lachom”. 
 

R.W. To prawda. Tubylcy jednak po rządach 
„czerwonych” i gospodarce kołchozowej byli 
chwilowo oszołomieni i zastraszeni panującymi 
rządami twardej ręki nowego okupanta. Dawnym 
majątkiem Poseltowej zarządzał srogi Niemiec  
Grunig. Zatrudniał wielu Polaków z Pałahicz lub 
Tłumacza znających się na sprzęcie rolniczym 
i zarządzaniu gospodarką agrarną. Zatrudniono 
także mnie w ośrodku maszynowym MTS. Front  
wschodni załamywał się i zbliżał się dość szybko 
w nasze strony. Z Wołynia docierały niepokojące 
wieści o „wyczynach” ukraińskich nacjonalistów 
w polskich wsiach i miasteczkach. Na Pokuciu był 
wtedy pozorny spokój. Terror niemieckiego 
okupanta trwał i czyszczono getta. Wiosna 1944r. 
ofensywa Armii Czerwonej dotarła do Tłumacza 
i zatrzymała się na dwa tygodnie pod Tyśmienicą, 
11 kilometrów od Stanisławowa. Tłumacz stał się 
zapleczem medycznym frontu. Walki były zacięte, 
od strony Niżniowa nastąpiło kontruderzenie 
okrążonej, niemieckiej armii idącej spod Tarnopola 
i odrzuciło Rosjan pod Horodenkę. Tłumacz 
i okoliczne wioski „naszpikowane” były niemieckimi 
wojskami, a nocne naloty pojedynczych 
„kukuruźników” cały czas nękały ich sen. Polacy 
żyli w symbiozie z miejscową ludnością, ale 
w napięciu i niepewności co przyniesie noc. 
 
T.B. Czy stacjonujące wojsko niemieckie 

przejawiało w stosunku do ludności cywilnej 
brutalność i okrucieństwo? 
 

R.W. Nie. Było stanowcze, ale nie okrutne. 
W większości były to oddziały frontowe znające 
okrucieństwa wojny. Dopiero w czerwcową noc 
1944r. do naszego domu przyszli wojskowi 
żandarmi i zabrali mnie do Tłumacza na plac 
przed gorzelnią, na którym już wcześniej 
zgromadzono  wielu mężczyzn. Po rozdzieleniu na 
grupy wywieziono nas do Stanisławowa, a po 
wstępnych badaniach do Drohobycza. Ostrzyżono 
nam włosy, ubrano w białe kombinezony 
oddziałów budowlanych (TOT) i furażerki.  
 
T.B. Nie myślałeś o ucieczce? 
 

R.W. Cały czas! Zdawałem sobie jednak sprawę, 

że na terenach etnicznej mieszanki ucieczka może 

się nie udać. W Krośnie (woj. rzeszowskie) po 
kilku dniach ćwiczenia musztry wyposażono nas 
w łopaty i kilofy do kopania rowów wokół lotniska. 
Była już druga połowa lipca, żniwa na polach, 
a z nieba pojawiały się coraz częstsze ataki 
lotnictwa sowieckiego. Z późniejszych moich 
wiadomości i skojarzeń wynikało, że przez 
rodzinne miejscowości przetoczył się front, 
a bolszewicy zajęli znaczną część wschodniej 
i środkowej Galicji. Myśli moje krążyły wokół 
rodziny i znajomych, którzy zostali po tamtej 
stronie frontu. Czy przeżyli? 
 
T.B. Z mojej wiedzy wynika, że front w tym czasie 
dotarł aż do północnych granic Rzeszowszczyzny, 
a od południa na Słowację. Czy nie myślałeś, że 
czas uciekać z powstałego „worka”, etnicznie 
w miarę jednolitego? 
 

R.W. Czytasz w moich myślach! Tak właśnie się 
stało. W czasie jednego z nalotów sowieckich na 
lotnisko wykorzystałem powstałe zamieszanie 
i czmychnąłem do zabudowań obok lotniska. 
Mieszkańcy domu przerazili się moim widokiem. 
Uspokoiłem ich i starszemu panu (chyba 
dziadkowi)  powiedziałem, że jestem Polakiem 
i przedstawiłem swoją sytuację. Po dłuższym 
wahaniu i namyśle nakarmili mnie i przenocowali 
na strychu. Na drugi dzień wojska niemieckie 
opuściły Krosno. 
 
T.B.  Zostałeś w tym domu dłużej? 
 

R.W. Nie! Gospodarze bali się konsekwencji ze 
strony Niemców, którzy opuścili miasto, ale 
w okolicy ciągle byli. Wyszedłem. Ryzykowałem 
wiele, ale niesiony myślami o rodzinie, pragnąłem 
powrotu do moich bliskich. 
 
T.B. Chęć powrotu do domu w obliczu 

zbliżającego się frontu i nieznajomości terenu? 
Czy to nie było szaleństwo? 
 

R.W. Teraz to pojmuję, jednak wtedy byłem 

młody i mój wiek to usprawiedliwiał.  
Skierowałem się w stronę Rymanowa. Polnymi 
drogami i zagajnikami dotarłem do wsi Siemowo 
za Rymanowem. Widząc z daleka kilkuosobową 
grupę żołnierzy niemieckich (prawdopodobnie 
niedobitków), ukryłem się w przydrożnej kuźni. 
Wędrowałem w kierunku Sanoka. Na skutek 
coraz wyraźniejszych odgłosów frontowej 
kanonady zatrzymałem się na kilkanaście dni, do 
czasu przyjścia wojsk sowieckich w rodzinie 
łemkowskiej, w charakterze pomocnika 
w gospodarstwie. Bardzo przydatna okazała się 
znajomość języka ukraińskiego. 
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T.B. Czy to znaczy, że odzyskałeś wolność? 
 

R.W. Niezupełnie. Ktoś doniósł Rosjanom, że 
jestem tu obcy. Przesłuchał mnie sowiecki 
„starszyna” i kazał zamknąć, traktując jak szpiega. 
Po kilku przesłuchaniach na różnych szczeblach 
usłyszałem: „pajdiosz w armiu”. „Ja nie ruski’ – 
odpowiedziałem. „A od kuda ty?” – zapytali. 
„Z obłasti stanisławowskiej” – odpowiedziałem 
znowu. „Niczewo, eto wsio ruskie, ty toże” – 

usłyszałem! 
 
T.B. Co wtedy myślałeś? 
 

R.W. Ulżyło mi nieco, kiedy nie słyszałem już 

słowa „szpion”, a jeszcze jak uruchomiłem dla nich 
starego poniemieckiego grata wykorzystali mnie, 
jako kierowcę (ze znajomością dwóch języków) 
jednego z sowieckich oficerów, pełniącego funkcję 
łącznika z władzą ludową. W czasie jednego 
z wyjazdów do Sanoka z moim pryncypałem 
zgłosiłem się na posterunek milicji prosząc 
o skierowanie do WKR (uciekłem). Szczęście 
uśmiechnęło się do mnie. Na WKR po 
przesłuchaniu i zapoznaniu się z moją sytuacją 
przydzielono mnie do 18 Pułku Piechoty 6 Dywizji 
W.P. na pisarza raportowego. Skończyła się moja 
droga „zabłąkanego”. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

T.B. Do Brzegu jednak było jeszcze daleko? 
 

R.W. Tak, to prawda, ale dalsza droga była już 
uporządkowana. Z 6 Dywizją wiodła mnie przez 
Wał Pomorski do Berlina. Po kapitulacji Niemiec 
wróciłem z pułkiem do Makowa Podhalańskiego, 
do walki z bandami w Bieszczadach i na Podhalu. 
Po akcji „Wisła” w 1946r. zostałem zdemobilizowany 
do cywila. 
 
T.B. A kiedy i gdzie spotkałeś się z rodzicami? 
 

R.W. Byłem jeszcze w wojsku, gdy otrzymałem 
informację, że są na punkcie repatriacyjnym 
(PUR), w Mikulczycach k. Zabrza. Dano mi 
przepustkę z jednostki i latem 1945r. nareszcie się 
z nimi spotkałem. Byli cali i zdrowi, ale bezdomni 
i bez docelowego miejsca zakwaterowania. Po 
niedługim czasie skierowano ich w okolice Brzegu 
nad Odrą. 
 
T.B. Czy w czasie Twojego spotkania z rodzicami 
dowiedziałeś się o tragicznej śmierci Twojej babci, 
spalonej przez ukraińskich nacjonalistów (może 
nawet sąsiadów) w stodole wraz z innymi 
Polakami z Pałahicz? 
 

R.W. Nie od razu! O tej tragedii, która dotknęła 
nasza rodzinę usłyszałem w trakcie rozmowy 
z rodzicami. Dowiedziałem się o dramatycznych 
przeżyciach i exodusie polskich rodzin 
z okolicznych wiosek powiatu tłumackiego jesienią 
1944r. Byłem zszokowany ogromem nienawiści 
niedawnych sąsiadów. 
 
T.B. Kiedy dotarłeś do Brzegu? 
 

R.W. Po demobilizacji do cywila w 1946r. W moim 

życiu jest jak w filmie „Sami swoi” – rodziny 
przybyszów ze wschodu, do których i ja 
należałem, połączyła wspólna więź i los, jaki 
zgotowała nam „Jałta”. 
 
T.B. Dziękuję Ci serdecznie za rozmowę 
i pokazanie jednej z dróg, jaką przebyli nasi 
ziomkowie. 
 
Post Scriptum 
 
Mój rozmówca po demobilizacji, jako jedyny syn 
dołączył do rodziców, został wójtem w Olszance, 
pow. Brzeg, a później burmistrzem Lewina 
Brzeskiego. Po skończonej kadencji przez 40 lat 
pracował na kierowniczym stanowisku w Kolumnie 
Transportu Sanitarnego w Brzegu, aż do 
zasłużonej emerytury. 

 

 

Rudolf Woroszczuk 
burmistrz Lewina 

Brzeskiego. 
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Tam ojczyzna ma, gdzie ziemia  
z grobami przodków moich…  

cd. 
 

Stanisława Uglis 
 

Największy wysiłek został poczyniony 
przez grupę w 2008r. Organizatorami tego 
wyjazdu byli Janusz Dziekan i Renata Hajduk. 
Jechaliśmy do Bohorodyczyna trzema busami, 
przy czym w jednym wieźliśmy sprzęt, siatkę 
i słupki na ogrodzenie cmentarza. Na granicy, na 
polecenie celnika nasi panowie musieli rozdzielić 
materiały i przerzucić siatkę również na pozostałe 
dwa busy. Także na życzenie celnika z siatką 
ogrodzeniową pod nogami, z kolanami pod brodą 
jechaliśmy setki kilometrów, żeby szczęśliwie 
dowieźć materiały na remont cmentarza. Busy 
uginały się pod ciężarem materiałów oraz darów, 
które zawsze wieźliśmy w dużych ilościach dla 
rodzin naszych gospodarzy i ubogich 
w Bohorodyczynie. W 2008r. do pomocy 
przy ogrodzeniu zaangażowaliśmy za 
wynagrodzeniem miejscowych. Panowie 
zajmowali się ogrodzeniem, wykopywali 
stare słupki ogrodzeniowe oraz osadzali 
nowe słupki, zakładali nową siatkę 
ogrodzeniową. Praca ta była bardzo 
mozolna, bo ziemia jest tam twarda, jak 
kamień, a temperatury sięgały 40 stopni. 
Natomiast panie same „walczyły” 
z ciągle odradzającym się buszem. 
Panie Stefania Trzcińska i  Aniela 
Łabaczuk wytrawnie kosiły dwumetrowe 
chwasty. Byłyśmy pełne podziwu dla ich 
pracy. Tymczasem pozostałe panie 
walczyły z bujną roślinnością 
siekierkami, sekatorami, sapkami, 
a widłami i grabiami sprzątały wycięte 
badyle. Panie ciężko pracując 
uprzątnęły prawie cały cmentarz.  A pan Janusz 
Dziekan znów walczył opryskiem z chwastami. 
Panowie osadzili wszystkie słupki, ale siatkę 
założyli tylko do wysokości mogiły 
pomordowanych. O wykonanie dalszej, odpłatnej 
pracy przy pozostałej części ogrodzenia oraz przy 
obudowie mogiły pomordowanych poprosiliśmy 
miejscowego księdza oraz zaprzyjaźnionych 
mężczyzn, gdyż zabrakło nam czasu. Musieliśmy 
wracać do kraju. Ze względu na to, że podjęliśmy 
decyzję o próbie finalizowania prac przy 
uporządkowaniu naszego kresowego cmentarza, 
w obecnym roku do wyjazdu przygotowywaliśmy 
się bardzo intensywnie. Gdy zapadła decyzja 
o zrobieniu nowej, porządnej tablicy pamiątkowej 

pomordowanym w Bohorodyczynie, zaczęliśmy 
szukać sponsora. Sponsorem płyty został Bank 
Spółdzielczy w Miliczu. Pozostałe materiały 
zakupiono z pieniędzy składkowych. 

Dnia 7 sierpnia 2009r. na wieczornej mszy 
świętej w kościele we Wierzchowicach ksiądz 
prałat Julian Marut uroczyście poświęcił kamienną 
tablicę. W dniu 8 sierpnia 2009r. obładowani 
materiałami - marmurową tablicą, dwiema 
ozdobnymi bramkami wejściowymi na cmentarz, 
a także sprzętem, bagażami i prezentami, znów 
jechaliśmy do ziemi ojców swoich, autobusem po 
raz trzeci danym nam przez Wójta Gminy Krośnice 
- Mirosława Drobinę. Przebieg wyjazdu został 
wcześniej szczegółowo uzgodniony przez Janusza 
Dziekana, Renatę Hajduk i Stefanię Trzcińskią 
z księdzem grekokatolickim Wasylem Tominem, 
w czasie ich specjalnej, czerwcowej wizyty 
w Bohorodyczynie. Wówczas ustalono zasady 
naszego noclegu w Bohorodyczynie oraz zakres 
prac jakie za odpłatnością zostaną wykonane na 
cmentarzu przez miejscową ludność.  

 
Uczestnicy wyprawy do Bohorodyczyna. 

 

Za każdym razem wśród stałych uczestników 
wyprawy, którymi są: Anna i Stanisław Jasięgowie, 
Stefania i Jan Trzcińscy, Renata Hajduk, Janusz 
Dziekan, Janina i Jan Szmiglowie, Stanisława 
Uglis, Stanisław Bień, Mirosław Drobina, Alicja 
Jankowska, Jan Kwiecień, Hieronim i Helena 
Sobańscy, Ireneusz Kolarski, Jan Jankowski, 
Maria Sapa, Antonina Wichera, Władysław 
Nogajewski, pojawiały się nowe osoby, które 
jechały z nami aby chociaż raz zobaczyć rodzinną 
wieś swoich ojców. Najważniejsze w naszych 
wyprawach było to, że zabieraliśmy ze sobą 
młodzież, żeby dowiedziała się skąd są ich 
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korzenie. Marta, Ola, Michał, Magda, Gosia, Alina, 
Asia i Bartek z przejęciem oglądali miejsca, gdzie 
kiedyś żyli ich przodkowie, drogę do szkoły, 
miejsce gdzie kiedyś znajdował się kościół czy 
dom i pole dziadków otoczone grabinowym płotem 
albo, gdzie rosną śliwki węgierki rodzące owoce 
najsmaczniejsze na świecie (jak mawiał mój śp. 
ojciec Stanisław Wójcik). Młodzi ludzie również 
z wielkim zaangażowaniem pracowali przy 
sprzątaniu cmentarza. Na Kresy nie tylko jechali 
z nami mieszkańcy powiatu milickiego, ale także 
zabieraliśmy „Bohorodyczan” z Wrocławia, 
Żurawińca, Lądka, Nysy, Strzelc Opolskich, 
Oleśnicy, a nawet z Krakowa i z Górnego Śląska. 
Tym razem zabrało się z nami dwóch panów - 
Romuald Kwiecień i Michał Sokołowski, którzy 
urodzili się pod koniec wojny w Bohorodyczynie 
i jako maleńkie dzieci zostali wywiezieni na ziemię 
krośnicką. Teraz razem z nami odbywali swoją 
podróż życia. Po raz pierwszy po 64 latach 
pielgrzymowali do swoich korzeni. My wspólnie 
przeżywaliśmy ich radości i wzruszenia tak, jak to 
bywało przy każdym wyjeździe. Granicę 
przekraczaliśmy nocą.  

 
Marmurowa tablica z imiennym wykazem pomordowanych 
oraz motto „Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma 

sprawiedliwości bez przebaczenia” 
 

Obawy nasze były ogromne, bo przejeżdżaliśmy 
granicę dzień po nie wpuszczeniu do Polski grupy 
młodzieży podróżującej rowerami śladami 
przywódcy banderowców. Jednak odprawa 
graniczna przebiegła spokojnie i dzięki temu 
w niedzielę, w godzinach rannych mogliśmy 
zawitać do Lwowa. Lwów jeszcze spał. Na ulicach 
nie było ruchu. Czekając na mszę świętą 
(w Katedrze), przeszliśmy się uliczkami miasta, 
oglądając zniszczone stare kamienice. Zrobiliśmy 

sobie pamiątkowe zdjęcie w miejscu, gdzie kiedyś 
stał pomnik Aleksandra Fredry, a który stoi teraz 
na rynku wrocławskim. Następnie zwiedziliśmy 
przepiękną operę lwowską. Ogromnie wzruszyła 
nas wspólna modlitwa z rodakami na mszy świętej 
w Katedrze Lwowskiej. Po nabożeństwie 
pojechaliśmy zwiedzić Cmentarz Łyczakowski 
i Orląt Lwowskich. Po raz kolejny doświadczaliśmy 
uczucia prawdziwej polskości, którą czuje się tylko 
wyjeżdżając na Kresy. Po cmentarzach 
oprowadzał nas miejscowy przewodnik, który 
próbował przekazać nam „przeinaczoną” historię 
ale my albo dyskutowaliśmy z nim, albo 
okazywaliśmy brak zainteresowania. Przewodnik 
okazał się potomkiem Rusinów z Bieszczad, 
którzy w czasie akcji „Wisła” zostali 
przemieszczeni na Ukrainę. Teraz on jeździ na 
coroczne spotkania do Polski, na bieszczadzką 
„Watrę”. Ze Lwowa jechaliśmy już prosto do 
Bohorodyczyna, bo wiedzieliśmy, że czekają na 
nas gospodarze, u których mieliśmy mieć kwatery. 
Zawsze przyjeżdżając do Bohorodyczyna 
zatrzymywaliśmy się na rogatkach wsi i przy 
przydrożnej tablicy z napisem Bohorodyczyn 

robiliśmy sobie wspólne zdjęcia 
pamiątkowe. Tym razem, ze względu 
na to, że już była późna pora, 
zrobiliśmy wyłom w tradycji 
i pojechaliśmy dalej do centrum wsi, 
tj. do miejsca gdzie dawniej stał nasz 
kościół a teraz jest tylko fragment jego 
muru i krzyż z tabliczką pamiątkową 
odbytych w Bohorodyczynie świętych 
misji, pod przewodnictwem ojców 
jezuitów, w dniach od 26.04.1936r. do 
02.05.1936r. Każda nasza wizyta 
w Bohorodyczynie zaczyna się i kończy 
wspólną modlitwą pod krzyżem. 
Ludność wsi zaczęła bardziej dbać 
o ten krzyż. Nawet niewielki fragment 
murów kościoła został wyrwany 
chwastom i wybielony. Tym razem na 

nasz przyjazd czekała spora gromada. Wszyscy 
elegancko ubrani. Dzieci przywitały nas bukietami 
kwiatów. A młoda, piękna, dziewczyna, ubrana 
w ludowy strój, witała nas tradycyjnym bochnem 
chleba. Osoby starsze z radości i ze łzami 
w oczach wypatrywały, kto do nich przyjechał. 
Uroczyste przywitanie zorganizował  ksiądz Wasyl 
Tomin. Byliśmy bardzo poruszeni. Czuliśmy, że 
jesteśmy dla nich bardzo ważnymi gośćmi. 
Każdego z nas przydzielono do jakieś rodziny. 
Przez te parę dni podstawowym jedzeniem były 
dla nas pierogi i barszcz. Przyjmowani byliśmy 
bardzo ciepło i pomimo skromnych warunków 
bytowych cieszyliśmy się, że możemy pochodzić 
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uliczkami, którymi chodzili nasi rodzice 
i dziadowie, że możemy napatrzeć się na sielskie 
widoki wsi, z której nasi przodkowie w maju 1945 
roku zostali wygnani. Gromadą, na pieszo, 
z tłumoczkami na plecach, wyruszyli w podróż bez 
powrotu. My jednak tam od kilku lat wracamy m.in. 
po to, żeby spełnić swoją misję, uprzątnąć busz 
z cmentarza, gdzie leżą nasi przodkowie. 

Następnego dnia po przyjeździe, 
wczesnym rankiem przyszliśmy na cmentarz do 
pracy. Wzruszenie nasze było ogromne, gdy 
zobaczyliśmy obmurowaną kamieniem mogiłę. 
Pomordowani w dniu 19.03.1944r. przez 
banderowców. Bohorodyczanie nie mieli nagrobka. 
Ziemia pod którą spoczywali nie była poświęcona 
przez księdza ani obmodlona. A teraz patrzyliśmy, 
jak spełniły się nasze marzenia. Za uzbierane 
przez nas pieniądze zakupiliśmy materiały 
i opłaciliśmy pracę wynajętych ludzi. Efekt przerósł 
nasze oczekiwania. Płakaliśmy… Pełni zapału 
zabraliśmy się znów do dalszej pracy. Większość 
pracowała przy wykaszaniu chwastów i ich 
wypalaniu. Ponownie poszły w ruch sekatory, 
sapki, widły i grabie. Janusz Dziekan wraz 
z Maćkiem znów robił opryski na chwasty. 
Panowie osadzali przywiezione z Wierzchowic 
misternie zrobione bramki wejściowe na cmentarz 
i obmurowywali nagrobki. Inni za pomocą pędzli 
i farb odnawiali krzyże, płotki, pomniki a także 
„wywoływali” pamięć o zmarłych poprzez 
malowanie wyblakłych wgłębień w płytach 
pomnikowych. Zmarli zaczęli przemawiać do nas 
imionami i nazwiskami. Łukasz Bocheński, znający 
się na murarce, na mogile pomordowanych, 
pięknie omurował kamieniami przywiezioną przez 
nas marmurową tablicę zawierającą imienny 
wykaz pomordowanych oraz motto Jana Pawła II 
„Nie ma pokoju bez sprawiedliwości. Nie ma 
sprawiedliwości bez przebaczenia”. Dzięki 
artystycznej pracy panów - Łukasza i jego ojca 
(naszych kierowców) powstał piękny pomnik. Na 
mogile posadziliśmy przywiezione przez nas 
krzewy. Pod przewodnictwem pani Renaty Hajduk, 
powierzchnię mogiły pokryliśmy przywiezioną 
przez nas czarną włókniną, która obsypana 
została białym grysem a także korą. To wszystko 
dodatkowo zostało ozdobione misternie ułożonymi 
kamieniami. Trzydniowa ciężka praca dała wielki 
efekt. Cmentarz został w miarę uprzątnięty, a na 
mogile pomordowanych postawiliśmy pomnik. Nie 
żeby oskarżać, ale żeby pamiętać…   W czwartek 
13 sierpnia 2009r. ksiądz Wasyl zorganizował 
uroczystość poświęcenia mogiły. Na tą ceremonię 
przyjechał zaprzyjaźniony Wójt Żukocina, 
przedstawiciele władz powiatowych z Kołomyi oraz 

lokalna prasa. Przybyli też licznie mieszkańcy 
Bohorodyczyna. 

 

Poświęcenie mogiły pomordowanych. 
 

Ksiądz Wasyl przy grobie modlił się za dusze 
zmarłych oraz o przebaczenie. Okadził także cały 
grób i dokonał jego poświęcenia. W czasie 
nabożeństwa wszyscy się modlili. My po polsku, 
a oni po ukraińsku. Pod koniec ceremonii do 
zebranych wzruszające słowa wygłosił ksiądz 
Wasyl, następnie głos zabrał Wójt Gminy Żukocin 
i przedstawiciel powiatu. W naszym imieniu głos 
zabrała pani Renata Hajduk. Nagle bardzo 
słoneczna i upalna pogoda uległa gwałtownej 
zmianie. Zerwała się straszna wichura. Zagrzmiało 
i zaczął siekać bardzo ulewny, lodowaty deszcz. 
Niebo przemówiło i rozerwało się tak żarliwie, i tak 
nagle, jak nagle i w strasznych cierpieniach 
przyszła śmierć do pomordowanych przez 
Banderę Bohorodyczan. Większość miejscowej 
ludności i przybyłych oficjeli uciekła, bojąc się 
straszliwej nawałnicy. Niewielu z nas, wraz 
z księdzem Wasylem, trwało do końca. Bardzo 
przemoczeni i prawdziwie zziębnięci do szpiku 
kości staliśmy w zwartej grupce, przyjmując mowę 
Niebios. Czarne chmury jednak szybko przeszły 
i wyszło słońce. Ulewa rozmoczyła chleb, którym 
mieliśmy się dzielić, a wiatr rozlał wino i po mogile 
rozsypał ziarna pęczaku. Niebo, pomimo obfitego 
poświęcenia mogiły przez księdza Wasyla Tomina, 
chyba samo zapragnęło dogłębnie poświęcić cały 
posprzątany cmentarz i mocno zapłakać nad 
tamtą ziemią. Tonąc w błocie po kostki i trzęsąc 
się z zimna, wracaliśmy na naszą kwaterę. 
Starsze, miejscowe kobiety powiedziały, że jak 
żyją, to jeszcze czegoś podobnego nie przeżyły. 
W domu szybko się wysuszyliśmy, bo dzień ten, 
zresztą jak każdy, był wypełniony po brzegi 
i śpieszyliśmy się na mszę do cerkwi.  
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Wielu z nas nie było nigdy w cerkwi, a tym bardziej 
nie uczestniczyło w nabożeństwie. Panie musiały 
być w spódnicach, a miejscowe kobiety miały też 
na głowach chusteczki. Obok drzwi wejściowych 
do cerkwi była ogromna misa wypełniona wodą 
i kto miał brudne nogi, czy buty mógł je umyć, 
żeby czysto wejść do cerkwi. Nabożeństwo było 
długie, w większości odbywało się na stojąco. 
Liturgia przez cały czas była śpiewana. Było dużo 
światła, świece, kadzidło i woda święcona. 

 
Ustawianie krzyża pokoju. 

 

Po mszy udaliśmy się organizować 
ognisko, które tym razem odbyło się obok domu 
kultury (w „ogrodzie Kwietniów”). Nasi panowie 
sprawnie przygotowali drewno na ognisko oraz 
kijki na kiełbaski. Panie rozpakowywały i wykładały 
na stół wiktuały, jakie z Polski każdy z nas 
przywiózł na ognisko. Na stołach zawitała 
kiełbaska przywieziona z Krośnic oraz ciastka, 
cukierki, gumy do żucia, lizaki, napoje itp. W tym 
roku ognisko przyciągnęło wielu mieszkańców wsi, 
a najwięcej - jak zwykle - dzieci, którym w ten 
sposób mogliśmy wreszcie podziękować za piękne 
przywitanie. Miejscowe panie przyniosły domowe 
ciasto i sałatki. Pani Renata Hajduk wyciągnęła 
swoją gitarę i zaczęliśmy naprzemienny polsko-
ukraiński śpiew. Każda z grup chciała wypaść jak 
najlepiej. Po przekropnym popołudniu zrobił się 
w miarę ciepły i przyjemny wieczór. Do późnej 
nocy z „ogrodu Kwietniów”, rozlegał się wokół 
wesoły gwar, śmiech i śpiew. 

Wyjechać z Bohorodyczyna mieliśmy 
w piątek 14.08.2009r. rano, żeby móc przez cały 
dzień dojechać i zwiedzić Tłumacz, dalej Zbaraż 
i wrócić do granicy, ale ksiądz Wasyl poprosił nas 
o udział w kolejnym wspólnym polsko-ukraińskim 

nabożeństwie. Bardzo mu zależało, żebyśmy 
uczestniczyli w postawieniu krzyża pokoju. 
W związku z tym w piątek pobudka była o świcie, 
szybkie pakowanie, bardzo szybkie śniadanie, 
bieg do cerkwi na nabożeństwo „święcenia maku”. 
Następnie procesją przeszliśmy na plac obok 
naszego kościoła i krzyża. Tam polsko-ukraińska 
grupa panów z wielkim wysiłkiem postawiła 
olbrzymi krzyż, na którym widniały trzy słowa: mir, 
mir, mir. Gdy mężczyźni pracowali, kobiety w tym 

czasie modliły się i śpiewały religijne 
pieśni do Krzyża Chrystusa. 
Wspólna modlitwa i praca sprawiła, 
że na placu stanął wielki krzyż 
modlitwy o pokój między narodami 
Polski i Ukrainy. I znów pobiegliśmy 
do domów na ostatni poczęstunek 
i po bagaże, gdyż było już prawie 
południe. Ostatnie rozliczenia, 
pożegnania, modlitwa pod naszym 
krzyżem i wyjazd. Wyjeżdżając 
z Bohorodyczyna wiedzieliśmy, że 
zrobiliśmy kawał dobrej roboty. 
Zrealizowaliśmy także drugie nasze 
marzenie. Całą grupą przez trzy dni, 
w godzinach od 17 -21, przeszliśmy 
wszystkimi uliczkami wsi i krok po 
kroku, od domu do domu, Janusz 
Dziekan nagrywał pana Jana 

Trzcińskiego, który z nazwiska i imienia określał 
czyje to było gospodarstwo. Wiedzieliśmy, że wieś 
była bardzo duża, ale nie myśleliśmy, że aż tak! 
Sporej części wsi już nie ma. Tam gdzie domy 
zostały rozebrane, sady wykarczowane są teraz 
wielkie uprawne pola. Jesteśmy pełni uznania dla 
pamięci pana Jana Trzcińskiego, że z taką 
dokładnością wiedział, gdzie kto mieszkał. 
Jesteśmy jemu bardzo wdzięczni, bo dzięki niemu 
mamy bardzo ważny i wartościowy dokument – 
film. Pan Jan najmniej informacji miał tylko 
o „dzielnicy” Kurżówka, która w znacznej mierze 
przemieniona jest w pola uprawne. 

Jadąc z Bohorodyczyna do Tłumacza, 
zatrzymaliśmy się w Chocimierzu przy ruinach 
kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej, który był 
kiedyś kościołem parafialnym dla Bohorodyczyna, 
do którego nasi przodkowie każdego 16 lipca 
podążali na odpust. Ruiny kościoła są 
w opłakanym stanie. Ze wzruszeniem 
pochodziliśmy wśród świętych ruin, gdzie prawie 
przed wiekiem były chrzczone moje śp. Ciocie: 
Dominia, Rózia i Marynia. Według opowiadań mojej 
śp. cioci Pauliny, Bohorodyczanie jeździli również 
na odpusty do Hostowa – 29 czerwca, do Św. 
Piotra i Pawła, do Grabicza – 14 lutego, do Św. 
Walentego, do Gwoźdzca – 13 czerwca, do Św. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeka Tłumaczyk, widok w kierunku 
"Stawisk". 

 

Monumentalny ołtarz cerkwi 

grekokatolickiej w Tłumaczu. 

Budynek postawiony na miejscu, w którym do 1970r. 
stał rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Św. 

Anny. Po prawej budynek elektrowni Tuzinkiewiczów.  

 

Budynek elektrowni Tuzinkiewiczów, za którym 
znajduje się była ulica Szlachecka. 

 

 

Dawniej za kościołem: skrzyżowanie ulic Sobieskiego 
(prowadzącej na "Stawiska") i Szlacheckiej 
(prowadzącej do "Meksyku"). Obecnie w tym miejscu 
zaczyna się ulica 'Plebania', odbijająca łukiem 
w lewo. Na koocu przy rozwidleniu widoczny dom 
Józefa Bilioskiego i Klementyny z Zagórskich 
Bilioskiej. Budynek z szyldem "Londa" to kamieniczka, 
w piwnicy której ukrywali się Tłumaczanie w czasie 
gdy w okolicy Tłumacza zatrzymał się front wojenny. 

 

Wyprawa do Tłumacza 
 

Zdjęcia do artykułu Adama Bilińskiego. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrzyżowanie byłych ulic Plebaoskiej (po lewej) 
i Sobieskiego (po prawej). Dom Józefa Bilioskiego 
i Klementyny z Zagórskich Bilioskiej, a przed nim - 
kapliczka, ale czy ta sama, o którą dbała stryjenka 
Klima?... 

 

Dom Józefa Bilioskiego i Klementyny z Zagórskich 
Bilioskiej - widok od ul. Sobieskiego. 

 

Przedwojenny dom Anieli Bilioskiej, wdowy po Ludwiku 
Bilioskim. Mieszkał w nim pasierb Anieli, Leon Bilioski, 
żonaty z Anną Sokołowską. Rodzeostwem Leona i dziedmi 
Anieli byli Kazimierz Bilioski (ojciec Ireny z Bilioskich 
Pieśniewskiej) oraz Eleonora z Bilioskich Rizlerowa. 

 

Powojenny dom, wybudowany na miejscu 
domów rodziny Petrusów. 

 

Z lewej: powojenny dom, wybudowany na miejscu 
domu rodziny Burczyoskich. Z prawej: młyn 

Spitzbacha i "Hamernia". 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mostek nad Tłumaczykiem, za którym są 
"Stawiska". 

 

"Stawiska", droga na Jackówkę; 
Tłumaczyk po lewej. 

 

 

"Stawiska" - domy po drugiej stronie - nowe, ale ciężko 
powiedzied, czy już przed wojną były tam jakieś 

domostwa. 

 

Od prawej do lewej: dom Ludwika Bilioskiego, 
dom Józefa Bilioskiego i kopuły cerkwi na 

horyzoncie przy drzewie. 

 

Zabudowania Józefa Bilioskiego 
od strony ul. Plebaoskiej. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Józefa Bilioskiego od strony ul. Plebaoskiej. 

 

Ostatnie spojrzenie na ulicę Plebaoską. 

 

Słobudka (za rzeczką). 

 

W domu gospodarzy: pan Guszpit z żoną Swietłaną 
oraz pani Sława (na kanapie). 

 

Archiwum w Iwano-Frankowsku 
(Stanisławowie). 
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Antoniego, do Michałkowa – 22 lipca, do Św. Marii 
Magdaleny, do Obertyna – 29 czerwca, do Św. 
Piotra i Pawła, do Ottynii – 15 sierpnia, do Matki 
Boskiej Zielnej, do Tarnowicy Polnej – 11 listopada, 
do Św. Marcina, do Tłumacza – 26 lipca, do Św. 
Anny. W większości tych kościołów katolickich już 
nie ma. Tłumacz obejrzeliśmy jedynie zza szyb 
autokaru, gdyż chcieliśmy dojechać i zwiedzić 
Zbaraż. W Zbarażu zwiedziliśmy potężną Katedrę, 
która jest w remoncie i wymaga jeszcze bardzo 
dużo nakładów finansowych. Nie mieliśmy 
szczęścia zwiedzić muzeum zamku w Zbarażu, 
gdyż w twierdzy odbywała się wielka ukraińska 
uroczystość. Były tłumy uczestników imprezy, 
którzy wrogo na nas patrzyli. Początkowo wręcz  
nie chcieli nas wpuścić na plac zamkowy. 
Wszyscy wchodzili, a tylko nas trzymano pod 
bramą. Okazało się, że oni zrobili sobie 
uroczystość 360 rocznicy obrony Zbaraża. Chyba 
mieli coś na sumieniu, że tak nas potraktowali. 
Gdy wreszcie nas wpuścili, obejrzeliśmy zamek 
i szybko wyszliśmy. Z niedosytem ruszyliśmy ze 
Zbaraża do granicy Polski, którą przekroczyliśmy 
również nocą. 15 sierpnia w godzinach 
popołudniowych szczęśliwie dojechaliśmy do 
domu. Byliśmy pełni wrażeń pomimo tego, że nie 
obejrzeliśmy tylu miejsc co ostatnio, gdy będąc 
w Kołomyi zwiedziliśmy tylko Muzeum Kultury 
Huculskiej i Pokucia.  

Pokazując młodzieży Kresy, nie 
poprzestaliśmy tylko na naszym rodzinnym 
Bohorodyczynie, lecz razem z nimi również 
zobaczyliśmy w trakcie poprzednich wyjazdów 
(oprócz wcześniej wymienionych miejscowości) 
m.in. Jaremcze, Czerniowce, Kamieniec Podolski 
i Chocim. Ujrzeć stepy Podola, a także basztę 
Wołodyjowskiego, katedrę, piękną panoramę 
zamku otaczającego skalisty wąwóz w Kamieńcu 
Podolskim, zobaczyć zamek w Chocimiu otoczony 
szerokim Dniestrem, a także zamek w Zbarażu - to 
dotknąć potęgi Polski z dawnych stuleci. My 
wiemy, że warto jechać na Kresy, bo wracamy 
stamtąd mocniejsi. Dbamy o swoją przeszłość 
i swoje korzenie. Do tych wszystkich działań 
włączamy młodzież i dzieci. Pani Renata Hajduk 
zorganizowała dziecięcy zespół wokalny, który 
swoim śpiewem uświetnia nasze spotkania 
kresowe. Dzieci potrafią wykonać piosenki, które 
śpiewały ich prababcie w Bohorodyczynie, 
a których wielu z nas już nie zna. Jako 
nauczycielka była w ubiegłym roku inicjatorką 
i współorganizatorką wymiany gimnazjalnej 
młodzieży z Krośnic i z Ukrainy. Dzięki temu nasza 
młodzież mogła być w Bohorodyczynie i zapalić 
listopadowe znicze na naszym bohorodyczyńskim 
cmentarzu. Równie ważną osobą, dzięki której 

ciągle udaje się nam tak wiele zrobić, jest pan 
Janusz Dziekan z Wierzchowic. Nasze wszystkie 
działania również wspierane są przez Wójta 
Gminy Krośnice oraz miejscowych księży - ks. 
prałata Juliana Maruta z Wierzchowic i braci 
Andrzeja i Wacława Buryłów z Krośnic. Nasze 
wspólne hasło, które łączy nas od lat „Kto 
z Bohorodyczyna to jedna rodyna” – powoduje, że 
„rodyna” nasza ciągle się powiększa. Pomimo 
różnic wieku i zamieszkania stajemy się sobie 
coraz bliżsi, wspólnie realizujemy nasze marzenia 
i może kiedyś zobaczymy jeszcze Bohorodyczyn 
wiosną, gdy wszystkie pagórki pokrywają łany 
złotych kaczeńców… 
 

Wyprawa do Tłumacza. 
 

Adam Biliński 
 

Swoją pierwszą w życiu wyprawę do 
Tłumacza rozpocząłem wczesnym rankiem 
w niedzielę 28 września 2008r., wyjeżdżając 
autobusem z Dworca Głównego we Lwowie do 
Iwano-Frankowsk’a. W Stanisławowie (Iwano-
Frankowsk) przesiadłem się do busa jadącego 
wprost do Tłumacza. Chyba nigdy nie zapomnę 
emocji, które towarzyszyły mi przy mijaniu kolejnych 
miejscowości (Tyśmienica, Kłubowce) oraz lasów w 
okolicach Kłubowiec. Moją uwagę zwróciły 
niezwykłe krajobrazy: nizina przed Tyśmienicą, za 
którą już z daleka można było zauważyć wyraźnie 
zarysowaną linię wzgórz, zaś między nimi 
malownicze doliny z porozrzucanymi pojedynczymi 
osadami ludzkimi. 

Po dotarciu na miejsce ok. godz. 11:00 
pierwsze kroki instynktownie skierowałem na 
cmentarz. Od razu, gdy tylko wszedłem za bramę 
cmentarza, rozpocząłem poszukiwania polskich 
nagrobków, z cichą nadzieją, że może znajdę groby 
bliskich. Po pierwszym obejściu terenu zbliżyłem 
się z powrotem do kaplicy, przy której spotkałem 
miejscową Ukrainkę, jak się okazało czekającą na 
mszę, która miała zacząć się o 12:00. Po krótkiej 
rozmowie (jeżeli w ogóle można tak nazwać tą 
próbę porozumienia się) zacząłem znowu robić 
zdjęcia "naszych" grobów. Nie do wszystkich udało 
mi się jednak podejść. Do wielu grobów, 
znajdujących się przede wszystkim wokół figury 
Matki Boskiej, dostępu skutecznie broniły wysokie 
zarośla i płożące się krzewy jeżyn. Wiele miejsc na 
"polskiej" części cmentarza robiło przygnębiające 
wrażenie. Na prawo od kaplicy w trzymetrowych 
chaszczach odkryłem obelisk wystawiony jakiemuś 
Krzemińskiemu. Obok zaś spotkała mnie ogromna 
niespodzianka! Już prawie straciłem nadzieję na 
odnalezienie grobu jakiegokolwiek przodka, gdy 
nagle stanął przede mną stary krzyż z tablicą 
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poświęconą mojej pra pra prababce, Marii 
z Kovalszkyeh Kurylakowej, zmarłej w 1866r. 
Nazwisko Kovalszky de Hungaria znalezione 
w księdze metrykalnej, to dowód potwierdzający 
jej węgierskie pochodzenie. Dalej, na prawo od 
kaplicy znajdowała się nowsza część cmentarza, 
na której są chyba same ukraińskie groby. Nie 
zapuszczałem się w nią zbyt głęboko. Część 
grobowców (z przodu cmentarza) z pewnością 
była postawiona przed wojną, dopiero później 
zajęta przez Ukraińców.  

Po obchodzie cmentarza wróciłem do 
kaplicy, w której już trwała msza. Stanąłem przed 
wejściem, skąd ujrzałem księdza, dwie lub trzy 
siostry zakonne oraz kilka osób - same kobiety. 
Uczestnicy mszy, widząc nieznajomego, poprosili 
mnie do środka, wskazując jednocześnie wolne 
miejsce w ławce. Msza była sprawowana w języku 
ukraińskim. Wszystkie modlitwy włącznie z "Ojcze 
nasz..." - tak bliskie, a jednak inne. Od początku 
próbowałem złapać sens wypowiadanych słów, 
modlić się z innymi, jednak to trudne, gdy się nie 
zna języka. W myślach dziękowałem Bogu za to, 
że tu dotarłem. Zastanawiałem się też, co dalej? 
    Po skończonym nabożeństwie pierwszy 
opuściłem świątynię, aby wyjąć aparat 
fotograficzny z pozostawionego przed drzwiami 
plecaka. Wracając, pokazałem księdzu sprzęt 
i zapytałem, czy mogę zrobić zdjęcie. Po 
otrzymaniu zgody sfotografowałem wnętrze kaplicy. 
W tym momencie panie zaczęły zadawać pytania - 
skąd jestem i co tutaj robię?... Zacząłem 
tłumaczyć, że z Polski..., że moja rodzina tu 
mieszkała..., że chciałem odnaleźć groby 
i zobaczyć dom przodków... Ksiądz chyba się 
zmartwił, albowiem myślał może, że jestem 
nowym parafianinem, a to tylko, jak się okazało - 
turysta z Polski. Panie (jedna zaczęła mówić po 
polsku) ciągnęły rozmowę dalej... - gdzie 
mieszkała rodzina, jak nazwisko?... Spokojnie 
odpowiadałem i ku mojemu miłemu zaskoczeniu 
po chwili zastanowienia dwie kobiety kojarzyły 
i nazwisko, i byłą ulicę Plebańską. „My cię tam 
zaprowadzimy” - powiedziały. Wyszliśmy razem 
z cmentarza. Będąc już za ogrodzeniem 
wypatrzyłem jeszcze wśród bujnej roślinności grób 
Michała Kłonowskiego (1843-1908), przodka 
znajomych pań Kłonowskich z Wrocławia. 
    Zmierzaliśmy w kierunku centrum, mijając po 
drodze most nad Tłumaczykiem. Zapytałem 
o spaloną podczas wojny szkołę, przedwojenny 
rynek tłumacki, "Meksyk" i getto, a panie były 
chyba trochę zaskoczone moją znajomością 
historii i miejsc. Przez całą drogę próbowałem 
zrozumieć o czym mówią po ukraińsku, także do 
mnie. 

    Mniej więcej w połowie drogi pomiędzy mostem 
na Tłumaczyku, a skrzyżowaniem z byłą ulicą 3 
Maja jedna z pań zaprosiła mnie do siebie. 
Ponieważ jednak dwie panie (siostry bliźniaczki) 
obiecały pokazać mi miejsce, w którym mieszkali 
przed wojną moi przodkowie, podziękowałem za 
zaproszenie i poszedłem dalej z nimi oraz z ich 
znajomą (miejscową nauczycielką). Obok 
kamienicy Makucha, zamiast skręcić w prawo, na 
plac przed budynkiem w miejscu gdzie kiedyś stał 
kościół Św. Anny, skręciliśmy w przeciwnym 
kierunku, a za budynkiem "Sokoła" w prawo, na 
byłą ulicę Słowackiego. Panie zdecydowały – 
„Najpierw idziemy na obiad…” Wprawdzie chęć 
zobaczenia domu pradziadka była wielka, jednak 
szansa na zjedzenie normalnego posiłku była nie 
do odrzucenia (w plecaku miałem tylko parę 
batonów). Pomyślałem sobie – Boże, Ty 
czuwasz...  
    Obiad zjedliśmy w domu pani Kornelii (jednej 
z sióstr). Był rosół, mięso z królika i ruskie pierogi. 
Moja mama robi pyszne pierogi ruskie, ale takich 
jeszcze nie jadłem. Po prostu rozpływały się 
w ustach! Tych pierogów w Tłumaczu chyba nigdy 
nie zapomnę... Rozmawialiśmy swobodnie po 
polsku. Okazało się, że panie są córkami Polki 
i Ukraińca. Ich synowie mieszkają w Polsce. 
Opowiedziałem o swoich badaniach 
genealogicznych, które prowadziłem we Lwowie 
oraz że chciałbym także dostać się do archiwum 
w Stanisławowie, które również przechowuje 
księgi metrykalne z rzymskokatolickiej parafii 
w Tłumaczu. Pani Kornelia poprosiła, żebym 
zatrzymał się u niej. Nagle wydarzyło się coś, 
o czym nawet nie śmiałem marzyć! W tamtej chwili 
przypomniało mi się, jak parę lat temu w naszym 
domu po raz pierwszy gościła pani Danusia 
Tabińska - Juhasz (razem z panem Jurkiem 
Czyżyckim oraz ciocią Luką Bilińską), która 
stwierdziła, że czuje się jak w rodzinnym 
Tłumaczu. Owszem, mama starała się jak najlepiej 
przyjąć gości. Ja jednak o tym co powiedziała 
pomyślałem, że chce być po prostu miła. Sens jej 
słów pojąłem dopiero wtedy, w Tłumaczu właśnie, 
gdy jako zupełnie obcą osobę spotkało mnie tak 
ciepłe przyjęcie ze strony obu sióstr.  
    Po posiłku i deserze wybraliśmy się z panią 
Sławą (drugą z sióstr) na spacer po mieście. Od 
razu skierowaliśmy się w interesujące mnie strony. 
Po drodze, w pobliżu byłego placu kościelnego 
wstąpiliśmy do cerkwi greckokatolickiej, w której 
odbywał się akurat ślub córki sąsiadki pani Sławy. 
Dowiedziałem się, że budynek stoi na byłej posesji 
rodziców obu sióstr, którzy w zamian za działkę 
otrzymali od władz miasta dom w innej części 
Tłumacza (dom pani Kornelii).  
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Była to moja pierwsza wizyta w cerkwi. Świątynia 
zrobiła na mnie ogromne wrażenie swoją 
okazałością oraz urodą wspaniałych malowideł na 
ścianach i sklepieniu. Z cerkwi udaliśmy się 
w stronę budynku, który stoi na miejscu kościoła 
św. Anny. Od pani Sławy usłyszałem to, co było 
już mi wiadome - na początku było tu kino, 
a obecnie znajduje się sklep spożywczy; na prawo 
znajduje się droga prowadząca na południe, którą 
dojdziemy na "Stawiska". Ucieszyłem się, że 
wkrótce ujrzę dom pradziadka. Dawniej za 
kościołem było skrzyżowanie ulic Sobieskiego 
(prowadzącej na "Stawiska") i Szlacheckiej 
(prowadzącej do "Meksyku"). Obecnie w tym 
miejscu zaczyna się ulica 'Plebania', odbijająca 
łukiem w lewo. Budynek z szyldem "Londa" to 
kamieniczka, w piwnicy której ukrywali się 
Tłumaczanie w czasie, gdy w okolicy Tłumacza 
zatrzymał się front wojenny. Dalej, przy 
rozwidleniu z daleka widoczny jest dom Józefa 
Bilińskiego i Klementyny z Zagórskich Bilińskiej.  

Po dojściu do domu stryja Józefa, który był 
zlokalizowany przy skrzyżowaniu byłych ulic 
Plebańskiej i Sobieskiego skręciliśmy na prawo, 
żeby zobaczyć "Stawiska", a wcześniej domy 
sąsiadów przy ul. Sobieskiego, m.in. Bilińskich, 
Petrusów i Burczyńskich z lewej strony oraz 
Kobrynowiczów i Rolewiczów z prawej. Spośród 
domów naszych najbliższych sąsiadów jedyny 
przedwojenny, jaki stoi do dzisiaj, to dom Anieli 
Bilińskiej, wdowy po Ludwiku Bilińskim. Mieszkał 
w nim pasierb Anieli, Leon Biliński, żonaty z Anną 
Sokołowską. Rodzeństwem Leona i dziećmi Anieli 
byli Kazimierz Biliński (ojciec Ireny z Bilińskich 
Pieśniewskiej) oraz Eleonora z Bilińskich Rizlerowa. 
Obok domu stryjów znajdowała się kapliczka, ale 
czy ta sama, o którą dbała stryjenka Klima?... - 
Tego nie wiem.  

Po dotarciu do końca ulicy, przeszliśmy 
mostkiem na drugą stronę Tłumaczka, na 
"Stawiska", gdzie zrobiłem parę zdjęć. M.in. drogi na 
Jackówkę oraz pół uprawnych, na które zamieniono 
przedwojenne łąki. Na "Stawiskach" widać było 
nowe domy, ale ciężko powiedzieć, czy przed 
wojną były tam już jakieś domostwa?... Wracamy 
do skrzyżowania z ulicą Plebańską. Napięcie 
rośnie. Liczę, że za chwilę zobaczę dom 
pradziadka… O ile nie miałem prawie żadnych 
problemów ze zlokalizowaniem domostw krewnych 
oraz sąsiadów przy ulicy Sobieskiego, o tyle po 
przejściu ulicą Plebańską miałem mętlik w głowie. 
Dom pradziadka miał stać po prawej stronie, 
patrząc w kierunku końca ulicy, dochodzącej 
(podobnie jak ulica Sobieskiego) do "Stawisk". 
Z opowiadań wiedziałem, że po "naszej" stronie 
miał być ogród wokół każdego domu. Począwszy 

od "stryjów" mieszkali tam przed wojną 
Kłonowscy, pani Duszowa z córkami, mój  
pradziadek z rodziną, Ziembrowscy, Kornelukowie 
oraz Weberbauerowie. Na miejscu okazało się, że 
chyba wszystkie domy są zbudowane po wojnie. 
Jeden zaś, mniej więcej w połowie drogi - zupełnie 
niedawno. Nie było jakiś dużych ogrodów, które 
spodziewałem się ujrzeć. I właśnie przez to chyba 
nie rozpoznałem posesji, na której miał być dom 
mojego pradziadka. Pani Sława chciała jeszcze 
ratować sytuację, próbując wywołać z jednego 
z domów przy ulicy Plebańskiej znajomą. 
Ponieważ jednak nikogo nie zastaliśmy, trzeba 
było iść dalej. Z wielkim żalem przyszło mi opuścić 
miejsce, dotarcie do którego miało być 
ukoronowaniem mojej wyprawy do Tłumacza.  

Wracając z powrotem na były plac kościelny, 
skręciliśmy na prawo i idąc byłą ulicą Grunwaldzką 
skierowaliśmy się na Słobudkę. W jednym 
z przedwojennych domów odwiedziliśmy inną 
znajomą pani Sławy, którą zapytaliśmy o to, czego 
nie mogliśmy znaleźć na ulicy Plebańskiej. 
Staruszka kojarzyła pewne fakty, jednakże nie 
dowiedzieliśmy się od niej nic pewnego. Po 
pożegnaniu udaliśmy się dalej. Jak się okazało, 
skrótem - znanym tylko pani Sławie, albowiem ja 
po wyjściu od starszej pani na skutek wrażeń 
z całego dnia, a może i zmęczenia, zupełnie 
straciłem już orientację w terenie - dotarliśmy znów 
na ulicę Słowackiego, do domu. Dzieląc się 
wrażeniami na temat tego, co widzieliśmy, 
dzięki pani Kornelii, która w międzyczasie 
przeprowadziła rozmowę telefoniczną ze znajomą, 
udało się wyjaśnić zagadkę domu mojego 
pradziadka. Niestety, nie zdążyłem. Już nie 
istnieje! Około pięć lat temu obecni właściciele 
rozebrali go i na jego miejscu postawili nowy dom, 
który zwrócił naszą uwagę podczas przechadzki 
byłą ulicą Plebańską. Z jednej strony żal, z drugiej 
ulga, że udało się wyjaśnić zagadkę. Jako że nie 
wróciłem już w tamto miejsce, nie mam nawet 
zdjęcia tamtego domu. Może kiedyś pojadę tam 
jeszcze raz?... 
    Ponieważ nie skorzystałem wcześniej 
z zaproszenia pani Swietłany, a jednak 
zdecydowałem się zostać w Tłumaczu, uznaliśmy 
że aby nie wyszło nieelegancko, dobrze byłoby 
przynajmniej odwiedzić ją w jej domu. W związku 
z tym, że pani Kornelia miała jeszcze trochę pracy 
wokół obejścia, znowu razem z panią Sławą 
udałem się na wędrówkę po Tłumaczu, która 
prowadziła przez park w okolice byłej ulicy 
Kolinieckiej. Na miejscu okazało się, że pani 
Swietłana zdążyła już przygotować się na nasze 
przybycie. Znowu zaskoczyła mnie wielka 
gościnność, jaką mi okazano. Przy pysznej kolacji 
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wznieśliśmy toast za spotkanie oraz miłych 
gospodarzy. Było już ciemno, gdy wróciliśmy do 
domu. Tym razem głównymi ulicami. 
    Zgodnie z planem, rano w poniedziałek 29 
września pojechałem do Stanisławowa, do 
archiwum. Spędziłem w nim cały dzień, 
przeglądając księgi metrykalne, z zamówieniem 
których o dziwo nie było żadnych problemów. 
W drodze powrotnej do Tłumacza, późnym 
popołudniem w końcu zobaczyłem aleję lipową 
prowadzącą do byłego majątku hrabiów 
Dzieduszyckich w Pałahiczach, którą dziwnym 
trafem przeoczyłem, jadąc do Tłumacza dzień 
wcześniej. Nie bez obaw sięgnąłem do plecaka po 
aparat fotograficzny, żeby zrobić pamiątkowe 
zdjęcia z okien busa. Ponieważ na badania 
w stanisławowskim archiwum mogłem 
przeznaczyć tylko dwa dni, uzgodniłem z siostrami 
Kornelią i Sławą, że we wtorek rano zabiorę 
wszystkie swoje rzeczy do Stanisławowa, z którego 
po skończeniu pracy udam się do Lwowa. 
    Jeszcze w poniedziałek wieczorem pożegnałem 
się z panią Sławą, by we wtorek rano (30 
września) razem z panią Kornelią, której bardzo 
dziękowałem za wszystko, co dla mnie zrobiła, 
udać się na autobus do Stanisławowa. Pani 
Kornelia wysiadła w Tyśmienicy, gdzie pracuje. Ja 
zaś pojechałem dalej, próbując zachować w pamięci 
widoki oraz wspomnienia z rodzinnych stron... 
    Przed samym wyjazdem zdążyłem nabrać 
trochę ziemi do worka i kamyk na pamiątkę, który 
przed podróżą na Ukrainę obiecałem krewnej 
z Kątów Wrocławskich. Sfotografowałem też dom, 
w którym mieszkałem przez te dwa dni, które 
spędziłem w Tłumaczu. Po zakończeniu badań 
w archiwum, w Stanisławowie, których właściwie 
nie skończyłem, albowiem z całej sterty ksiąg 
metrykalnych, które zamówiłem, udało mi się 
przejrzeć ledwie jedną i poczynić z niej wypisy, 
udałem się na dworzec, skąd wyruszyłem z powrotem 
do Lwowa. 
 

Tłumaczanin z Jezierzan 
 
Jadwiga Gierak 
 

Opiszę ciekawą i chlubną historię życia 
brata mojej mamy Bronisława Zaklińskiego, 
urodzonego 13 marca 1897r. w Jezierzanach. 
Jezierzany to duża wieś, oddalona od Tłumacza 
około 10 km w kierunku Horodenki. We wsi była 
Szkoła Ludowa (podstawowa), 3 świątynie: kościół 
wyznania rzymskokatolickiego, grekokatolickiego 
i cerkiew prawosławna. Wg ks. bpa Wincentego 
Urbana parafia rzymskokatolicka w Jezierzanach 
obejmowała 2080 Polaków (książka pt. "Droga 

krzyżowa Arch. Lwowskiej w latach II wojny 
światowej”). Wieś zamieszkiwali również Ukraińcy 
w podobnej liczbie. W obrębie wsi był też dwór ze 
stawem Jakubowicza, którego drogę i pobyt na 
Sybirze opisano w pierwszych kilku "Zeszytach 
Tłumackich". 

 
Bronisław Zakliński 

 

Bronisław Zakliński po ukończeniu Szkoły 
Ludowej w Jezierzanach, w 1910r. rozpoczął 
naukę w dopiero co otwartym CK Gimnazjum 
w Tłumaczu. Dyrektorem szkoły był wówczas 
W. Grzegorzewicz. Stancję miał bardzo dobrą, bo 
u znanego miejscowego aptekarza. Był dobrym 
i zdyscyplinowanym uczniem i z łatwością 
otrzymywał promocje do następnych klas. Do 
gimnazjum w Tłumaczu uczęszczali również trzej 
jego młodsi bracia: Bazyli, Władysław i Michał, 
lecz edukację zakończyli z różnych powodów 
w niższych klasach. Bronisław będąc w gimnazjum 
wstąpił do organizacji "Strzelec" pod dowództwem 
Juliusza Słoneckiego, gdzie odbył regularne 
ćwiczenia z zakresu służby polowej i wyszkolenia 
strzeleckiego. Ćwiczenia odbywały się w pełnym 
uzbrojeniu piechoty i miały charakter wojskowy. 
Angażował się też w pracę propagandową wśród 
okolicznej ludności polskiej. Przygotowywał grunt 
pod wszelkie imprezy "Strzelca".  
Tak przeszkolonego młodzieńca już w 1915r. 
wcielono do armii austriackiej i wysłano na front 
włosko - austriacki. Na froncie pozostał do 
września 1918r., a w październiku dostał się do 
niewoli włoskiej. Jeszcze w tym samym roku 
Bronisław zgłosił się do armii polskiej we 
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Włoszech (Santa Maria Cw). Z Włoch przedostał 
się do Francji i wstąpił do wojska polskiego 
dowodzonego przez gen. J. Hallera. Armia ta 
włączyła się do walk na frontach francuskich. 
W 1919r. armia przewieziona została do Polski 
i brała udział w walkach w Małopolsce Wschodniej. 
W tym też roku Bronisław został przeniesiony do III-
go Pułku Strzelców Podhalańskich. Stacjonując 
w rejonach południowo - wschodniej Polski 
przyjeżdżał do gimnazjum w Tłumaczu, aby 
zdawać zaległe egzaminy w trybie 
eksternistycznym, jako "prywatysta". W 1920r. 
dzięki swemu uporowi, wielkiej pracowitości 
i zdyscyplinowaniu, będąc cały czas wojsku, zdał 
maturę w swoim ukochanym tłumackim 
gimnazjum. Zaraz też został skierowany do Szkoły 
Podoficerskiej w Warszawie i Poznaniu. Po 
ukończeniu szkoły przeniesiono go do Centrum 
Szkolenia Podoficerów Piechoty w Grudziądzu 
w charakterze instruktora. Od 1924r. pełnił służbę 
w 57 Pułku Piechoty w Poznaniu. W 1926r. założył 
rodzinę, żeniąc się z Janiną Wardacką, wysokiej 
klasy pianistką, która ukończyła Konserwatorium 
Muzyczne w Berlinie.  

Aby spełnić swoje marzenia i zdobyć 
wyższy status społeczny, a także mieć większe 
możliwości awansu, podejmuje w latach 1930 - 
1935 naukę na Uniwersytecie Poznańskim, na 
Wydziale Prawa. W 1935r. uzyskuje dyplom 
magistra prawa. Pogodzenie studiów prawniczych 
ze służbą wojskową i pozytywne ich zakończenie 
było dla niego dużym wyzwaniem, a zarazem 
wielkim osiągnięciem i sukcesem życiowym. Za 
swoją 20-letnią służbę w wojsku otrzymał 
następujące odznaczenia: Medal Pamiątkowy za 
Wojnę, Medal Dziesięciolecia, Medal 
Niepodległości i Medal za Długoletnią Służbę. 
W 1937r. został mianowany do stopnia kapitana 
i przeniesiony do komendy miasta Poznania. 
Rodzina wspominała, że długo nie awansował, 
chociaż był przykładnym oficerem, gdyż był 
Hallerczykiem.  
Po awansie, gdy wydawało sie, że ma życie 
ustabilizowane (żona, syn, dobre stanowisko, 
mieszkanie), miał nadzieję na dostatnią i spokojną 
egzystencję. Niestety wybuchła II Wojna 
Światowa. Zaraz na początku wojny, wraz 
z pułkiem był ewakuowany nad wschodnią 
granicę, za Lwów. W Bóbrce k/Lwowa został 
śmiertelnie postrzelony kilkoma kulami przez 
nieznanego zabójcę. Mógł to być Ukrainiec 
z bandy UPA lub czerwonoarmista. Bronisław, po 
kilkunastu godzinach wzięty do miejscowego 
szpitala, zmarł w ciągu trzech dni. Tuż przed 
śmiercią dotarła do niego też ewakuowana żona 
z synem. Jeszcze kilka słów zdążyła z mężem 

zamienić i zmarł. Było to 28.09.1939r. Został 
pochowany w Bóbrce. 
Tak skończyło się przedwcześnie życie (miał 42 
lata) poczciwego, pracowitego i przepełnionego 
prawdziwym patriotyzmem Polaka - Tłumaczanina. 
Stał się ofiarą już na początku wojny i to z rąk 
nieokreślonego mordercy. Fakt jego zgonu nie jest 
odnotowany ani w zasobach Centralnego 
Archiwum PCK, ani Centralnego Archiwum  
Wojskowego. Żona z 6-letnim synem wróciła do 
Poznania. Niebawem jednak zostali przesiedleni 
do Puław, gdzie w "podziemiu" działała w Armii 
Krajowej do zakończenia wojny. Po wojnie wróciła 
do Poznania. Pracowała w Szkole Muzycznej jako 
nauczyciel gry na fortepianie i grała w Polskim 
Radiu. Syn, po skończeniu studiów na 
Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na 
Wydziale Fizyki, pracował w PAN w Warszawie, 
a następnie w Dowództwie Wojsk Lotniczych 
w Poznaniu. Tak matka jak i syn są już nieżyjący, 
lecz pozostają mile w mojej pamięci. 

Wracając jeszcze do Jezierzan, również 
mojej rodzinnej wsi i miejsca mojego urodzenia, 
z wielką przyjemnością wspomnę, że z Jezierzan 
pochodził również znany we Wrocławiu architekt 
Mieczysław Zdanowicz, który pięknie opisał 
Jezierzany i okolice w „ Zeszytach Tłumackich”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Bronisław Zakliński z synem. 
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Wspomnienia z Tłumacza cz. III 
 
Krystyna z Osieckich Duniec  
 

Wspomnienia z bezpiecznych i spokojnych 
lat, spędzonych przed wojną w Tłumaczu mam 
w pamięci do dziś. Są to wspomnienia czasów, 
gdy ludzie różnych tradycji i religii żyli obok siebie, 
rozumieli się i wspierali. Świat ten legł w gruzach 
19 września 1939r. W tym dniu, około południa na 
ulicy Słowackiego w Tłumaczu pojawiły się czołgi 
z wymalowanym sierpem i młotem. Siedzieli na 
nich żołnierze w starych, zużytych łachmanach, 
z karabinami na sznurkach przewieszonymi przez 
ramię i nogami owiniętymi szmatami. Nikt nie 
spodziewał się inwazji ZSRR na Polskę. Od 
1 września toczyła się wojna z Hitlerem i ludzie 
wierzyli, że sojusznicy nam pomogą. Niestety! 
Ameryka była widocznie zbyt daleko i pozwoliła 
Hitlerowi i Stalinowi na inwazję na Polskę, a na 
zakończenie wojny podpisała się pod „czwartym 
rozbiorem” Polski. 

Pod koniec września 1939 roku, w naszym 
domu pojawił się Rosjanin i oznajmił, że nazywa 
się Kolesow Semen Makarowycz i będzie mieszkał 
w tym domu, bo tak mu się podoba. Jak się 
później okazało, to nasi sąsiedzi Ukraińcy wskazali 
jemu nasz dom jako miejsce do zamieszkania. 
Kolesow wybrał sobie dwa pokoje z kuchnią na 
parterze, z całym wyposażeniem i oświadczył, że 
jest nauczycielem i będzie uczył w szkole 
rosyjskiego i chemii. Po jakimś czasie sprowadził 
kobietę, z którą mieszkał u nas do 1941r., czyli do 
czasu inwazji Niemców na Rosję. Opuścił nasz 
dom i Tłumacz wraz z cofającą się Armią 
Czerwoną. Los sprawił, że spotkaliśmy się 
z Kolesowem jeszcze raz. Było to na dworcu 
kolejowym w Stanisławowie, w czasie naszej 
ekspatriacji. Podszedł do nas z dwoma „sołdatami” 
i zaczął rewidować nasze pakunki, warcząc przy 
tym, że Poliaki go ograbili. Kazał „sołdatom” 
zabrać kozetkę, którą rodzice przeznaczyli dla 
mnie, serwis obiadowy oraz kilka ubrań mojej 
mamy, które rzekomo należały do jego „małżonki”. 
Rodzice nie protestowali, patrząc w milczeniu na 
jawny rabunek. Czekali aż skończy się ten koszmar, 
będą mogli w spokoju załadować do wagonu resztę 
naszego dobytku i wyjechać. Jak im się wydawało 
do czasu, gdy wreszcie odezwą się nasi sojusznicy 
i zrobią porządek z dziczą ze wschodu. Niestety 
nasze losy miały potoczyć się inaczej. 

Po okupacji niemieckiej, trwającej do 
1944r., do Tłumacza ponownie wkroczyli nasi 
„oswobodziciele”. Pod koniec listopada 1944r. do 
naszego domu wprowadziła się rosyjska rodzina. 

Nie przyszło im nawet do głowy, aby moich 
rodziców zapytać o pozwolenie zamieszkania. 
Mężczyzna w randze lejtnanta oświadczył, że 
nazywa się Dewiatkin, ma przydział na całe 
pierwsze piętro naszego domu i będzie tu 
mieszkał z żoną i córkami – Ritą i Rozą. Dewiatkin 
zamieszkiwał jednak praktycznie w całym domu, 
bo gdy wychodził rano na służbę jego rodzina 
myszkowała po całym domu i zabierała wszystko, 
co się im podobało! A podobało się wszystko! 

Na pierwszym piętrze znajdował się pokój 
z kuchnią oraz mała spiżarka. Dom był świeżo 
wybudowany, jeszcze nie wykończony i w spiżarce 
nie było jeszcze podłogi. Któregoś dnia mama 
zauważyła mokrą plamę na suficie i gdy zajrzała 
do spiżarki zobaczyła tam dwie żywe świnie. Nasi 
„sublokatorzy” zrobili sobie ze spiżarki chlew. Brud 
i smród w domu panował okropny i nie pomogły 
tłumaczenia mamy, że na podwórku jest chlewik 
i można trzymać w nim świnie. Twierdzili, że tak 
jest im wygodnie i nikt tych świń nie ukradnie. 
Mama była zdesperowana, ciężko z ojcem na ten 
dom pracowali, więc w końcu odważnie poszła na 
skargę do „Rajkomu”. Zastała tam tow. majora, 
grzecznie wytłumaczyła o co chodzi, a ten o dziwo 
mamę zrozumiał i kazał wezwać tow. Dewiatkina. 
Co mu powiedział tow. major trudno dociec, ale 
rezultat tej rozmowy był taki, że świnie zostały 
zabite. Sproszono gości i świniobicie zostało 
zakończone solidnie zakrapianą ucztą. Tow. 
Dewiatkin topił w wódce złość i żal, że rację 
przyznano „prakliatej Polaczce”. Podczas trwania 
tej „świńskiej” uczty mama, nie przeczuwając 
niebezpieczeństwa, weszła do komórki po drewno. 
Nagle za nią w drzwiach stanął pijany Dewiatkin 
i chwiejąc się na nogach wymierzył w jej stronę 
pistolet. Wykrzykując: „… ty praklataja Polaczko, 
won w Polszu”, zaczął strzelać w kierunku mamy. 

Gdy ojciec zobaczył, co się dzieje, wybiegł na ulicę 
wołając ratunku. Opatrzność boska sprawiła 
chyba, że w tym czasie drogą przechodziło kilku 
żołnierzy i pomogli ojcu rozbroić pijanego 
towarzysza. Dewiatkin zdążył oddać w kierunku 
mamy trzy strzały i gdyby nie to, że był kompletnie 
pijany, zabiłby mamę z zimną krwią. Na odgłos 
strzałów z domu wytoczyła się reszta pijanego 
towarzystwa, gotowa zaświadczyć, że Dewiatkin 
został sprowokowany i napadnięty przez mojego 
ojca. Plan ten jednak się nie powiódł, gdyż cała 
kompania została rozbrojona i zgarnięta przez 
przybyłych na ratunek żołnierzy, którzy uratowali 
nam życie. Po tym wydarzeniu, na drugi dzień 
zniknęły z komórki moje ulubione dwie kurki 
liliputki i kogucik nazywany przeze mnie 
„generałem”. Ojciec przywiózł je dla mnie jeszcze 
za czasów okupacji niemieckiej, z któregoś 
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z majątków, w których pracował jako księgowy. Był 
to mój największy skarb. Kurki codziennie znosiły 
małe jajeczka, były oswojone i chętnie bawiły się 
z dziećmi. Rita i Roza też uczestniczyły w tych 
zabawach. Pozostały niestety po nich na śmietniku 
tylko resztki i  kolorowe piórka. Rozpacz moja nie 
miała granic. Płakałam. Gdy zobaczyła to tow. 
Diewiatkina, podeszła do mnie i powiedziała: 
„Przez was nie mamy świnek, więc wy nie macie 
już swoich kurek”. 

W połowie grudnia 1944r. wprowadził się 
do naszego domu następny „lokator”, kapitan tow. 
Szitikow. Oświadczył, że zajmuje miejsce po tow. 
Kolesowie i będzie mieszkał ze swoim 
ordynansem – Gruzinem i Ukrainką Józią, która 
jemu gotuje i sprząta. Nie ukrywał, że należy do 
NKWD i jego głównym zadaniem jest „unicztożyć” 
wrogów ZSRR. W tym czasie powszechnie 
wiadomo już było, że Polacy z Kresów będą 
musieli opuścić rodzinną ziemię i „wyjechać 
z Polski do Polski”. Ponieważ rodzice ociągali się 
z wyjazdem, tow. Szitikow postanowił szybciej ten 
problem rozwiązać. Wchodził o różnych porach do 
pokoju, w którym mieszkaliśmy ściśnięci, jak 
śledzie w beczce i zaczynał rozmowy na swój 
ulubiony temat, mówiąc: „... wy Polacy, to naród 
marzycieli, wam się ciągle śni Polska od morza do 
morza, ale batko Stalin już o to zadbał, aby wasze 
marzenia nigdy się nie spełniły”. Rodzice zdawali 
sobie sprawę do czego ten człowiek zmierza, 
milczeli i cierpliwie znosili jego monologi. 

Gdy te prowokujące zaczepki nie odnosiły 
skutku, postanowił spróbować rozmowy ze mną. 
Pewnego dnia, gdy zostałyśmy z mamą same 
w kuchni, wszedł i przyjacielskim tonem zaczął 
opowiadać o zwycięstwach Armii Czerwonej, 
o niesłychanej dobroci Rosjan dla Polaków, że 
wyzwolili nas od Hitlera, był grzeczny, 
uśmiechnięty i przypominał węża gotującego się 
do skoku. Nagle wyjął pistolet z kabury i zapytał 
mnie: „znajesz szto eto?”. „Wintowka” – 
odpowiedziałam. „Nu da, prawilno, a twój otiec 
imiejet orużje?” W tym momencie zobaczyłam, jak 
mama zbladła i ze strachem czeka na moją 
odpowiedź. Wiedziałam dobrze, że ojciec miał 
broń. Podczas walk frontowych i ciągłego 
przesuwania się frontu, raz na wschód, raz na 
zachód, żołnierze porzucali różnego rodzaju broń, 
w którą miejscowa ludność mogła się zaopatrywać 
do woli. Polacy w Tłumaczu jednoczyli się i kolejno 
trzymali warty podczas rzezi ukraińskich 
nacjonalistów. Broń była w naszym domu, na 
strychu, pod bokiem Dewiatkinów. Wiedziałam 
dobrze, że tego zdradzić mi nie wolno, więc 
odpowiedziałam: „mój otiec nie sołdat, tolko 
sołdaty imiejut orużje”. Nie wiem skąd ta 

odpowiedź przyszła mi do głowy, ale niewątpliwie 
uratowała nas przed śmiercią, a w najlepszym 
wypadku wywiezieniem na Sybir. Towarzysze – 
Szitikow i Dewiatkin musieli poczekać na nasz 
wyjazd, ale czekali już niedługo. Krótko przed 
naszym wyjazdem, 1 stycznia 1945r. rodzina 
Dewiatkina z przyjaciółmi obchodziła suto 
zakrapiany alkoholem Nowy Rok. Opary samogonu 
mieszały się z duchotą machorki i kiepskiego tytoniu. 
Rozlegały się wrzaski, tańce i głośno wyrażana 
radość z odniesionej „pobiedy”. W pewnej chwili do 
kuchni weszła Dewiatkina i dwie inne Rosjanki, 
odziane w mamine nocne koszule i bez słowa 
zabrały z kredensu czyste  naczynia. Na nogach 
miały walonki, a na nocne koszule nałożone bluzy. 
Była przecież zima. Dewiatkina nie uważała za 
stosowne zapytać, czy wolno jej wziąć nie swoje 
rzeczy. Po prostu wzięła i już! Jedna z Rosjanek 
zreflektowała się i po chwili przyszła z kawałkiem 
ciasta, mówiąc: „izwinitie”! Mama się nie 
odezwała, bo cóż można było powiedzieć. Trzeba 
było się pakować i wyjeżdżać. Mieliśmy tylko 
nadzieję, że ten stan bezprawia nie potrwa długo 
i szybko wrócimy z powrotem. Ta nadzieja 
pozwalała nam przeżyć pierwsze, najgorsze na 
wygnaniu lata. 
 

Spotkanie opłatkowe  
 

Elżbieta Niewolska 
 

 
Msza Św. w kościele św. Doroty 
 

Społeczność tłumacka spotyka się trzy razy 
do roku. W styczniu na Opłatku, w czerwcu nad 
morzem, na ogólnopolskim zjeździe i w lipcu pod 
obrazem św. Anny  w Siedlakowicach. Tak się składa, 
że w każdym spotkaniu uczestniczy inna grupa 
Tłumaczan. Jest to sprawa przypadku, ale dzięki 
temu każdy z nas ma możliwość uczestniczenia 
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w życiu naszej społeczności, wybierając 
najdogodniejszy dla siebie czas i miejsce. 

Spotkania te spełniają niezwykle ważną 
rolę. Integrują nas, podtrzymują naszą aktywność 
i zainteresowanie Tłumaczem oraz przedłużają 
nasze istnienie. Coroczne opłatkowe spotkania 
odbywają się w styczniu i gromadzą grupę ok. 30 
osób. W tym roku również mieliśmy możliwość 
uczestniczenia w Mszy św. w kościele św. Doroty, 
podzielić się opłatkiem, złożyć sobie życzenia na 
cały nadchodzący rok, wymienić informacje 
i wspaniale spędzić te krótkie wspólne chwile. 
Czas biegnie nieubłaganie, zabiera z naszego 
grona kolegów i koleżanki, którzy tłumackie dzieło 
tworzyli przez poprzednie lata i w końcu nadchodzi 
czas, że trzeba ich zastąpić. Nie miałam okazji 
poinformować Was wcześniej, że po śmierci 
Danusi Tabińskiej – Juhasz  zostałam wybrana 
vice-prezesem naszego Oddziału i właśnie na 
Opłatku przypadł mi pierwszy raz zaszczyt 
przywitania przybyłych gości w imieniu Zarządu. 
Dziękuję za powierzenie mi tej funkcji. Będę się 
starać porządnie z niej wywiązywać. 

 

 
Spotkanie opłatkowe w „Dworze Polskim” we 

Wrocławiu. 
 

W tym roku po raz pierwszy świętowaliśmy 
w pięknym, kameralnym lokalu „Dworu Polskiego”. 
Wspaniałe wnętrza, ciepła, tłumacka atmosfera, 
życzliwość i pogoda ducha stworzyły 
niepowtarzalny nastrój naszego spotkania. 
Uczciliśmy ciszą pamięć zmarłych Tłumaczan, aby 
zachować ich w naszej pamięci i dzieląc się 
opłatkiem życzyliśmy sobie miłości, która jest 
ważniejsza od wszelkich dóbr, zdrowia, które 
pozwala przetrwać najgorsze, pracy lub emerytury, 
która pomaga żyć, uśmiechu bliskich i znajomych, 
które pozwalają lżej oddychać i szczęścia, które 
niejednokrotnie ocala nam życie. 

Znów byliśmy razem nad morzem 
 

Anna Jasińska Tomyn 
 

Życie przynosi nam niezapomniane chwile 
i cudowne jest to, że możemy je docenić i pięknie 
przeżyć. Takimi chwilami są nasze coroczne 
spotkania w gronie starych tłumackich przyjaciół, 
trwające już ponad 20 lat. Jak wiemy, czas 
nieubłaganie płynie i zgodnie z prawem natury 
grono rodowitych Tłumaczan maleje. Na szczęście 
przybywają do nas nowe osoby – dzieci i wnuki 
Tłumaczan oraz sympatycy, nie mający  
tłumackich korzeni, którzy nas wspierają, a przy 
tym poznają historię Kresów. Nazywamy ich 
„zatłumaczonymi”. Nasze wieloletnie wczasowanie 
w ośrodku, w Kołobrzegu zakończyło się, ośrodek 
uległ likwidacji, musieliśmy więc poszukać innego 
miejsca na nasze coroczne zjazdy. W tym roku 
nasze spotkanie odbyło się w Mielnie - Unieściu, 
w „Żółtym Dworku” - cudownym, spokojnym, 
ustronnym miejscu, położonym wśród lasu, na 
mierzei między Bałtykiem i jeziorem Jamno. 
Przyjechało 22 osoby z różnych stron Polski. 
Zamieszkaliśmy w przyjemnych pokojach, 
życzliwej i ciepłej atmosferze współwczasowiczów 
i gospodarzy domu. Do morza było dwa kroki, jak 
kamieniem rzucić do sąsiada, aby znaleźć się na 
pięknej plaży, lub po kilku minutach spaceru 
odpoczywać nad brzegami jeziora Jamno. 
Sposób, w jaki zorganizowany był wypoczynek 
w „Żółtym Dworku” bardzo nam odpowiadał. 
Rozlokowaliśmy się w wygodnych pokojach 
z łazienkami, zgodnie z dobranym przez siebie 
towarzystwem. Na posiłkach zorganizowanych 
w formie szwedzkiego stołu gromadziliśmy się trzy 
razy w ciągu dnia. Potrawy ustawione na stołach 
tworzyły przyjemny dla oka, estetyczny 
i smakowity widok i nigdy ich nie zabrakło. Każdy 
mógł zjeść do syta i zgodnie ze swoimi 
możliwościami. Na widok smacznego i ładnie 
przygotowanego jedzenia leciała ślinka i czasami 
traciliśmy umiar w pałaszowaniu tych 
dobrodziejstw. Miłe panie obsługujące wydawanie 
posiłków i kuchnię, nasze „żywicielki” skrzętnie 
uzupełniały puste półmiski i trzeba było później 
dłużej spacerować po pięknej okolicy. Przemiła 
pani Iwonka z recepcji, zawsze uśmiechnięta 
i serdeczna służyła nam radą i pomocą. Czas 
wspólnego pobytu zaczął się od radosnych 
powitań i nieukrywanej satysfakcji, że jeszcze raz 
możemy się zobaczyć, wypełniony był po brzegi 
rozmowami, wspólnym śpiewem w pokojach i przy 
ognisku, a nawet tańcami, chociaż jedynym 
„chłopakiem do wzięcia” był Jurek Czyżycki. 
Pogoda była zmienna, lecz nie najgorsza. Było 
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trochę słońca (wystarczyło aby się opalić), trochę 
deszczu, były mgła i wiatr, a przede wszystkim 
wspaniałe zachody słońca, które oglądaliśmy 
siedząc na skarpie. Aby zakosztować nieco 
cywilizacji urządzaliśmy wypady do Unieścia, 
Mielna i Koszalina na zakupy, lody, jednocześnie 
zwiedzając te miejscowości. Jak zwykle odbyło 
się również zebranie walne naszego Oddziału, na 
którym Zarząd zapoznał nas z działalnością 
w ostatnim roku oraz zamierzeniami i planami na 
następny. Czas naszego czerwcowego spotkania 
zleciał błyskawicznie. Większość osób zgłosiła 
chęć powrotu do „Żółtego Dworku”, więc na 
spotkaniu z kierownikiem „Żółtego Dworku”, 
panem Markiem Rokickim ustaliliśmy warunki 
pobytu i zarezerwowaliśmy termin na następny 
rok.  
Daj Boże, abyśmy szczęśliwie i w komplecie 
doczekali przyszłego, 2011 roku i po raz następny 
spotkali się w komplecie, w zdrowiu i w dobrych 
nastrojach. 
 

Cmentarz w Tłumaczu 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Jak wiecie Drodzy Tłumaczanie od 
pewnego czasu czynimy starania aby 
uporządkować tłumacki cmentarz i w miarę 
naszych możliwości finansowych odremontować 
kapliczkę oraz niektóre najwartościowsze, 
zachowane jeszcze w dobrym stanie groby. Dzięki 
Waszej hojności zebraliśmy już pierwsze środki 
finansowe, które chcemy przeznaczyć na ten 
szczytny cel. Aby legalnie przeprowadzić prace 
konieczne było również nawiązanie współpracy 
z władzami Tłumacza. Udało nam się nawiązać 
sympatyczne kontakty z merem miasta Panem 
Mychajło Kowbasem, który gościł wraz innymi 
mieszkańcami obecnego Tłumacza na 
uroczystości naszego XX - lecia w ubiegłym roku. 

Nasze wzajemne, życzliwe spotkanie 
doprowadziło do konkretnych ustaleń związanych 
z organizacją wyjazdu do Tłumacza, zapewnienia 
pracującym tam wolontariuszom noclegu oraz 
wyżywienia. Organizatorką prac na cmentarzu 
tłumackim, a także na kilku innych, kresowych 
cmentarzach jest niezastąpiona Grażyna Orłowska 
- Sondej, redaktor z wrocławskiego ośrodka 
Telewizji Polskiej. Pani Grażyna ma ogromne 
doświadczenie w ratowaniu kresowych cmentarzy, 
zebrała na ten cel fundusze, zorganizowała 
wolontariuszy, dlatego cieszymy się bardzo, że 
również tłumacki cmentarz uwzględniła w swoich 
planach. Wyjazd wolontariuszy na tłumacki 
cmentarz planowany jest na początek lipca, 
a prace mają trwać przez dwa tygodnie. 

 

Dzieci z polskiej szkoły w Kołomyi. 
 

W dniach 18-20 lipca tego roku Pani 
Redaktor wraz ze swoja ekipą techniczną 
zorganizowała wyjazd do Tłumacza i Kołomyi, 
w którym ja, Jurek Czyżyki oraz Stasiu Skowron 
mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Był z nami 
również Adaś Biliński, który wybrał się z nami, aby 
zebrać dane do swoich badan genealogicznych 
w stanisławowskim archiwum. Głównym celem 
wyjazdu było przekazanie darów zebranych przez 
dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Bielanach 
Wrocławskich  polskiej sobotniej szkole w Kołomyi, 
prowadzonej przez panią Stanisławę Kołysenko, 
przewodniczącą Towarzystwa Kultury Polskiej 
"Pokucie". W polskiej szkole w Kołomyi uczy się 
języka polskiego, historii, geografii 70-cioro dzieci 
posiadających polskie korzenie (ale nie tylko) 
z nadzieją na lepszą przyszłość, którą może dać 
im nauka w Polsce. Uczą się w bardzo trudnych 
warunkach, które zapewniają skromne składki ich 
rodziców. Nie mają żadnego wsparcia z Polski. 
Jest to bardzo przykry fakt i źle świadczy 
o naszych władzach. Od dzieci z Bielan 
Wrocławskich dostały w darach komputer, 
telewizor, książki, zeszyty, filmy, słodycze i środki 
czystości. Z wyjazdu tego powstał reportaż, 
w którym mieliśmy możliwość pokazania Tłumacza  
 

 
 

Msza Św. w kapliczce na tłumackim cmentarzu. 
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widzom lokalnej, wrocławskiej telewizji. 
Opowiedzieliśmy w nim o cmentarzu, naszych 
przodkach i samym miasteczku, które dla nas, bez 
względu na wiek jest jednym z najdroższych miejsc 
na świecie. Warto również przy okazji powiedzieć, 
że spotykamy się w Tłumaczu z życzliwymi nam 
ludźmi i czas, który tam spędzamy przybliża nas do 
siebie, pozwala lepiej zrozumieć i daje nadzieję na 
długie przyjazne kontakty. 
 

Wspomnienie o naszej drogiej Rysi 
 

Roma Lityńska Króliczek 
 

„Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich 
wracamy, a rozkwitają tym wspanialej, im więcej 
serca wkładamy w ich pielęgnowanie”. 

E. Glińska 
 

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o tym, że po wielu długich latach 
zakończyłaś Rysiu najdłuższą podróż swojego życia 
na ziemi i odeszłaś tam, gdzie powołał Cię Najwyższy 
Stwórca. Byłaś gorącą, praktykującą katoliczką, 
wierzyłaś bardzo w Opatrzność Boską i w Miłosierdzie 
Boże, co przebijało z Twych długich listów pisanych 
do mnie, dlatego sądzę, iż teraz znajdujesz się w 
krainie wiecznej szczęśliwości i czasami spoglądasz 
zza chmurki na ziemski padół, a zwłaszcza na 
nielicznych nas – Tłumaczan i prosisz Pana Boga 
o opiekę i łaskę Bożą dla nas. My z kolei gorąco 
modlimy się za spokój Twojej duszy.  

Rysia była piękną, tłumacką dziewczyną, 
pełną optymizmu, radości i uśmiechu. Pomimo 
różnych przeciwności losu, a nawet zdarzeń 
tragicznych, umiała wszystkie zło pokonać i wyjść 
zwycięsko z każdej, trudnej życiowej sytuacji. Jako 
kobieta spełniła znakomicie wszystkie swoje 
życiowe zadania. Była troskliwą żoną, kochającą 
matką, opiekuńczą babcią i prababcią. Pomagała 
bliskim, jak mogła. Często odwiedzała 
w akademiku, w Zielonej Górze swojego wnuka 
Pawła, przywożąc mu mnóstwo przyrządzanych 
przez siebie pyszności – pierożków z mięsem, 
kapustą i grzybami, gołąbków. Wnuk, student 
historii dzielił się solidarnie z kolegami, sprawiając 
im tym samym wielką radość. Rysia została więc 
pierożkową babcią, którą szanowano za Jej 
bezinteresowność, serdeczność i zawsze 
oczekiwano z wielką niecierpliwością jej 
następnych odwiedzin. Rysia już od trzech lat nie 
uczestniczyła w tłumackich zjazdach. Ciężko 
przepracowane lata zaowocowały chorobą. 
Leczenie było długie, uciążliwe, zakończone 
operacją, rehabilitacją. Wydawało się, że wszystko 
idzie w dobrym kierunku. Zaczynała powoli chodzić, 
w domu nawet bez laski. W długich listach pisanych 

do mnie cieszyła się i dziękowała Panu Bogu za 
każdą przeżytą godzinę, za każdy przeżyty dzień. 
Na mój ostatni list napisany w styczniu odpowiedzi 
nie dostałam. Gdy wspominam Rysię, pamiętam ją 
zawsze jako serdeczną, życzliwą, uczynną, lubianą 
przez wszystkich otaczających Ją ludzi. „Kipiała” 
w niej radość, porywał taniec i śpiew, żarty, 
zabawa, miała piękny, słoneczny uśmiech tworząc 
swoją osobą wspaniały nastrój i sprawiając 
uczestnikom zjazdów wiele radości.  Z bibułki, 
tasiemki i słomy potrafiła od ręki tworzyć dekoracje 
i ozdabiać nimi miejsca, w którym popijałyśmy kawę, 
aby nam lepiej smakowała i żebyśmy sobie mogły 
prawdziwie po tłumaczu „porajdać”. A „rajdać” było 
o czym, bo zjazd był tylko raz w roku. Na jednym ze 
zjazdów Rysia podarowała kilku osobom wykonane 
przez siebie bardzo oryginalne koszyczki, ozdobione 
koralikami, kwiatkami i złotymi cackami. W środku 
było pachnące mydełko. Jest mi przykro, że nie 
mogłam uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu Rysi, 
ale wiem że na pogrzebie było mnóstwo ludzi. Byli 
księża, miejscowi notable i oczywiście rodzina. 
Nasz Oddział reprezentował prezes Zygmunt 
Burczyński, Krysia Szymułowicz z rodziną, Aniela 
Wypych i inni. Świadczy to o tym jaką lubianą 
i szanowaną była osobą. 

Rysiu kochana! Pozbawiona ziemskich trosk 
i kłopotów Twoja oczyszczona dusza stanęła u stóp 
najwyższego Tronu Boga, który zapewne spojrzał na 
Ciebie dobrotliwymi oczami i rzekł: „Rysiu, a może 
byś nam coś zaśpiewała z tłumackich piosenek, no 
wiesz, tą którą najbardziej lubię, o dziewczętach 
z warkoczykami z tekstem Jurka Czyżyckiego. 
Wierzcie mi kochani Tłumaczanie – Rysia 
zaśpiewała! I śpiewa dalej z aniołami ku radości 
i chwale Boga Ojca. Ja to wiem na pewno! Nie mogę 
tylko powiedzieć od kogo, bo to wielka tajemnica i ja 
muszę jej dochować. Kochana Rysiu, odeszłaś od 
nas, Tłumaczan daleko, bardzo daleko. Pozostawiłaś 
po sobie żal i tęsknotę, ale zostawiłaś po sobie piękne 
wspomnienia. Takie, jakie sobie życzyłaś. 
Pozostaniesz w naszych wspomnieniach zawsze 
młoda, piękna, uśmiechnięta, jak słoneczko, 
z figlarnymi błyskami w oczach, ciepła, życzliwa, 
kochana. Wolę Twoją spełniłam i przekazuję ją 
Tłumaczanom. Być może dobrotliwy Pan Bóg pozwoli 
nam kontynuować nasze Tłumackie spotkania 
w niebie i wówczas cała nasza Tłumacka Rodzina 
z ukochanych Kresów będzie znowu razem. Miła 
Rysiu, odeszłaś do Boga Ojca w niewyobrażalną 
przestrzeń, ale pozostałaś w naszych sercach 
i wspomnieniach. Modlitwa do Stwórcy pozwala nam 
ukoić smutek i żal, przynosi spokój. 

 

Żegnaj najmilsza z Tłumaczanek, niech Bóg 
Miłosierny obdarzy Twoją Duszę swą łaską! 

 

Karolina Rizler z d. Geruła 
 

ur. 14.04.1923r. w Tłumaczu 
zm. 15.04.2010r. w Opolu 
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Henryka Kowalska Jankowska 
 

ur. 27.11.1932r. w Tłumaczu 
zm. 8.03.2010r. w Lubsku 

Odeszli 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinom zmarłych składa Zarząd TMLiKPW 

oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich 

 

Karolina Rizler z d. Geruła 
 

ur. 14.04.1923r. w Tłumaczu 
zm. 15.04.2010r. w Opolu 

Wolne datki za okres od 14.12.2009 r. do 15.06.2010 r. 

 

Nazwisko i imię 

Wolne datki 

na cele 
statutowe 

na 
książkę o 
Tłumaczu 

na 
kapliczkę i 
cmentarz 

Bielański Jan 17,00   

Bilińska Helena   100,00 

Biliński Adam 37,00   

Biś Elżbieta i Tad. 2,00   

Bocheńska Anna 34,00   

Bodniak Tadeusz   37,00 

Bogucka Anastazja   67,00 

Borsuk Aniela   100,00 

Czohara Józef 67,00   

Czubak Halina  17,00   

Czyż Adam 67,00   

Czyżycki Jerzy 17,00   

Dostal Teresa 7,00   

Duniec K. i K.   100,00 

Duszyński Józef 134,00   

Gierak Jadwiga   250,00  

Górecka Zofia 17,00   

Hapońska Krystyna   100,00 

Helt Ryszard 32,00   

Janicki Stanisław 5,00   

Jasińska Anna 17,00 67,00  

Johnson Romana 67,00   

Kordziński Władysław   500,00 

Kroczak Czesława 17,00   

Kubica Janina 67,00   

Kucharuk Izabela 7,00   

Leżuch Barbara 17,00   

Lichterowicz Teresa 17,00 74,00  

Lipa Barbara 17,00   

Lityńska Króliczek R. 20,00   

Małecka Ewa 35,00   

Marciniak Krystyna 17,00   

Marcinowska Mirosł. 67,00   

 

Nazwisko i imię 

Wolne datki 

na cele 
statutowe 

na 
książkę o 
Tłumaczu 

na 
kapliczkę i 
cmentarz 

Masłowski Jan 47,00   

Mazurek Roman 17,00   

Ornatowska J. 17,00   

Pactwa Janina  100,00 67,00 

Piotrowicz K.   67,00 

Piotrowska St.  100,00 80,00 

Gierak Jadwiga  17,00   

Przybyło B. R. 59,00 100,00  

Reich Janina 52,00   

Sapa Maria 7,00   

Skibiński Wł. 2,50   

Sosińska Elżbieta 7,00   

Stiasny Wanda 10,00   

Storożenko J. 67,00  100,00 

Strahl Mirosława 67,00   

Stybel Janina 67,00   

Szczepińska J. 17,00   

Szymułowicz Anna 27,00   

Szymułowicz K. 17,00   

Tomyn Irena 67,00   

Tuzinkiewicz A. 67,00   

Was Fryderyka 17,00   

Wesoła Filomena 17,00   

Wojtkowiak K. i J. 49,00   

Wojtowicz Jan 25,00   

Woroszczuk B. 82,00 100,00 100,00 

Wypych Aniela 17,00   

Wysoczański E 17,00   

Zakowicz Jan 2,00   

Zakowicz M. 17,00   

Żądło Józef 17,00   

Piszkiewicz A.   100.00 

Razem 1699,50 791,00 1518,00 
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Komunikaty 

Datki na kapliczkę i książkę 
Informujemy, że zgromadzono następujące datki: na cmentarz i kapliczkę w Tłumaczu: 4842,00 zł, na książkę  
o Tłumaczu: 1643,00 zł. Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy! 
 

Odpust w Siedlakowicach 
Zawiadamiamy wszystkich sympatyków i członków Oddziału, że zgodnie  z  corocznym  zwyczajem  msza 
odpustowa  ku  czci  św. Anny  Samotrzeciej odprawiona zostanie w  dniu 25 lipca o godz. 12,00 (ostatnia 
niedziela lipca) w Siedlakowicach. Serdecznie na nią zapraszamy. 
 

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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stary Tłumacz 

dzisiaj 

Budynek poczty. 

Budynek  „Sokoła” . Dziś mieści się 

w nim Dom Kultury. 

Stara kamieniczka w centrum 

Tłumacza. 



 

 

 

Tłumaczanie 
 

w „Żółtym Dworku” 
 

 

Mielno 
Unieście 

 

2010r. 
 


