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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, gdy  nasze myśli biegną 

w stronę stajenki betlejemskiej i dzieląc się opłatkiem składamy sobie życzenia, 

Zarząd OOT oraz Redakcja „Zeszytów Tłumackich” życzy Wam Drodzy 

Czytelnicy zdrowia, miłości, pokoju oraz wielu lat szczęśliwego życia, a dla 

pokrzepienia serc w dzisiejszych skomplikowanych czasach, dedykuje 

przedwojenne wigilijne przemówienie Prymasa Augusta Hlonda oraz piękne, 

polskie, rzewne kolędy Juliusza Słowackiego, który przebywając na emigracji 

tak pisał do matki:  
 

„O gdybym raz usłyszał jeszcze dziadunia mego, śpiewającego prostą kolędę w dzień Bożego 

Narodzenia, razem ze służącymi domu, zdaje mi się, żebym do dziecinnej wiary przeszłości 

mojej powrócił, bo czuję koło siebie jakąś dziwną czczość i samotność”. 

 

 

 

Chrystus Pan się narodził 
 

Świat się cały odmłodził .....  Et mentes  
 

Nad sianem, nad żłóbeczkiem 
 

Aniołek z  aniołeczkiem .....  Ridentes  
 

Przyleciały wróbelki 
 

Do Panny Zbawicielki ......   Cantantes  
 

Przyleciały łańcuchy 
 

Łabędzi srebrne puchy ......  Mutantes  
 

Puchu wzięła troszeczkę, 
 

Zrobiła poduszeczkę ..........   Dzieciątku  
 

Potem go położyła 
 

I sianem go okryła .............  W żłobiątku  
 

Tam, 
 

Kiedy w  cichą noc duchowie czarni 
 

W śniegowej burzy się kręcą i wichrze, 
 

Jasna kolęda w  przyćmionej piekarni 
 

Płakała w  rytmy ubrana  najlichsze. 

 

Z   nią  usypiali  ludzie  gospodarni, 
 

A od serc naszych mieli serca cichsze, 
 

A  gdy  się  rwali z  ubogiej pościeli, 

 

To  więc do  szabli albo do  kądzieli. 
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Maluczki narodził się i Syn nam jest 

dany ........ 
 

Przemówienie wigilijne wygłoszone przez Augusta 

Kardynała Hlonda Prymasa Polski w radio.  

Poznań, 24 XII 1938 r. 
 

Gdy u schyłku dwudziestego roku odzyskanej 

niepodległości, tak doniosłego i pamiętnego dla 

Polski, stajemy przy żłóbku Zbawicielowym, drga 

nam w sercu wdzięczność dla Bożej Opatrzności 

i silniej niż po inne lata ogarnia nas radosna duma 

z osiągnięć Rzeczypospolitej. W tych nastrojach 

chętniej poddajemy się działaniu tajemnicy żłóbka 

i lepiej rozumiemy słowa proroka o Boskiej 

Dziecinie, pełne prawdy i wiecznie aktualne: 

„Maluczki narodził się i Syn nam jest dany, na 

którego ramieniu wesprze się panowanie. I nazywać 

Go będą Przedziwnym, Radnym, Bogiem Mocnym, 

Ojcem na zawsze, Księciem Pokoju”.  

Mistyka polskiej wilii wstępuje w polskie 

progi, owiewając nadzmysłowym czarem kolędową 

wieczerzę, która się chyba od aniołów wywodzi, co 

z gościnnym Piastem do postrzyżynowej uczty 

w polskiej chacie zasiedli. Przy siennym stole, który 

się w ten wieczór w ołtarz zamienia, dokonywa się 

poprzez świąteczny zwyczaj nieskrępowane 

spotkanie zmęczonej duszy ze światem wierzeń. 

Choinka staje się anteną, przez którą płynie do nas 

z zaświatów zniewalająca pobudka serca i rozumu, 

rozżarzając prądem wiary dusze zastygłe 

w codziennej obojętności i w bezreligijnym 

sztucznym fasonie. W wigilijnym akcie dominuje 

nuta religijna, a religijność ta jest naturalna, 

prosta, wyzwolona z racjonalistycznych zastrzeżeń. 

Nasza wilia jest barwnym zwyczajowym obrzędem 

o ludowym przystroju, jest pożądaną oazą kojącego 

wytchnienia wśród umęczenia twardego życia, ale 

przede wszystkim jest uroczystością dającą 

krzepiące przeżycie religijne, jest jakby 

nabożeństwem, które czerpiąc swą treść z dogmatu, 

a ceremoniał z narodowego rytuału wyzwala nas 

swą prawdą z światowego kłamstwa, jakie wśród 

rozterek duchowych przylgnęło do naszej myśli.  

Religijny i narodowy instynkt każe nam zwłaszcza 

teraz utrzymać na takim poziomie polską wilię jako 

wyraz naszej aktualności duchowej. Przez tych 

twórczych i pracowitych lat dwadzieścia 

przebyliśmy daleką drogę w poszukiwaniu zasad  

 

dobra, wielkości, szczęścia. Inniśmy już niż wtedy, 

w listopadowe dni swobody, bo mniej uwięzieni 

w pustym serca doktrynerstwie, spokojniejsi, 

a przede wszystkim lepsi. Realniej oceniając 

wartości ducha, jaśniej widząc jego horyzonty nie 

będziemy się już cofali ku materializmowi 

i niedowiarstwu. Od resztek antyklerykalizmu, od 

bezpłodnych formułek laicyzmu i jego rozwiązanych 

przybytków przemy naprzód ku wyżynom wiary 

i etyki chrześcijańskiej.  

I nic to, że naokoło nas bezbożnictwo 

zasłania ludom gwiazdę betlejemską, a z obchodów 

Bożego Narodzenia usuwa religijny pierwiastek. 

Nic to, że przewroty myślowe robią tam z Chrystusa 

fabułę, a cześć Jego zastępują kultem rewolucji, 

światła, sobótki. My tym szczerzej oprzemy się na 

prawdzie objawionej przez Syna Bożego, że walcząc 

o trwały byt i świetlisty, nie chcemy się do tych 

zaliczać, którym Duch Święty usty Symeona klęskę 

zapowiada: „Oto ten (Chrystus) położon jest na 

upadek wielu... i na znak, któremu sprzeciwiać się 

będą”. Nie będziemy się skazywali na upadek. Nam 

Chrystus „położon jest na powstanie” i na znak 

zbawienia. Do ostatka wyłączymy z życia polskiego 

intrygę  i spisek przeciw Chrystusowi. Nie powierzymy 

swych losów baśniom, zabobonom, lub dębom, lecz 

oddamy się w wieczystą opiekę Opatrzności Boskiej. 

Wszak orleśmy pokolenie. Ku szczytom i światłu dążyć 

nam trzeba. Więc daleką drogę dziejów wytyczymy 

sobie blaskami Chrystusowej Prawdy, a duchem Jego 

umocnimy się na zmagania pokoleń. Na tym 

podkładzie myślowym niech się snują polskie obrzędy 

Bożego Narodzenia. Niech do nas przemówi czar 

zaklęty w kolędach, opłatku, życzeniach, pasterce.  

Kolędujmy. Niech się rozśpiewa kolęda 

wszystkimi tonami, akcentami, barwami duszy 

polskiej. Niech napełni ciepłe izby, niech jako pacierz 

brzmi na pasterce: w mroźnych kościołach, niech jak 

zew huczy w czujnych strażnicach granicznych, niech 

z polskiej anteny szybuje po przestworzach, 

a osaczając kulę ziemską, niech trafi do każdego 

polskiego serca na lądzie i na morzu, zwiastując 

radość polskiej wilii.  

Składajmy sobie życzenia. Rzeczpospolita 

niech się zwiera wewnętrzną zgodą obywateli, niech 

zdrowym duchem przerasta inne państwa, niech na 

wiecznym zakonie opiera swe ustroje i prawa, niech 

pomyślnie rozwija swój dobrobyt, swą potęgę 

zbrojną, swoje znaczenie międzypaństwowe i swą 

chrześcijańską kulturę, iżby narodowi była 

szczęśliwym przybytkiem i państwem pancernym, 
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a w rzędzie potęg niezbędnym czynnikiem równowagi 

i pokoju, przykładem postępu i godności. Kościół, 

wierny stróż duchowej spuścizny narodu, niech 

zasadami i mocą pełnego chrześcijaństwa zaprawia 

polskie życie, strzegąc go od dawnych i współczesnych 

błędów, zwiększając jego odporność na pokusy 

pogaństwa, zabezpieczając kraj od naśladowania  

przykładów świętokradzkiego kultu oddawanego 

dyktatorom, rasie, przyrodzie.  

Wychodźstwu i mniejszościom polskim 

niech na smutnych nieboskłonach życiowych jako 

gwiazda przewodnia przyświeca wielkość 

i troskliwość Macierzy, która w wieczór wigilijny ze 

szczególnym wzruszeniem pamięta o swych synach 

wysiedlonych z Ojczyzny granicami Państwa 

i o swych dalekich tułaczach, zasyłając im poza 

słupy graniczne i poza oceany najserdeczniejsze 

życzenia opieki Bożej i łamiąc się z nimi białym 

opłatkiem polskim. My, szczęśliwi gospodarze 

Rzeczypospolitej, a także  wy, kochani Rodacy, 

przedstawiciele niezłomni  narodu za granicą , 

czujemy się w tej chwili najściślej ze sobą zespoleni 

tymi wigilijnymi węzłami plemiennej i duchowej 

wspólnoty, których żaden inny naród tak głęboko 

i tak rzewnie nie przeżywa.  

Mimo chmur, zasłaniających europejskie 

widnokręgi polityczne, Polska wkracza spokojna 

w Rok Nowy, bo jest świadoma swej dobrej woli, 

swego znaczenia i powołania. A że w tym nowym 

roku chcemy my być lepsi, jako ludzie i bracia, 

jako dzieci Boże i  jako stróże Państwa, ufnie 

odwracamy wielką kartę kalendarza narodowego, 

oddając się w opiekę nieśmiertelnemu Królowi 

wieków, żegnając się Jego świętym krzyżem 

i rozmyślając słowa liturgii: „Albowiem 

Jednorodzony Syn Twój (Boże), ukazując się 

w naszej śmiertelnej postaci, ożywił nas nowym 

światłem swej nieśmiertelności”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polska Wigilia 
 

Grzegorz Russak 
 

Święta Bożego Narodzenia w Polsce 

zaczynały się od cudownej, wspaniałej gęsi, 

spożywanej na św. Marcina, którą można było 

wspominać przez całe 40 dni Adwentu, aż do 

uroczystej postnej kolacji – polskiej Wigilii. Nie 

znaczy to wcale, że Polacy przez długi post 

adwentowy posypywali sobie głowy popiołem i żyli 

chlebem i wodą. Na postny obiad w kuchni 

szlacheckiej na Kresach proponowano np. zupę 

rybną z farszem, kotlety z sandacza, pieróg 

z grzybami, raki całe gotowane w śmietanie, strudel 

z jabłkami zawijany na deser lub inny zestaw: zupę 

sago z winem, z ciastkami kruchymi, pasztet z 

węgorza, ryby w majonezach, jarzyny rozmaite na 

parze, szczupak z białym sosem z kartofelkami, 

hreczuszki z konfiturami. Tak więc przez okres postu 

jedzono inaczej, nie jedzono mięsa, z wyjątkiem 

może ogonów bobrowych, które ze względu na to, że 

trzymane cały czas w wodzie, zaliczano do rybnych 

potraw postnych. Wszystkie dni Adwentu 

przygotowywały do tego jedynego dnia w roku – do 

Wigilii, która rozpoczynała ukochane przez 

Polaków święta Bożego Narodzenia. Od 

zamierzchłych pogańskich czasów to właśnie dzień 

zrównania dnia z nocą był najwłaściwszym czasem 

do błagania sił natury o pomyślność, o dobre 

zbiory, o zdrowie. Pośredniczyli w tych zabiegach 

zmarli. To dla nich, a nie tylko dla nieoczekiwanego 

gościa, zostawiało się puste miejsce przy stole, to 

mak, miód i grzyby w potrawach wigilijnych 

stanowiły pomost między tym i tamtym światem. Na 

Kresach rzucano kutią o powałę i z drżeniem 

czekano by nie odpadła, dziewczyny tarły mak na 

Wigilię aby rychło wyjść za mąż. Polska Wigilia to 

siła tradycji, dzięki której naród bez państwa 

przetrwał i doczekał się wolności. Każda wieczerza 

wigilijna i każda z potraw z tego stołu ma jeszcze 

inny, bardzo ludzki wymiar, smak smażonego 

karpia, uszek z grzybami, siemiątki, zupy 

migdałowej czy kutii jest nie tylko smakiem 

potrawy, jest smakiem wspomnień, oczekiwaniem 

na Mikołaja lub radością dziecka, które nareszcie 

widzi całą rodzinę razem, która uroczyście łamie 

się opłatkiem i zasiada do nakrytego śnieżnobiałym 

obrusem stołu. W smaku klusek z makiem czy kutii 

jest zapach choinki, zapach siana pod obrusem, 

blask świecy odbijającej się w bombkach i oczach 

dziecka, zajętego oglądaniem prezentów.  
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Pielgrzymka do Ostaszkowa 
 

Zbigniew Żyromski 
 

Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939” 
z Warszawy rokrocznie 1 września organizuje 
wyjazdy do Miednoje, miejsca spoczynku 
funkcjonariuszy Policji II Rzeczypospolitej (tzw. 
Granatowej Policji), więzionych w Ostaszkowie 
i zgładzonych w 1940 roku w Twerze. Dotychczas 
wyjazdy były organizowane jako jednodniowe, 
samolotem i  uczestniczyło w nich ok. 100 osób. 
W  2010r. wyjazd zorganizowano pociągiem, z 13 
wagonami sypialnymi, który trwał trzy dni, 
a w wyjeździe brało udział 450 osób, członków rodzin 
rozstrzelanych policjantów. Obchodziliśmy w tym roku 
70-tą rocznicę zbrodni na policjantach II RP oraz 10-
tą rocznicę otwarcia i poświęcenia Polskiego 
Cmentarza Wojennego w Miednoje, więc wyjazd 
miał szczególnie uroczysty charakter.  

Do Tweru (d. Kalinin) przyjechaliśmy 
o godz. 8.00 rano, 1 września, skąd autokarami 
dowieziono  nas  na  Polski  Cmentarz  Wojenny 
w Miednoje, miejsce pochówku w zbiorowych 
mogiłach ok. 6300 policjantów. Gdy znaleźliśmy 
się na terenie cmentarza każdy z uczestników 
w pierwszej kolejności starał się odnaleźć 
tabliczkę upamiętniającą swojego rozstrzelanego 
członka rodziny, aby przez chwilę pochylić się 
w zadumie i modlitwie nad losem najbliższych.  
Wśród rozstrzelanych i pochowanych 
w zbiorowych mogiłach Miednoje znajdują 
się policjanci z Tłumacza – Andrzej Matejko 
i Józef Urbaniak. 

 

 
Tablica epitafijna przodownika Andrzeja Matejki 

z Tłumacza. 

 

 
Tablica epitafijna starszego posterunkowego Józefa 

Urbaniaka z Tłumacza. 

 
Wśród przybyłych, licznych pielgrzymów 

znajdowały się również rodziny ofiar Zbrodni 
Katyńskiej, skupionych w Ogólnopolskim 
Stowarzyszeniu „Rodzina Policyjna 1939r.” 
i Federacji Rodzin Katyńskich, a także 
przedstawiciele: Sejmu, Senatu, MSWiA, Urzędu 
ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych 
z Ministrem Janem Stanisławem Ciechanowskim, 
który w swoim przemówieniu skierował do 
zgromadzonych słowa "Mordując Was tutaj 70 lat 
temu, chciano zamordować całą Polskę. Mówimy 
Wam - Polska o Was nie zapomni, "Jeszcze 
Polska nie zginęła". Na zakończenie uroczystości 
miała miejsce koncelebrowana Msza św. 
W imieniu "Rodziny Policyjnej 1939 r." głos zabrała 
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Rodzina 
Policyjna 1939 r." - Maria Nowak.  

W programie pielgrzymki był również wyjazd 
autokarami do obozu w Ostaszkowie, usytuowanym 
na wyspie Stołbnyj, leżącej na jeziorze Seliger. To 
z tego obozu wywożono jeńców w grupach po 200 
do 300 osób do odległego o 200 km Tweru, aby 
w budynku NKWD, (w piwnicznych wygłuszonych 
pomieszczeniach), w godzinach nocnych, pojedynczo 
rozstrzeliwać jeńców. Zwłoki wywożono później 
samochodami do odległego o 32 km Miednoje 
i zakopywano w dołach, na rekreacyjnym terenie 
kalinińskiego NKWD. Obóz jeniecki 
w Ostaszkowie mieścił się w wielkim kompleksie 
pomonasterskim (poklasztornym), zamienionym 
na pomieszczenia więzienne. Obecnie mieści się 
tam częściowo przywrócony do celów sakralnych 
Prawosławny Monastyr św. Nila. W klasztorze tym 

Pamiętne, ważne rocznice 
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byliśmy uczestnikami niezwykle doniosłej 
uroczystości przekazania mnichom kopii ikony 
Matki Boskiej Częstochowskiej z Jasnej Góry, 
obrazu o dużych rozmiarach, ufundowanego przez 
częstochowski Zakon Paulinów. Znajdzie on swoje 
miejsce w nowo wybudowanej kaplicy i uświęci 
miejsce, gdzie nasi Ojcowie - polscy Policjanci II RP 

objęli swój ostatni posterunek. Przy wejściu na teren 

obozu witali nas Ojcowie i Bracia z Monastyru 
Prawosławnego. Pod tablicą pamiątkową zapalono 
znicze i złożono biało czerwone kwiaty, następnie 
w uroczystej procesji i w asyście polskich policjantów, 
delegacja pielgrzymów przeniosła kopię obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej na dziedziniec Monastyru. 

Na zakończenie tego bogatego w przeżycia 
dnia bracia zakonni zaprosili nas do bardzo suto 
zastawionych stołów, abyśmy posilili się i nabrali sił na 
drogę powrotną. Wieczorem wróciliśmy autokarami 
do wagonów i wyruszyliśmy w drogę powrotną do 
domu. 

 

 
 

Fragment zespołu ołtarzowego. W tle ściana z wyrytymi 
nazwiskami pomordowanych oraz podziemny dzwon. 

 
 

 
Miejsce wmurowania kamienia węgielnego pod budowę 

cmentarza, poświęconego przez Jana Pawła II. 
 

W dniu 2 września 2000 roku został 
w Miednoje otwarty Polski Cmentarz Wojenny. Na 
cmentarzu o łącznej powierzchni 1,7 ha 
zlokalizowano 25 zbiorowych mogił Polaków. 28 
sierpnia 2000 roku cmentarz został przekazany 
dyrekcji rosyjskiego Państwowego Kompleksu 
Memorialnego "Miednoje", który na co dzień 
sprawuje nad nim opiekę. Cmentarz jest otwarty dla 
zwiedzających. Każdemu ze zmarłych przeznaczona 
jest tabliczka z imieniem, datą urodzenia, miastem 
pochodzenia, oddziałem pracy w czasie 
zaaresztowania oraz rokiem śmierci - 1940. Wokół 
polskiej części cmentarza znajduje się trakt pieszy. 
Na każdej z 25 mogił jest postawiony krzyż. Znajdują 
się tam także upominki dla zamordowanych, m.in. 
krzyże, tabliczki lub napisy przywiezione przez 
rodziny pochowanych. Na cmentarzu tym oprócz 
policjantów II RP spoczywają funkcjonariusze Straży 
Granicznej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Wymiaru 
Sprawiedliwości i Służby Więziennej oraz inni 
urzędnicy państwa polskiego i jego służb, 
pomordowani w kwietniu 1940 r. w Kalininie  
(obecnie Twer) przez NKWD ZSRR. 
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Pokucie, najdalej na południo-wschód 
wysunięta ziemia dawnej Polski, przedstawia 
odrębny charakter fizyczny, polegający na 
kontraście spotykającej się tu wyżyny stepowej 
i krainy górskiej. Oddzielone korytem Dniestru 
w stronie północnej, a z innych stron górami 
zasłonione, stanowiło jakby najdalszy kąt 
Rzeczypospolitej. Obszar Pokucia zamyka we 
wschodnio-południowej stronie Czarnohora 
Karpacka, ciągnąca się samem pograniczem 
Węgierskiem dwie do trzech mil i tworząca jakby 
mur wielkiej twierdzy. Nad pasmem tem górują 
dwa wierzchołki, wznoszące się jakby narożniki, 
w stronach przeciwnych: Pop Iwan od wschodu, 
a od zachodu Howerla. Ten ostatni  sięga do 7200  

 

 

stóp. Uderza też swoim osobliwym kształtem tak 
zwana Stocha, góra formę stoga mająca, z nagim 
szczytem, a o pół mili przed Czarnohorą położona. 
U stoków zachodnich Czarnohory ma źródła swoje 
Prut, największa z rzek pokuckich; w kilkomilowej 
zaś odległości na wschód wypływa z pod góry 
Petenicy Czeremosz Czarny, a o pół mili dalej 
z pod góry Hnetysy Biały Czeremosz, który 
rozgranicza Pokucie od Wołoszczyzny. Kraj ten 
w dolnych swoich okolicach, przedstawia żyzną 
podolską równinę, a w podgórzu swojem posiada 
szereg hut i warzelni solnych, które ludności łatwy 
sposób zarobkowania nastręczają. Banie te były 
w czasach dawnych nierównie liczniejsze i jedne 
z nich stanowiły dochód dóbr królewskich, drugie 

Ziemia Stanisławowska 

Zgodnie  
z życzeniem wielu  
Tłumaczan, Redakcja  
„Zeszytów Tłumackich”  
zamieszcza opisany piękną  
polszczyzną opis Pokucia wg  
„Słownika Geograficznego  Królestwa 
Polskiego i Innych Krajów Słowiańskich”  
pod redakcją Filipa Sulimierskiego.  
 

Pokucie 



            Zeszyty Tłumackie 2(46) 2010r. 
 

7 
 

należały do prywatnych. 
Gleba górska tworzy 
wyborne pastwiska dla 
owiec i bydła, a zbiór 
siana jest tak znaczny, 
że nawet mieszkańcy 
odleglejszych równin 
zwykle bydło swoje 
w góry na zimowlę 
oddają. Lasy pokrywają 
tu jeszcze ogromne 
przestrzenie, nie tylko 
w niedostępnych górach 
ale i po równinach. Do 
tych pierwszych należy 
głównie tak zwany 
Czarny Las między 
Bystrzycą Sołotwińską 
a  Oporem. Jest to 
puszcza pierwotnymi 
lasami okryta, która 
w całej swej rozciągłości 
po jednej i drugiej stronie Karpat kilkadziesiąt 
kwadratowych mil obejmuje. W dolnych znowu 
okolicach zasługuje na uwagę las zwany 
Chorosna. Poczyna on się tylko o parę mil od 
Kołomyi i ciągnie się ku Dniestrowi z małemi 
przerwami na przestrzeni kilkunastomilowej. Bagna 
jego i trzęsawiska służyły za osłonę dla długo tu 
przechowującego się kultu bóstw z czasów przed 
chrześcijańskich, o których wieść głucha 
przechowywała się u ludu, jak to opowiada 
Stanisław Duńczewski w kalendarzu na rok 1767. 
Okolice Pokucia przynależą do najpiękniejszych 
w Polsce. Przejeżdżając w kierunku ku wschodowi 
mamy po lewej stronie rozległy widok na urodzajne 
obszary łanów i naddniestrzańskich łąk; na prawo 
zaś wznoszące się stopniami pasma gór, tu 
i ówdzie bezleśnych, indziej gęstym lasem 
okrytych. Raz po raz wbiegają głęboko pomiędzy 
prostopadłe, niemal stojące naprzeciw siebie 
wierzchołki gór, prześliczne doliny, spadającymi 
zewsząd potokami ożywione. Wszystkie rzeki 
Pokucia, mając na znacznych wzniesieniach swe 
źródła, przedzierają się przez pokłady skał i tworzą 
częstokroć wspaniałe wodospady. Najpiękniejsze 
są: wodospad Prutu pod Dorą i wodospad 
Maniawki pod wsią Maniawą, oba w uroczej 
okolicy. Ponieważ Pokucie nie stanowiło odrębnej 
całości, mającej ściśle określone granice i nazwa 
sama nie opiera się na etnograficznych ni 
fizycznych znamionach, przeto trudno oznaczyć 
granice obszaru tą nazwą objętego. Nazwą tą 
zwykle obejmujemy pas ziemi ciągnącej się 
w południowo - wschodnim kierunku po obu 
brzegach Prutu, od źródeł rzeki Tłumaczka aż do  

 

Czarnohora. Widok na Howerlę. 
 

Czeremoszu, w pobliżu wsi Załucza. Obszar ten 
mieści się przeważnie w obrębie powiatu 
kołomyjskiego. Północną część od Kołomyji 
znamionuje zbity ciężki czarnoziem podolski 
z gliną diluwialną w potężnych częstokroć 
pokładach; zewnętrzna jej plastyka przedstawia 
krainę pagórkowatą z licznemi zagłębieniami 
lejkowatemi. Wioski, osiadłe po jarach, odsłaniają 
się widzowi dopiero wtedy, gdy z monotonnej 
wierzchowiny spuszcza się nagle ku dolinom, 
poprzerzynanym zwykle leniwie płynącymi 
potokami. Lasy liściaste, złożone przeważnie 
z dębu, grabu, klonu i osiki, a brak zupełnie drzew 
iglastych. Uprawa hreczki kukurydzy, tytoniu 
i melonów odbywa się tu na wielkie rozmiary; 
chów bydła przeważnie siwego. Ptaki, motyle, 
chrabąszcze przedstawiają głównie gatunki 
właściwe krainie stepowej. Przeciwnie na południe 
od Kołomyi tuż za Prutem, rozpoczyna się świat 
górski. Zapowiadają go nie tylko czerniące się na 
widnokręgu pasma gór, ale też piaskowiec 
karpacki w Myszynie, solne źródła w Kniaźdworze, 
bukowe i smerekowe lasy, wreszcie i sami 
mieszkańcy z właściwościami górskiego ludu. 
W punkcie, gdzie świat stepowy z górskim się 
ściera, na rozległej dolinie pochylonej ku Prutowi, 
na jego lewym brzegu, leży Kołomyja. 
Przylegające do niej od północy i wschodu wsie, 
z uprawnemi polami i rozrzuconemi po wszystkich 
stronach dąbrowami, przypominają Podole, 
a wrażenie to złudne byłoby zupełnem, gdyby nie 
te góry piętrzące się daleko na zachód i południe 
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od Kołomyi, gdyby nie ten rozlewny Prut szumiący. 
Znaczne nachylenie Pokucia ku południowemu 
wschodowi ułatwia przystęp cieplejszym prądom 
powietrza i pozwala na uprawę kukurydzy, a nawet 
winorośli po zacisznych zboczach południowego 
podgórza. Możnaby powiedzieć, że Podole 
zbliżywszy się na Pokuciu bezpośrednio do gór, 
dnem głównych dolin głębiej się wdarło w miazgę 
podgórza. Przykładem tego jest ciepła dolina 
Czeremoszu, którą na trzy mile przeszło od 
miasteczka Kut, aż do zlania obu Czeremoszów 
(Białego i Czarnego) ciągną się piękne sady, 
a uprawa kukurydzy i tatarki (hreczki), wymagających 
podolskiego podniebia, przeciągnęła się za 
Czeremoszem Czarnym jeszcze głębiej w góry aż 
po Jasieniów i Krzyworównię. Stąd też pochodzi, 
że stan powietrza nie tylko w ciągu tygodnia lub 
doby, ale nawet dnia, jest tu bardzo zmiennym. 
Właśnie temu pośredniemu położeniu, na samym 
skrawku, między dwoma różnemi światami, 
zawdzięcza Kołomyja swą zmianę temperatury 
i niejednostajną przeciętnie ciepłotę.  

 

Zakola Dniestru. 
 

Pokucie zaludnione zostało dość późno. Herodot 
opowiada, iż Dniestr, przy ujściu którego mieściły 
się kolonie greckie, wypływa z wielkiego jeziora, 
oddzielającego Skitów bądź to od Neurów, bądź 
od Agatyrsów (Herod., IV", 51, cf, 100). Za 
największą kraju tego osobliwość wskazywano 
dwułokciową stopę Ilera-klesa, w jednej ze skał 
naddniestrzańskich wytłoczoną. Wieść o wielkim 
u źródeł Dniestru jeziorze może znaleźć swe 

potwierdzenie albo w rozległych bagnach nad 
Dniestrem koło Koniuszek i Dołobowca, albo też, 
przypuszczając, że Stryj, dopływ Dniestru, mógł 
być uważany za główne koryto tej ostatniej rzeki, 
znajdziemy w okolicach Sinowódzka Wyżniego, 
skąd już niedaleko do źródła, w łożu rzeki ogromy 
skał porozrywane, a mieszkańcy pobliskiej wsi 
Międzybrody rozpowiadają, że niegdyś było tam 
wielkie jezioro, od którego sinych wód miała 
powstać i sama nazwa Dolnego i Górnego 
Sinowódzka. Nie wiemy jaki rodzaj życia wiodły 
ludy, o których pobycie w tych stronach dochodziły 
wieści do kolonii greckich; to wszakże pewna, że 
gdy u źródeł Bugu i Styru od dawna już rozpierano 
się orężem o posiadanie urodzajnych ziem 
i grodów czerwieńskich, Pokucie wraz 
z Wołoszczyzną długo jeszcze było siedzibą 
koczowniczo wałęsających się hord Pieczyngów, 
które tu wypasały liczne trzody swoje. Przedzielały 
ich naokoło od sąsiadów rozległe puszcze, przez 
które cichaczem przedzierając się, napadali Pie-
czyngowie sąsiednie kraje. Bolesław Chrobry 

umiał ich sobie stale 
pozyskiwać. W niemal 
wszystkich wyprawach 
jego widzimy ich bądź 
w obozie, bądź też 
odrębnie szarpiących 
kraje nieprzyjacielskie. 
Gdy raz (około 1013 r.) 
wszczęli oni rozruch 
w jego obozie, cały ich 
pułk w pień wyciął. 
Kazimierz I wszedł 
w ścisłe stosunki 
z Jarosławem  Wielkim, 
a potomstwo jego było 
już bardzo blisko 
z książętami ruskimi 
spokrewnione. Właśnie 
za tych potomków 
posuwają się od strony 
grodów czerwieńskich 
coraz więcej ku 
Karpatom stałe osady. 

Na wzgórzach, świeżo z lasów wytrzebionych, 
powstawały włości, najczęściej przez jeńców 
wojennych osadzane. W drugiej połowie Xl w. 
pojawia się tu najpierw Trembowla, znacznie 
później Halicz nad Dniestrem. Nazwa jego miała 
wziąć swój początek od Haliczyny mogiły, jak 
powiada kronikarz wołyński, albo jak mówi 
Długosz, od góry Halicza. Wszakże podobnegoż 
imienia gród, na stronie południowej Karpat, 
wzmiankowany jest w dziejach już od X w., i dał 
niejednokrotnie  powód  pisarzom  późniejszym  
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do mieszania zdarzeń i miejsc różnych od siebie. 
Wasiłko Rościsławowicz, ks. rembowelski, 
gromadził pod swą chorągiew hordy Torków, 
Berendejów, Pieczyngów. Miał on się odezwać 
w swojej hardości: „Zimą wystąpię, latem zawojuję 
Polskę i zemszczę się za Ruś. Nie bogata jest 
w lud nasza ziemia, pójdę na dunajskich 
Bułgarów, i jeńcami ich zaludnię pustynie". Nim 
jednak zemsty dokonał, oczy mu wyłupiono. Słowa 
jego malują w jakim stanie znajdował się w owych 
czasach ten kraj. Wspomnieni tu Pieczyngowie 
byli ostatkami hordy przebywającej między 
Siedmiogrodem, Pokuciem i Wołoszczyzną; 
główna bowiem ich siła pobita już była wtedy przez 
Kumanów. Szczątki te przez jakiś czas jeszcze do 
rozmaitych najazdów używane, wyginęły w bojach 
sąsiadów. Osadnictwo w górach szło nadzwyczajnie 
powoli. Przez długi czas nie słychać o żadnych 
włościach znaczniejszych, a rzeki pomniejsze 
zdają się nie mieć stałych nazw. Nie ma o nich 
wzmianki, choćby pobieżnej, w dokładnych 
skądinąd ruskich latopisach. Długosz zaledwie 
umie nazwać parę rzek co z prawej strony do 
Dniestru wpadają. To, co z koczowniczem 
i pasterskiem życiem się wiązało, jak wierzchołki 
połonin i rozciągające się między niemi kotliny 
mają odrębne swoje imieniska, które chociaż 
powszechnie przez ludność dzisiejszą 
powtarzane, w bardzo znacznej jednakże części 
nie mają z językiem jej nic wspólnego, i zdają się 
sięgać czasów koczowniczej jeszcze włóczęgi. 
Z nazwiskami takiemi spotykamy się na całym 
łańcuchu pokuckich gór. Jeden z czubów 
Czarnohory a zarazem kotlina pod nim, zowie się 
Dżymbronia, inny Howerla. Dalej idą: Bałta-guł, 
Hetunduł, Bałtazina, Czurus, Furatyk, Czymbtysz, 
Fewresok, Grofa, Pietrosy, Żura-pel, Gorgan, 
Gurgułat, Pianuła, Niagra, Żełe-min, Pikuj itd., są 
to nazwy utworzone z pierwiastków niesłowiańskich. 
Z resztek rozmaitych hord koczowniczych, z jeńców 
wojennych i dobrowolnych, różnoplemiennych 
osadników wytwarzała się ludność Pokucia. W XIII 
w., kiedy jarzmo Mongołów nad Rusią zaciężyło, 
w Marmaroszu na Węgrzech spotykamy ludność 
wołoską; może szczątki rzymskich kolonii. 
Ludność ta wiodła żywot pasterski. Skoro w wieku 
następnym Giedymin przełamał potęgę Mongołów 
i zdobył Kijów, a zięć jego Kazimierz Wielki zajął 
ziemie czerwieńskie, bezpieczeństwo tych stron 
wzrastało. Wtenczas to Wołosi ruszyli 
z Marmaroszu gromadnie i stałe siedliska w mało 
zaludnionej dotąd Mołdawii zajęli. Część jakaś 
tejże samej, jak się zdaje, ludności, dostała się na 
Pokucie, a chociaż zupełnemu już 
przenarodowieniu uległa, ślady jej jednak 

rozpoznać się dają między tutejszymi 
mieszkańcami. 

Cdn. 
 

 

 

Bryndzarze huculscy 

 

 
 

 
 
 
 

Mołodycia z Pokucia. 

 
 



            Zeszyty Tłumackie 2(46) 2010r. 
 

10 
 

 
Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia  
 

Irena Rosowska  
 
„Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć tracą 

życie” (C.K. Norwid). 
 

Relacja z akcji sprzątania cmentarza 
w Tłumaczu. 

 

W ramach I edycji telewizyjnej akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia”, prowadzonej pod 
nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 
i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia przy 
współpracy – Towarzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej, 62 tysiące uczniów z dolnośląskich szkół 
zebrało symboliczne złotówki przeznaczone na 
ratowanie kresowych nekropolii. Do tego pospolitego 
ruszenia dołączyły dzieci z 12 placówek 
przedszkolnych. Jest to kolejna wspaniała akcja Pani 
Redaktor Grażyny Orłowskiej Sondej.  

3 lipca 2010r. 93 wolontariuszy wyruszyło 
na Kresy, aby porządkować oraz odnawiać polskie 
nekropolie w Komarnie, Chłopach, Tuligłowach, 
Dawidowie, Drohobyczu, Tłumaczu, Kołomyi, 
Czyszkach, Brzeżanach, Podhajcach, Jampolu, 
Lityniu i Lewaczach na Wołyniu. Opiekę nad 
uczniami sprawowała osobiście dolnośląska kurator 
oświaty, Beata Pawłowicz. 

Ja również miałam przyjemność znaleźć 
się w grupie 93 wolontariuszy i brać udział w tym 
wspaniałym przedsięwzięciu. Akcja rozpoczęła się 
od krótkiej odprawy przed gmachem Telewizji 
Polskiej przy ul. Karkonoskiej we Wrocławiu. Po 
dokonaniu podziału na grupy i zaopatrzeniu 
w niezbędny sprzęt do pracy (łopaty, grabie, piły, 
sekatory, podkaszarki spalinowe itp.) wyruszyliśmy 
kawalkadą kilkunastu busów na wschód. Podróż 
trwała długo, głównie ze względu na konieczność 
„odstania swego” na granicy polsko-ukraińskiej. 
Nasza grupa jechała w kierunku Komarna (obwód 
lwowski). W Komarnie byliśmy około godziny 9 
rano, 4 lipca. Tutaj też nastąpił podział grupy -  
część pozostała w Komarnie, a my pojechaliśmy 
wynajętym z Drohobycza busem do Tłumacza. 
Szefem naszej „tłumackiej” grupy był Wójt Gminy 
Miłkowice - Waldemar Kwaśny. W grupie było też 
troje licealistów (Dominika Sieroń, Tomek Seniura i 
Wojtek Ludjan, uczniowie XIII Liceum 
Ogólnokształcącego we Wrocławiu) oraz student 
I roku Uniwersytetu Wrocławskiego - Łukasz Wolski. 

 
 

Pieczę nad młodzieżą sprawowała z ramienia 
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Krystyna 
Juzwenko Jager, którą wspierała nauczycielka 
z Miłkowic Jolanta Toczek. Reprezentantami 
Oddziału Tłumaczan byli Stanisław Skowron i ja 
(Irena Rosowska). 

Do Tłumacza dotarliśmy ok. godziny 15-tej. 
Po krótkim zamieszaniu zostaliśmy zakwaterowani 
w miejscowym internacie. Budynek z zewnątrz 
prezentował się nienajgorzej, w pokojach 
natomiast było różnie. Łóżka były metalowe 
z dosyć zniszczonymi materacami i bardzo zużyte 
poduszki i koce. Była także łazienka z osobną 
toaletą, ale woda tylko zimna i to czasami. Bez 
śpiwora i własnej poduszki ciężko byłoby 
przetrwać. Po rozlokowaniu udaliśmy się 
w poszukiwaniu baru lub restauracji, gdzie 
moglibyśmy się stołować. Na szczęście okazało 
się, że w centrum Tłumacza powstała nowa 
restauracja, bardzo schludna i czysta, ze smaczną 
kuchnią, gdzie zamówiliśmy śniadania i obiady. 
Kolacje przygotowywaliśmy we własnym zakresie.  

Następnego dnia, tj. 05.07.2010r. po 
wczesnej pobudce, uzbrojeni w sprzęt roboczy, 
udaliśmy się na śniadanie, a po śniadaniu prosto 
na cmentarz, do pracy!! Mer Tłumacza, Pan 
Mychajło Kowbas przysłał do naszej dyspozycji 
samochód z kierowcą, który zawiózł nas na 
cmentarz. Pojechał też po zakupy brakującego 
sprzętu (siekiery, łopaty, łomy, itp.). Cmentarz 
wyglądał strasznie, zwłaszcza jego część 
z polskimi grobami. Zarośnięte i  zdewastowane 
nagrobki, sterty śmieci (zdjęcie nr 1 – widok na 
polską część cmentarza). Prace porządkowe 
rozpoczęliśmy od grobów leżących przy wejściu 
prowadzącym do kapliczki. Pierwszy do 
sprzątnięcia zakwalifikowany został grób księdza 
Sawy. (zdjęcie nr 2 – Jola i Krysia porządkują 
grób księdza Sawy). Wykopywane chwasty 
i zielsko młodzież wynosiła do podstawionego 
(dzięki uprzejmości mera) ciągnika z przyczepą. 
Po oczyszczeniu grób księdza wyglądał znacznie 
lepiej (zdjęcie nr 3). Rozpoczęliśmy oczyszczanie 
trzech innych grobów, lecz upalna pogoda i trudy 
podróży nie pozwoliły nam na dłuższą pracę. 
Około godziny 16-tej zakończyliśmy pracę na 
cmentarzu. Bardzo sympatyczna rodzina 
ukraińska, mieszkająca obok cmentarza 
udostępniła nam wodę ze studni, mydło, ręczniki 
i napoiła nas pysznym kompotem. Pozwolili nam 
również przechować u nich nasze narzędzia, 

Z życia Tłumaczan 
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dzięki czemu mogliśmy wyruszyć na obiad umyci 
i bez bagażu. Obiad był pyszny -  barszcz 
ukraiński, młode ziemniaki i kotlet z kurczaka. Po 
obiedzie kierowca zawiózł nas nad tłumacki staw  
Wody tam nie brakowało, można było więc 
popływać i przy okazji się umyć. Z nad stawu 
wracaliśmy spacerkiem, dawną ulicą Słowackiego, 
przy której przed wojną mieszkała moja mama 
z rodziną. Stojąc przed jej rodzinnym domem 
wyobraziłam sobie mamę jako dziecko, biegającą 
z bratem i siostrami po podwórku, krzątających się 
po gospodarstwie rodziców, choinkę w oknie. To 
była bardzo wzruszająca chwila. Mama tak wiele 
mi opowiadała o tych szczęśliwych czasach. 
Później stanął mi przed oczami obraz dziadka, 
emerytowanego policjanta, którego w nocy 
wyprowadzało NKWD, babci z czwórką dzieci 
załadowanych na furmankę i wywiezionych 
w bydlęcych wagonach na Sybir. Łzy same cisnęły 
mi się do oczu i pytałam DLACZEGO, czym 
zawinili, że musiało ich i wielu innych mieszkańców 
Tłumacza spotkać takie nieszczęście. A ja 
przyjechałam tu sprzątać cmentarz, na którym 
gdzieś spoczywają prochy mojego pradziadka, 
lecz śladu po jego mogile już nie ma.  

06.07.2010r. przyszedł kolejny dzień pracy 
na cmentarzu. Pogoda była upalna, ciągnik 
z przyczepą na śmieci już na nas czekał i jakoś 
ciężko było zabrać się do pracy. Wtedy spotkało 
nas miłe zaskoczenie. Dołączyła do nas spora 
grupa młodzieży ukraińskiej z Tłumacza, która 
dowiedziała się o naszej akcji sprzątania 
cmentarza i z własnej woli, bez proszenia, 
postanowiła nam pomóc (zdjęcie nr 4 – młodzież 
z Tłumacza pomaga przy czyszczeniu ogrodzenia 
grobu księdza Sawy). Młodzi Ukraińcy zaprosili 
nas także na wieczorny koncert, który 
zorganizowali w przeddzień Święta Kupały. Było 
dużo skocznej muzyki, tańce i cukrowa wata. Na 
zakończenie koncertu przemówił mer, Pan  
Kowbas. Powitał oficjalnie naszą delegację 
i podziękował za akcję porządkowania cmentarza. 
Zostaliśmy zaproszeni także na scenę, gdzie głos 
zabrał szef naszej grupy Waldek Kwaśny. Prawie 
o północy mer zaprosił nas do swojej siedziby na 
drobny poczęstunek. Dzień skończył się bardzo 
sympatycznie. Następnego dnia było święto Jana 
Kupały, dzień wolny od pracy. Mer zorganizował 
nam wycieczkę w Karpaty Wschodnie do Jaremcza 
i Bukowela. Niestety, całą drogę lało i zamiast 
cudownych, górskich widoków, widzieliśmy tylko 
ścianę deszczu (zdjęcie nr 5 – nasza grupa na 
wycieczce w Bukowelu). W trakcie naszej 
wycieczki do Jaremcza mer odbierał liczne 
telefony z informacjami o sytuacji powodziowej 
w Tłumaczu. Gdy okazało się, że woda zalewa 

Tłumacz, nasze nastroje znacznie się pogorszyły. 
Po powrocie do Tłumacza okazało się, że sytuacja 
w mieście nie jest tak tragiczna, zalało jedynie 
niżej położone ulice, plac targowy i stadion 
sportowy. 

 Następnego dnia, tj. 08.07.2010r. od rana 
padał deszcz i dopiero po południu mogliśmy 
popracować na cmentarzu. Zbyt wiele jednak nie 
udało się zrobić. W gąszczu zarośli odkrywaliśmy 
kolejne polskie grobowce, większość w opłakanym 
stanie, ale udawało się też trafić na piękne, dobrze 
zachowane pomniki (zdjęcie nr 6 – grób Jadwigi 
Ćwiąkalskiej, absolwentki filozofii U.J., która 
zmarła w wieku 25 lat, 2 lutego 1934 roku), 
(zdjęcie nr 7 – grobowiec Tuzinkiewiczów po 
uporządkowaniu), (zdjęcie nr 8 – grób Michała 
Wrońskiego, nauczyciela z Tłumacza ur. 22 XI 
1883 r. zm. 20 XII 1930 r.). Jola i Krysia w pocie 
czoła walczyły z zaroślami okalającymi grobowce 
wzdłuż prawdopodobnie głównej alei 
przedwojennego cmentarza. Niestety, obraz jaki 
się ukazał po ich odsłonięciu był tragiczny (zdjęcie 
nr 9 – aleja z widokiem grobowców po 
oczyszczeniu). 

9 lipca odwiedziła nas podczas pracy na 
cmentarzu ekipa telewizyjna TVP z Panią Grażyną 
Orłowską. Były wywiady, rozmowy i filmowanie. Po 
wizycie filmowców pracowaliśmy nadal. Bardzo 
doskwierał nam upał i duża wilgotność powietrza 
po wcześniejszych ulewach. Gdy wróciliśmy do 
internatu, okazało się, że nie ma w kranach wody 
i nie wiadomo kiedy będzie. Prawdopodobnie był 
to skutek zalania przez powódź urządzeń 
wodociągowych. Zmuszeni byliśmy więc nosić 
wodę ze studni, kilka wiader na II piętro. Była to 
prawdziwa szkoła przetrwania. Część z naszej 
grupy udała się nad staw, aby się zrelaksować 
i umyć. Wieczorem odwiedzili nas mer Mychajło 
Kowbas, wójt z Oknian, Myrosław Krasniak 
i profesor Dzeman. W kameralnych warunkach 
udało mi się oficjalnie wręczyć list intencyjny 
z propozycją współpracy partnerskiej Gminy 
Wiązów z miastem Tłumacz. 

Następnego dnia, tj. 10 lipca, Jola i Krysia 
wcześnie rano pojechały do Otynii sprzątać groby 
rodzinne Joli. Reszta udała się do pracy na 
cmentarzu, w której dzielnie wspierała nas 
młodzież ukraińska. Młodzież postawiła sobie za 
punk honoru oczyszczenie grobu rodzinnego 
starosty Leonarda Ziemlbic Bogusza. 
W centralnym punkcie pomnika wyrosło drzewo, 
po którym pozostał olbrzymi pień (zdjęcie nr 10 – 
Tomek i Wojtek po obkopaniu pnia usuwają 
jego pierwszy kawałek). Liczne próby usunięcia 

pnia przyniosły wreszcie oczekiwany skutek 
(zdjęcie nr 11 – grób starosty po oczyszczeniu).  
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11 lipca była niedziela, więc młodzież 
polska i ukraińska pojechała do Stanisławowa, 
Waldek postanowił odszukać rodzinę mieszkającą 
20 km od Tłumacza, w wiosce Kończaki Stare, 
a Krysia wróciła do Polski. Bez niej zrobiło się 
cicho i smutno (zdjęcie nr 12 – Łukasz, Dominika, 
Tomek i Wojtek pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza w Stanisławowie). Ja, Jola i Stasiu 
poszliśmy na mszę do kapliczki na cmentarzu, 
którą odprawiał ksiądz Artur Zaucha z trzema 
siostrami zakonnymi z Obertyna. Msza była 
bardzo skromna, odprawiana po ukraińsku 
(zdjęcie nr 13 – widok wnętrza kapliczki). Po 

południu pojechaliśmy zwiedzać Stanisławów. To 
piękne miasto, zwłaszcza centrum, gdzie są  
wyremontowane i odnowione kamieniczki, piękny 
dworzec kolejowy i wiele sympatycznych miejsc do 
posiedzenia i odpoczynku. 

12 lipca, to kolejne święto i dzień wolny od 
pracy. Zostaliśmy zaproszeni przez mera 
Tłumacza i sołtysa Myrosława Krasniaka na festyn 
do Oknian. To malowniczo położona wioska, 
wśród wąwozów i pagórków, tam też znajduje się 
XVIII-wieczny drewniany kościółek przeniesiony 
z Tłumacza, w którego miejscu wybudowany 
został murowany kościół św. Anny. Korzystając 
z wolnego czasu udałyśmy się z Jolą do kościoła 
i dzięki uprzejmości gospodarza mogłyśmy wejść 
do środka i obejrzeć jego wnętrze przerobione na 
cerkiew greko-katolicką. W pobliżu kościoła 
znajdował się przedwojenny cmentarz polski, 
z którego pozostało kilka poprzewracanych 
kamieni nagrobnych i obecnie wypasa się na nim 
krowy (zdjęcie nr 14 – poprzewracane 
i zdewastowane nagrobki na zapomnianym 
cmentarzu polskim w Oknianach). To było 
bardzo przygnębiające odkrycie, uczucie żalu oraz 
pamięć o wydarzeniach z lutego 1944 roku we wsi 
Okniany, w konfrontacji z patriotycznymi pieśniami 
ukraińskimi śpiewnymi na festynie spowodowały 
u mnie nastrój przygnębienia. Zabawa natomiast 
rozwinęła się na dobre, nasza młodzież chyba 
bawiła się dobrze z kolegami z Tłumacza (zdjęcie 
nr 15 – młodzież na festynie w Oknianach), i to 
zapewne jest dobry znak na przyszłość. 
W naszym imieniu, na prośbę sołtysa Myrosława 
Krasniaka przemówił Stasiu Skowron (zdjęcie nr 
16 – sołtys Oknian Myrosław Krasniak 
i przemawiający Stasiu Skowron). Około 17-tej 
zerwała się gwałtowna burza, ulewny deszcz, 
grzmoty i błyskawice wymusiły zakończenie imprezy, 
więc w pośpiechu wróciliśmy do Tłumacza. 

13, 14 i 15 lipiec to kolejne dni ciężkiej 
pracy na cmentarzu. Pozostało nam jeszcze wiele 
do zrobienia, a czasu było coraz mniej, tym 
bardziej, że pracowaliśmy w okrojonym składzie 

(Krysia była już we Wrocławiu). Bardzo dzielnie 
sprawowała się Jola, drobna i delikatna kobieta, 
ale robota dosłownie paliła jej się w rękach. 
Siekierą operowała z wielką gracją i niebywale 
skutecznie, żaden pień czy konar jej się nie oparł 
(zdjęcie nr 17 – Jola w akcji). Wtórował jej szef 
naszej grupy, Waldek, który też doskonale radził 
sobie z ręcznym sprzętem niezmechanizowanym 
(zdjęcie nr 18 – Waldek z widłami, w trakcie 
wynoszenia śmieci na przyczepę ciągnika).  

15 lipca, około południa ponownie 
odwiedziła nas Redaktor Grażyna Orłowska ze 
swoją ekipą telewizyjną. Znowu były rozmowy, 
wywiady i filmowanie (zdjęcie nr 19 – wszyscy 
pracują pod czujnym okiem kamerzysty, łącznie 
z zaprzyjaźnioną młodzieżą ukraińską). Niestety, 
to był już ostatni dzień naszego pobytu 
w Tłumaczu. Na pożegnanie zapaliliśmy znicze na 
polskich grobach (zdjęcie nr 20 – Jola zapala znicz 
na grobie księdza Sawy). Musieliśmy kończyć 
pracę i jechać porządkować inny cmentarz 
w Dawidowie, koło Lwowa. Przyszedł czas na 
pożegnanie z bardzo sympatyczną rodziną, która 
udostępniła nam swoje podwórko, wodę ze studni 
do mycia, poiła kompotem i częstowała 
słodyczami. Wspaniali ludzie – wielkie im dzięki 
(zdjęcie nr 21 – pożegnanie z miłymi sąsiadami). 
Pozostało jeszcze pożegnanie z obsługą 
restauracji, która nas karmiła przez blisko dwa 
tygodnie (zdjęcie nr 22 – właściciel restauracji 
z miłą panią kelnerką). Ten ostatni dzień był długi. 
Jeszcze spotkanie u mera Pana Kowbasa, 
podziękowania, poczęstunek i drobne upominki na 
pożegnanie (zdjęcie nr 23 – pożegnalne 
spotkanie u mera Tłumacza). Teraz tylko szybko 
spakować bagaże, zrobić pamiątkową fotkę 
i w drogę, w kierunku Lwowa (zdjęcie nr 24 – 
pożegnanie z Tłumaczem). Wszyscy obiecaliśmy 

sobie, że za rok wrócimy do Tłumacza.  
Do Dawidowa dotarliśmy wieczorem, po 

drodze zatrzymując się na cmentarzu, który 
mieliśmy porządkować. Wszystkie trudy i znoje 
zrekompensowało nam miejsce, w którym 
zamieszkaliśmy. Był to bardzo luksusowy, jak na 
nasze dotychczasowe warunki zajazd na 
rogatkach Lwowa, w którym były łazienki z ciepłą 
wodą, czysta pościel i telewizor!!! Po cudownie 
przespanej nocy, z samego rana wyruszyliśmy 
z całym sprzętem roboczym pieszo w kierunku 
cmentarza. Jadąc samochodem wydawało się 
nam, że to nie jest duża odległość. Niestety, 
byliśmy w błędzie, szliśmy prawie 2 godziny, 
w upale i kurzu obładowani łopatami, grabiami, 
piłami itp. To była istna droga przez mękę, 
a jeszcze czekała nas wielogodzinna praca na 
cmentarzu. 



 

Sprzątanie cmentarza w Tłumaczu 

03 – 18 lipiec 2010r. 
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Fotografie do artykułu wykonały: Irena Rosowska, Jolanta Toczek i Dominika Sieroń. 
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18 lipca była niedziela i to był ostatni dzień 
naszego pobytu na Ukrainie. Po śniadaniu 
pojechaliśmy do Lwowa, spędziliśmy tam kilka 
godzin i zachwycaliśmy się urokiem tego 
wspaniałego miasta. Po południu przyjechał po 
nas rozklekotany bus, który zawiózł nas do granicy 
polsko-ukraińskiej. Granicę przeszliśmy na pieszo, 
niczym „mrówki” z wielkimi bagażami, wzbudzając 
ogólne zainteresowanie celników. W Polsce czekał 
na nas czysty autobus, który po normalnych 
drogach, przy kiepskiej pogodzie dowiózł nas 
szczęśliwie do Wrocławia, około godziny 3-ciej 
nad ranem. 19 lipca byliśmy w domu. 

  

Wspomnienia Tomka 
 

Z Tłumaczem pierwszy raz spotkałem się 
w te wakacje. Jechałem tam z misją odkrycia 
i posprzątania polskich grobów. Na początku 
trudno było mi się zaaklimatyzować i przyzwyczaić 
do warunków tam panujących, ale z czasem 
przystosowałem się.  

Tłumacz, to miasteczko dość dobrze 
rozwinięte, pełne sklepów i restauracji. Jedynym 
problemem tak naprawdę był brak wody, ale na 
miejscu był zawsze do dyspozycji staw i studnia 
na podwórku internatu. Gdy po raz pierwszy 
zobaczyłem cmentarz ukazał mi się naprawdę 
w opłakanym stanie. I nie chodzi tu tylko o polskie 
groby ale także o ukraińskie. Na szczęście udało 
nam się trochę go uprzątnąć, choć i tak to była 
tylko około 1/4 cmentarza. Tamtejsi ludzie dobrze 
nas tam traktowali, nie było żadnych krzywych 
spojrzeń ani słów typu "po co te polaczki tu 
przyjechały?" Zaprzyjaźniliśmy sie z młodymi 
tłumaczanami, którzy mają w ramach odwiedzin 
do nas przyjechać, żeby zobaczyć Polskę. 
Do Tłumacza na  pewno wrócę i mam nadzieję, że  
będzie to w następne wakacje.  
 
Tomasz Seniura - uczeń liceum ogólnokształcącego.  

 

Wspomnienie Dominiki 
 

Przyznam, że do Tłumacza trafiłam 
przypadkowo. Prawdę mówiąc, było mi obojętne, 
gdzie pojadę, gdyż pierwszy raz miałam się udać 
na wschód. Po długiej, męczącej podróży 
dotarliśmy do małego miasteczka, niczym - prócz 
cerkwi, nie różniącym się od polskich miasteczek. 
Patrząc przez szybę samochodu na ludzi 
chodzących po tamtejszych ulicach, 
zastanawiałam się, co nas tutaj czeka.  
Miałam wrażenie, że Tłumacz to miejscowość, jak 
każda inna, a słowa p. Irenki "kto poznał Tłumacz 
będzie tam wracał" były dla mnie obce.  

Po zakwaterowaniu, w bardzo skromnych 
warunkach, postanowiliśmy poznać miejscowość. 
Z perspektywy przechodnia miasto wyglądało 
zupełnie inaczej. W centrum panował ruch, ludzie 
wychodzili na ulice, siedzieli w pubach lub jedli 
lody, natomiast na skraju miasta (tam w okolicy 
cmentarza) miałam wrażenie, że czas się cofnął. 
Kury, krowy i niesamowite autobusy na gaz.  
Gdy weszłam na cmentarz przeżyłam szok! 
Widziałam polskie napisy, nazwiska, tablice - 
totalnie zniszczone i zdewastowane! To był 
straszny widok.  

W pierwszych dniach, praca w pełnym 
słońcu szła bardzo dobrze, oczyszczanie 
pierwszych grobów było niesłychanie motywujące. 
Dopiero po paru dniach zmęczenie i upał dały 
o sobie znać. Odnajdywanie w krzakach polskich 
mogił bardzo cieszyło. To prawdziwa lekcja 
patriotyzmu, dla każdego z nas. Oburzały mnie 
porozrzucane kości, czy doszczętnie zniszczone 
nagrobki. Aż smutno było na to patrzeć. Na 
cmentarz przyszła także pomóc nam tamtejsza 
młodzież. Gdy pierwszy raz ich zobaczyłam - 
pomyślałam, że nie znajdziemy wspólnego języka. 
Jednak po paru spotkaniach zwykła znajomość 
zamieniła się w międzynarodową przyjaźń! 
Zrozumiałam, że oni w niczym nie różnią się od 
nas. Mają takie same marzenia, pragnienia i pasje. 
Jednym z tych pragnień było odwiedzić nasz kraj. 
Być może wkrótce się to spełni. Czekam na nich 
z niecierpliwością.  
W końcu, gdy nadszedł czas wyjazdu 
zrozumiałam, że bardzo związałam się 
z mieszkańcami oraz z tym miejscem, pomimo 
wielu różnic. Ogromny smutek i żal, a słowa pani 
Ireny, które na początku były mi obce, nabrały dla  
mnie znaczenia.  
 
Tłumaczu! Do zobaczenia w 2011!  
 
Dominika Sieroń. 
 

Uwaga 
 
Zdjęcia do artykułu „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” znajdują się w kolorowej wkładce 
wewnątrz Zeszytu i są oznaczone kolejnymi 
liczbami, zgodnie z wytłuszczonymi akapitami 
w powyższym tekście. 
 

Wszystkie fotografie do artykułu wykonały: 

 
Irena Rosowska, Jolanta Toczek i Dominika Sieroń. 

 
 



            Zeszyty Tłumackie 2(46) 2010r. 
 

14 
 

Z Wiązowa do Tłumacza 
 

Elżbieta Niewolska 
 

 

Procesja wiernych z cerkwi prawosławnej zmierza na 
uroczystość obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. 
 

Nawiązanie przez nasz Oddział współpracy 
z władzami Tłumacza, a także z Panią red. 
Grażyną Orłowską Sondej, o której pisaliśmy 
w poprzednich „Zeszytach Tłumackich” 
zaowocowało wyjazdem wolontariuszy na 
cmentarz tłumacki, którzy go uporządkowali oraz 
nawiązaniem stosunków partnerskich pomiędzy 
Wiązowem leżącym na Dolnym Śląsku liczącym 
ponad 750 lat oraz Tłumaczem, starszym od 
Wiązowa tylko o lat 40. 

Tłumacz odwiedziłam 24 sierpnia 2010r. 
wraz z delegacją z Wiązowa oraz Telewizją Polską 
Wrocław, w Dniu Niepodległości Ukrainy i byłam 
świadkiem podpisania dokumentów o partnerstwie 
obu miast, a także uroczystych obchodów 797 
rocznicy powstania Tłumacza. Nawiązanie 
partnerskich stosunków pomiędzy obu miastami 
poprzedzone było ogromnym zaangażowaniem 
młodzieży Wiązowa w zainicjowanej przez  Panią 
Grażynę Orłowską Sondej akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” i ukoronowaniem 
przeprowadzonej podczas wakacji akcji 
porządkowania przez wolontariuszy polskich 
nekropolii, leżących na terenie dzisiejszej Ukrainy. 
Wiązowski Zespół Szkół Publicznych był w tych 
działaniach najlepszy w województwie dolnośląskim. 
Władze Wiązowa reprezentował starosta powiatu 
strzelińskiego Pan Jerzy Krochmalny, a Tłumacz 
mer miasta Pan Mychajło Kowbas. 

Uroczystości jubileuszowe   rozpoczęły się 
uroczystą mszą świętą w tłumackich cerkwiach 
i częścią oficjalną pod pomnikiem symbolizującym 
wolną Ukrainę, w centrum Tłumacza, tuż obok 

parku. Pogoda była wspaniała, 
miasteczko odświętnie przygotowane. 
Część oficjalna rozpoczęła się 
przybyciem tłumackich władz oraz 
dwóch procesji wiernych cerkwi 
grekokatolickiej i prawosławnej. Jest to 
piękny obyczaj. Procesje wiernych po 
mszy formują się przy swoich cerkwiach, 
następnie ruszają ku sobie i spotykają się 
w miejscu uroczystości, niosąc obrazy 
i sztandary, gdzie już razem modlą się 
i celebrują święto. Przybyłych na 
uroczystość mieszkańców oraz gości 
powitał mer Tłumacza Pan Mychajło 
Kowbas oraz przewodniczący Tłumackiej 
Rady Administracji Pan Wasyl Seniw, 
odbyły się także okolicznościowe 
przemówienia oraz wręczono 
odznaczenia zasłużonym obywatelom 
Tłumacza. Po zakończeniu części 

oficjalnej uroczystości, przedstawiciele obu miastu 
udali się do siedziby mera miasta, gdzie   
podpisano dokumenty o partnerstwie i wzajemnej 
współpracy. Starosta w  imieniu burmistrza 
Wiązowa Pana Henryka Ożarowskiego zaprosił 
przedstawicieli Tłumacza do odwiedzenia 
Wiązowa. 

Popołudnie świątecznego dnia wypełnione 
było już tylko zabawą, wspaniałą wystawą 
upieczonych z okazji ukończenia żniw chlebów, 
czyli korowajów i pięknych dzieł sztuki ludowej 
z okolicznych wiosek. Były  rzeźby w drewnie, 
ceramika, wspaniałe bukiety z zebranego zboża, 
kwiatów i owoców, a przede wszystkim 
przepięknie haftowane serwety, obrusy, bluzki 
i męskie koszule. Każda wioska na swoim stoliku 
prezentowała okazały, wyrośnięty ozdobny 
korowaj, różne domowe wypieki, pierożki, owoce 
i tradycyjnie spożywany przy takich 
uroczystościach kompot z suszonych owoców. 
Goście podchodzili do stolików, gdzie częstowani 
byli tymi smakowitościami i słuchali pięknych 
ludowych pieśni, wykonywanych przez ludzi 
w różnym wieku ubranych w ludowe stroje. 
Śpiewały dzieci i dorośli, pojedynczo i  zespołowo, 
czystymi, pięknymi, mocnymi głosami. Na ulicy 
panował radosny, świąteczny nastrój do późnych 
godzin wieczornych. Na zakończenie uroczystości 
podziękowałam w imieniu OOT młodzieży 
ukraińskiej, która pracowała na tłumackim 
cmentarzu i wręczyłam im zaproszenia do Polski  
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Podpisanie umowy o partnerstwie. Umowę podpisują – 

Pan Mychajło Kowbas i Pan Jerzy Krochmalny. 
 

w imieniu wójta Gminy Miłkowice, Pana 
Waldemara Kwaśnego. 

Wszystkie wyjazdy do Tłumacza są dla 
mnie zawsze bardzo osobistym przeżyciem, 
okazją do obserwacji życia obecnych jego 
mieszkańców, życzliwych nam ludzi i ciekawych 
historii miasteczka z czasów, gdy było ono polskie. 
W trakcie ostatniej wizyty miałam przyjemność 
zamieszkać w gościnnym domu Pani Kornelii 
Maksymiuk przy ul. Hruszewskowo (dawna ulica 
Słowackiego). Przyjęła mnie w domu pani Kornelii 
jej córka Aleksandra i wraz z panią Sławą 
Fuczenko (siostrą bliźniaczką Pani Kornelii) 
gościła, otaczając mnie opieką i dbając abym 
czuła się, jak w domu rodzinnym. Jestem bardzo 
wdzięczna wszystkim Paniom za pobyt i na 
łamach „Zeszytów Tłumackich” składam 
serdeczne podziękowania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wspomnienia o Zenonie Piotrowskim 
z Tłumacza 

 

Stefania Piotrowska 
 

Zenon Piotrowski urodził się w1919r., 
w Tłumaczu, woj. stanisławowskie. Był synem 
Teofila Piotrowskiego ur. w 1889r. i wnukiem 
Marcina ur. w Strachocinie, pow. sanocki. Życiowe 
losy zaniosły Teofila do Tłumacza, gdzie pracował 
w sądzie, aż do 1945r. Tam też ożenił się 
z Bronisławą (ur. 1896r.) z d. Prokopiw. Stworzyli 
dobraną parę małżeńską. Doczekali się dwóch 
synów - Emiliana (ur. 10.01.1917r.) i Zenona (ur. 
1919r.). W Tłumaczu wybudowali własny dom, 
żyło im się dobrze, a dzieci kształciły się 
w miejscowym gimnazjum.  

Wszystko przerwała wojna, która wypędziła 
ich, podobnie jak innych Tłumaczan na zachód, na 
tereny obecnej Polski. Piotrowscy zatrzymali się 
w Sanoku i tu osiedlili się na stałe wraz z synem 
Emilianem. Tu też zmarli i są pochowani na 
sanockim cmentarzu. Bronisława w 1954r. zmarła 
nagle na serce. Teofil zmarł na wylew 25 II 1962r. 
Starszy syn Emilian pracował w PZU, a później do 
emerytury w Sanockim Przedsiębiorstwie 
Budowlanym. Spotkał tam swoją żonę Stefanię 
Jasik (ur. 8 X 1929r. w Stryju), córkę strażnika 
granicznego, czyli też kresowiankę, której rodzina 
również osiedliła się w Sanoku.  

Zenon był  przystojnym, wesołym 
i towarzyskim mężczyzną. W życiu przyszło mu 
przejść ciekawą, czasem tragiczną drogę życiową, 
tak charakterystyczną dla losu wielu Polaków. 17 
IX 1939r., w okolicach Rawy Ruskiej dostał się do 
niewoli sowieckiej i jako jeniec wojenny znalazł się 
w obozach pracy (łagrach) na północy Rosji. 
Początkowo przebywał w łagrze koło 
Archangielska, później został przewieziony wraz 
z innymi jeńcami do Republiki Komi, do obozów 
w tajdze w dorzeczu Wyczegdy i Sysoły. Kolejne 
etapy tej drogi przez mękę, to lasy nad Peczorą, 
kopalnie Workuty i znane z najgorszej sławy 
kopalnie nad Kołymą. Przeszedł tam prawdziwe 
piekło, tak dobrze znane wielu Polakom.  Zenkowi 
dzięki Bogu udało się przeżyć te straszne czasy, 
choroby i pracę ponad siły.  

Na wiadomość o tworzeniu się polskiej 
armii w Rosji, Zenon wraz kolegami poszedł 
bezdrożami, w łachmanach, o głodzie, z wiarą 
w polskiego żołnierza. Podróż  z Kołymy do 
Uzbekistanu była prawdziwą walką o przetrwanie. 
Przestrzegani przed pułapkami zastawianymi na 
Polaków przez władze sowieckie dotarli do 
Taszkientu, do tworzącej się tam armii pod 

Moja 
wspaniała 
opiekunka 

Pani  
Sława 

Fuczenko 
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dowództwem gen. Władysława Andersa. Początki 
6. Dywizji nie były różowe. Brak było wszystkiego: 
mundurów (mrozy ok.40-50°C), broni, żywności, 
kiepskie było zakwaterowanie. Rosjanie nie kwapili 
się z przekazywaniem transportów z angielskim 
zaopatrzeniem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ośrodek szkoleniowy w Tockoje, gdzie 
stacjonował oddział Zenka, 14 IX 1941r. odwiedził 
gen. W. Anders, a 12 XII Wódz Naczelny gen. W. 
Sikorski. W sierpniu 1942r. na podstawie 
porozumienia ZSRR a Wielką Brytanią polskie 
oddziały zostały przeniesione na Bliski Wschód. 
Zenek wraz z innymi żołnierzami  popłynęli 
statkiem z portu Krasnowodsk nad Morzem 
Kaspijskim, do Iranu. Krótko potem polskie 
oddziały przeszły do Iraku i Palestyny.  
Do akcji zbrojnej Zenek wszedł dopiero na terenie 
Włoch. Brał udział w bitwie pod Monte Cassino, 
jako kanonier i telefonista. Był odpowiedzialny za 
sprawną łączność Armii Polskiej. Bywały sytuacje, 
gdy Zenek wykazał się bohaterską odwagą idąc 
w pole bitwy bez żadnej osłony i zabezpieczenia, 
aby przywrócić łączność wojsk. Został ciężko 
ranny, przeżył jedynie dzięki troskliwej opiece 
swojej późniejszej żony Murie, angielskiej 
sanitariuszce, która została wdową. Jej mąż, 
korespondent wojenny zginął w jednej z bitew 
o  Monte Cassino. Po wyjściu ze szpitala 
wojskowego i zakończeniu dalszych działań 
wojennych Zenon i Murie pobrali się i wyjechali do 
Anglii. Nauczony smutnym doświadczeniem 

postanowił nie wracać do komunistycznej Polski. 
Bał się Sowietów, pamiętał dobrze lekcję pobytu 
polskiego jeńca w ZSSR.  

Piotrowscy zamieszkali w rodzinnym 
majątku żony w miejscowości Leicester. Zenek 
włączył się w interes rodzinny i zajmował się min. 
stadniną koni. Nie doczekali się dzieci. W 1969r. 
odwiedził  Zenka jego brat Emilian. Spotkali się po 
30 latach w Londynie na głównym dworcu. Wraz 
z małżeństwem Piotrowskich czekał na niego inny 
tłumaczanin, pan Moszoro, stale mieszkający 
w Londynie. Powitanie było bardzo wzruszające. 
Słowa dławiły się w gardle, ale jakże byli 
uszczęśliwieni tym spotkaniem. Mimo zmęczenia 
rozmawiali całą noc i kolejny dzień. Zenon za 
udział w kampanii wojennej otrzymał szereg 
odznaczeń zarówno polskich jak i brytyjskich, m.in. 
"Victoria Cross", którą otrzymał z rąk Królowej 
Anglii  za wyniesienie z płonącego bunkra sześciu 
generałów brytyjskich podczas bombardowania. (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emilian próbował zaprosić brata z żoną do 
powojennej Polski, lecz ten odmawiał, obawiając się 
władz komunistycznych, Służb Bezpieczeństwa oraz 
NKWD, którzy decydowali o losach Polaków. Obaj 
bracia odkładali plany spotkania w Polsce na 
przyszłość. Zenon był również wspaniałym stryjem dla 
córek Emiliana - Zeni i Ewy. Cieszył się nimi bardzo 
i zamierzał zająć się ich wykształceniem w Anglii.  

W 1972r. małżeństwo Piotrowskich 
przeprowadziło się do Południowej Afryki, gdzie 
wraz z mężem i dziećmi przebywała córka 
z pierwszego małżeństwa Murie. Po krótkim 
pobycie w nowej ojczyźnie Zenon zmarł niestety 
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w  
Tłumaczu, 

1939r. 
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i 

Emil 
Piotrowscy.  
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w dramatycznych okolicznościach, ratując życie 
sąsiada pogryzionego przez pszczoły z jego 
ukochanej pasieki. Ratując desperacko życie 
sąsiada, po szalonej jeździe samochodem, 
oddawszy go w ręce lekarzy, sam obok samochodu 
padł nieżywy. Wielka odpowiedzialność za ludzkie 
życie, świadomość jego ceny wynikająca 
z doświadczeń okrutnych czasów wojny, sprawiła, 
że zachował się jak żołnierz na wojnie, poświęcając 
własne życie. Zachował się jak bohater, bo nim był! 
O wypadku tym pisała miejscowa prasa ogłaszając 
go bohaterem. Miał 53 lata. 

Rok od śmierci swego męża odwiedziła nas 
w Sanoku żona Zenona wraz ze swoją siostrzenicą 
Hazel. Pragnęła nas poznać i zobaczyć Polskę, 
którą byłą zachwycona. Marzeniem Murie było 
również zobaczyć kiedyś dom zmarłego męża 
w Tłumaczu. Niestety nie dostała pozwolenia od 
władz komunistycznych. Milek zorganizował im 
wspaniałą wycieczkę do Oświęcimia, Zakopanego, 
Krakowa i pobliskich miast. W Krakowie próbowali 
odnaleźć panią Jadwigę, córkę ogrodnika 
przedwojennego parku w Tłumaczu. Murie 
opowiadała nam, że pani Jadwiga była wielką 
miłością z lat gimnazjalnych Zenka i dużo nam o niej 
opowiadała. Mówiła min., że gdy Zenek przechodził 
Golgotę Wschodu, zawsze towarzyszyło mu 
wspomnienie o Jadwidze. Gdy z głodu stracił wzrok, 
jak inni jeńcy, gdy pracował w nieludzkich 
warunkach, gdy śmierć zaglądała mu w oczy, Ona 
przywoływała go do życia.  

Uczestniczyłam w 1988r. w zjeździe 
Tłumaczan w Świdnicy. Zamierzałam przyjechać 
wraz z mężem Emilianem, lecz niestety zmarł 25 
lutego 1988r. Do przyjazdu zmobilizowała mnie 
Emilia Śniechowska z Rzeszowa. Była sympatią 
z lat gimnazjalnych mojego męża. Chciała, abym 
pojechała tam z nią i z jej bratem. Poznałam tam 
wspaniałych ludzi i poczułam atmosferę dawnego 
Tłumacza. Pan dr Nikosiewicz uczcił minutą ciszy 
pamięć mojego Milka. Doznałam tam wiele 
życzliwości ze strony koleżeństwa, z niektórymi 
jestem w kontakcie do dziś. Atmosfera Kresów jest 
mi bardzo bliska. Urodziłam się w Stryju, ojciec 
pracował w Straży Granicznej na punkcie 
przejściowym w Wyszkowie, Ludwikówce i Doline. 
Później w 1931r. zostaliśmy przeniesieni do 
Jabłonicy, koło Worochty (punkt przejściowy). 
Z kolei w marcu 1939r. przeprowadziliśmy się do 
Barwinka koło Dukli, gdzie zastała nas wojna. 
Straż graniczna swoje rodziny ewakuowała dla 
bezpieczeństwa do kilku wsi w okolicy Sanoka 
w obawie przed Ukraińcami i Niemcami. Dostaliśmy 
kwaterę w Srogowie Górnym u państwa Bieleckich. 
Stamtąd Mama na własną rękę przeprowadziła się 
do Sanoka, gdzie mieszkam po dziś dzień. Ojciec 

został na wojnie, a potem w obozie Ravensbruck 
przeznaczonym dla wojskowych oficerów. 
W 1944r. od początku listopada przebywał 
w łagrach Nowosybirsk i Donbas.  

Dość dawno zamierzałam napisać 
o drodze przez mękę wojny Zenka. Brakowało mi 
odwagi. Jednak ostatnie pismo z redakcji 
Zeszytów Tłumackich zmobilizowało mnie abym 
opisała losy żołnierza Armii Polskiej - Zenona 
Piotrowskiego. Zawsze czekam na każdy kolejny 
numer. Nadmienię, że w 1988r. do Sanoka 
przyjechał w odwiedziny do swojej siostry i matki 
pan Sławek Kłopotowski, który później zabrał mnie 
do Tłumacza. Umożliwił mi poznanie i zwiedzenie 
tego miasta. Gościłam tam tydzień i do dziś jestem 
pod wpływem uroku tego zakątka na Pokuciu.  
Z Sanokiem związany był także ksiądz dr Lesław 
Jeżowski, a konkretnie z parafią i kościołem, który 
przypomina kościół w Tłumaczu. Często 
powtarzał: "... te dwie wieże, to jak w Tłumaczu". 
Kapłan ten w naszym kościele miał ponad 400 
wystąpień. Były to przede wszystkim ciekawe 
kazania, ale także mowy o wielkich Polakach. 
Przez  trzy kolejne lata prowadził rekolekcje 
wielkopostne. Przeważnie odprawiał mszę o godz. 
18:00, a późnej przychodził do nas w odwiedziny. 
Przenosili się wtedy z mężem wspomnieniami do 
Tłumacza, które trwały do późnych godzin 
nocnych. Nasz proboszcz, który gościł ks. 
Jeżowskiego, zapytał mnie: "Co oni tak długo 
rozmawiają?". Ja na to odpowiedziałam: "Tłumacz 
i Kresy to temat niewyczerpany". Dużo mogliby 
jeszcze rozmawiać, ale niestety obydwaj już nie 
żyją. Zostałam ja z „Zeszytami Tłumackimi” 
i przekazuję to co pamiętam córkom, trzem 
wnukom i jednej wnuczce.  
 
 

1) Victoria Cross, w skrócie: VC (Krzyż 
Wiktorii)  to najwyższe odznaczenie  
wojenne Imperium Brytyjskiego 
ustanowione w 1856r. Wręczane jest 
wojskowym Wielkiej Brytanii lub Wspólnoty 
Brytyjskiej wszystkich rang lub cywilom 
pozostającym pod władzą wojskową. 
Nazwa pochodzi od królowej Wiktorii. 
Odznaczenie wręczane jest za "przykładną 
odwagę, szczególny akt poświęcenia lub 
wyjątkowe oddanie obowiązkom w obliczu 
nieprzyjaciela". Osoba odznaczona 
Krzyżem Wiktorii ma prawo umieszczać po 
swoim nazwisku litery "VC". 

 
 

 



            Zeszyty Tłumackie 2(46) 2010r. 
 

18 
 

Rodzinna wyprawa na Kresy 
 

Stefania Piotrowska 
 
 W 1939 r. przyjechaliśmy w Bieszczady do 
Sanoka, ale zawsze ciągnie mnie w Gorgany 
i Karpaty, gdzie się urodziłam (Stryj) i spędziłam 
dzieciństwo. Wspomnienia pozostawiały niezatarty 
ślad na całe życie, pragnę przekazać je moim 
najbliższym, czyli córkom i ich dzieciom. 

Wyjaśniam, że mój ojciec Józef Jasik 
pracował w straży granicznej na Kresach. Po 
I wojnie światowej służył jako żołnierz straży 
granicznej. Pierwszą jego placówką był Seneczew. 
Po roku został przeniesiony na punkt przejściowy 
w Wyszkowie (ówczesna trójgranica). Było to 
przejście graniczne o dużym międzynarodowym 
znaczeniu, dlatego wymagano znajomości języka 
obcego (ojciec jako poznaniak dobrze znał język 
niemiecki). W latach 1925 - 1926 tato na odprawie 
celnej poznał moją mamę Helenę, pochodzącą 
z Wyszkowa. Wracała od ciotki, która była 
właścicielką restauracji na Węgrzech. Po 
zakończonej służbie ojciec odprowadził mamę do 
jej domu oddalonego o 3km od placówki straży 
granicznej. Znajomość trwała dość długo 
i zakończyła się ślubem. Odbył się on w Wygodzie 
ponad 30km od Wyszkowa, ponieważ tam 
znajdował się najbliższy kościół rzymsko-katolicki. 
 Ponieważ mam już 80 lat, postanowiłam 
swoim córkom - Ewie i Zenonie oraz wnukom - 
Łukaszowi, Arturowi i Mateuszowi pokazać 
rodzinne strony, które do 1939 r. należały do 
Polski. Zięć Tomasz jest właścicielem sklepu i nie 
mógł z nami pojechać, zaś wnuczka Agata miała 
sesję egzaminacyjną w Łodzi, gdzie studiuje.  

Dnia 29 czerwca zeszłego roku 
wyruszyliśmy z Sanoka przez malownicze i pięknie 
położone Bieszczady na przejście graniczne 
w Krościenku. Pierwszymi miastami naszej 
wycieczki były Sambor, potem Hyrów oraz Stryj. 
Tu zatrzymaliśmy się i pokazałam szpital, 
w którym się urodziłam. Nocowaliśmy w hotelu, 
w Dolinie „Kniaź Oleg”. Od czasu mojego 
ostatniego pobytu miasto bardzo się rozwinęło. 
Tego samego dnia pojechaliśmy do krewnej Hani 
do Nowoczyna (Gorgany). Zostaliśmy bardzo 
gościnnie przyjęci. Było nas osiem osób 
i odwiedziliśmy najbliższą sąsiadkę Oksanę. 
Nowoczyn to urocza wieś około 9km od Wygody. 
30 czerwca złożyliśmy wizytę dalszym krewnym 
w Iłemii (ok. 8 km od Rożniatowa). Jest to dość 
duża i zadbana wioska. Tutaj też spotkaliśmy się 
z gościnnością i ogromną serdecznością. Stąd 
pojechaliśmy w Karpaty, do Delatyna, Mikuliczyna, 

Jaremcza i Tatarowa, a także do Jabłonicy, gdzie 
przed wojną na punkcie przejściowym mój ojciec 
pełnił służbę w straży granicznej, jako przodownik 
tej placówki. Na krótko zatrzymaliśmy się 
w Delatynie, miejscowości nad Prutem, w pięknej 
dolinie wśród gór i lasów.  

Następnym etapem naszej wędrówki było 
Jaremcze, położone w jarze Prutu, wśród 
Beskidów pokrytych lasami. Pokazałam moim 
młodym turystom Kamień Dobosza, 
opowiedziałam też smutną historię mostu 
kolejowego zbudowanego w 1893 r. Wtedy był to 
największy most kolejowy na skalę europejską. 
Niemcy w 1944 r. wysadzili go w powietrze i nigdy 
już nie został odbudowany. Tu posłużyłam się 
przewodnikiem „Ziemia stanisławowska” 
opracowanym przez już nieżyjących Stanisława 
i Tadeusza Pelikanów. Jaremcze bardzo się 
w ostatnich latach rozwinęło. W Tatarowie 
zatrzymaliśmy się przy stacji kolejowej, którą 
zapamiętałam, gdy odjeżdżałam stąd w 1939r. 
Pokazałam też rodzinie wodospad Tatarczyk nad 
Prutem. Wreszcie dojechaliśmy do Jabłonicy - 
miejsca, gdzie spędziłam swoje dzieciństwo. 
Dzięki pani Śliwickiej, z którą rozmawiałam na 
targu, odnalazłam dokładne miejsce przejścia 
granicznego, gdzie pracował mój tato. Ocalały 
jedynie dwa głazy, pomiędzy którymi był biało -
czerwony szlaban graniczny. Dzięki zachowanej 
studni odnalazłam fundamenty byłej strażnicy. Ze 
strażnicy, która znajdowała się na wzniesieniu 
roztaczał się przepiękny widok na Howerlę i Popa 
Ivana, które znajdowały się naprzeciw naszych 
okien. Z drugiej strony, przy głównej drodze 
mieściło się schronisko Towarzystwa 
Tatrzańskiego (pierwsze w Polsce), spalone 
późnej przez Ukraińców. Po drodze wstąpiłam do 
domu Ivana Kaczuka, który powiedział, że 
placówka została rozebrana przez miejscowych. 
Z jego bratem Dmytrem codziennie chodziłam do 
szkoły oddalonej o 5 km wśród gór, lasów i dzikiej 
przyrody. W budynku mojej dawnej szkoły 
aktualnie znajduje się uzdrowisko. Czułam się tam 
jak „ryba w wodzie”. Jabłonica wiąże się z moim 
dzieciństwem i najmilszymi wspomnieniami sprzed 
siedemdziesięciu lat. To kawał czasu. W drodze 
powrotnej wstąpiliśmy do Worochty, która jest 
nieco zaniedbana. Wróciliśmy stamtąd pełni 
wrażeń, pod wielkim urokiem ziem przez Polskę 
utraconych.  

Następnego dnia (1 lipca, w środę) 
odwiedziliśmy trójgranicę w Wyszkowie. Na 
miejscu nie znaleźliśmy żadnej informacji ani 
śladu, że była to polska granica. Zlokalizowałam to 
miejsce jedynie poprzez cmentarz żołnierzy z I wojny 
światowej oraz drogę prowadzącą na Węgry. 
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Zatrzymaliśmy się we wsi Wyszków. Pamiętam ją 
jako maleńką, zacofaną wioskę. Obecnie buduje 
się tutaj wiele pensjonatów, stwarzając bazę 
wypoczynkowo-turystyczną dla tamtejszej 
ludności.  

Dom mojej mamy na Horbii nie istnieje, tak 
jak wiele dawnych budynków. Zostaliśmy 
zaproszeni przez dalekich krewnych na obiad. Aby 
dostać się tam, musieliśmy zostawić busa na 
drodze, a sami pieszo schodziliśmy zboczem góry 
po łące porośniętej pachnącą lawendą i górskimi 
storczykami. Najbliżsi ich sąsiedzi oddaleni są od 
3 do 5km. W zimie, gdy czasami są duże opady 
śniegu, dzieci nie mogą chodzić do szkoły. 
W domu musi być strzelba, ponieważ 
podchodzące wilki stanowią niebezpieczeństwo 
dla mieszkańców i zwierząt domowych.  

Gdy wracaliśmy do Doliny córki nalegały, 
żeby zobaczyć Tłumacz - rodzinne miasto ich ojca. 
Pomimo późnej pory dojechaliśmy do miasta. 
Jednak nie odnaleźliśmy domu mojego męża, 
a błądząc po ulicach Tłumacza spotkaliśmy panią 
Moczulską, mieszkającą przy dawnym kościele, 
której przypomniałam sytuację sprzed 
pięćdziesięciu lat, kiedy to Cyganie ukradli jej 
przesiany mak. Pokazałam park, ul. Słowackiego 
i plac po dawnym gimnazjum, gdzie Emilian 
Piotrowski zdawał maturę. Dziewczyny były 
szczęśliwe, że mogły choć na chwilę zobaczyć tę 
miejscowość. W czwartek poświęciliśmy czas na 
odwiedziny rodziny w Wygodzie. W piątek pełni 
wrażeń wróciliśmy do domu. 

Myślę, że w niedalekiej przyszłości 
ponownie zbiorę rodzinę i pojedziemy do 
Tłumacza. Planujemy tam pobyć trochę dłużej, 
aby dobrze poznać miasto, o którym wiele mi 
opowiadał mąż wraz z teściem (Teofilem 
Piotrowskim). Lata uciekają szybko i ze względu 
na mój wiek, nie mogę odkładać zbyt długo 
wyjazdu. 

 

Krótka chwila w Tłumaczu 
 

Bogumiła  Przybyło Hrapkowicz 
 

W dniach od 21 – 27.09. 2010r. byłam 
razem z mężem na wycieczce  na Kresach, 
zorganizowanej przez biuro podróży „Rainbow 
Tours”. Była to wycieczka „Szlakiem 
Wołodyjowskiego”, a mianowicie – Stanisławów 
i ród Potockich, Kołomyja i Huculszczyzna, 
Czerniowce i Bukowina, Kamieniec Podolski 
i „Pan Wołodyjowski”, Zbaraż i „Ogniem 
i mieczem”, Krzemieniec i Juliusz Słowacki, 
kresowe zamki i pałace oraz Lwów – miasto na 
styku kultur. 

Spośród różnych propozycji wybraliśmy tę 
wycieczkę, ponieważ przewidywała nocleg 
w Stanisławowie, co stwarzało nam możliwość 
odwiedzenia w godzinach popołudniowych 
Tłumacza. Udaliśmy się do Tłumacza wynajętą 
taksówką. Była to dla mnie pierwsza wycieczka od 
1945r. do miasta, w którym się urodziłam i spędziłam 
dzieciństwo. Przede wszystkim chciałam zobaczyć 
mój dom rodzinny. Okazało się, że jest w dobrym 
stanie. W trakcie poszerzenia ul. Słowackiego 
metalowe ogrodzenie zostało przesunięte bliżej 
domu. Niestety, wnętrza domu nie mogłam 
zobaczyć, gdyż nie było w tym czasie jego 
mieszkańców. 

 
Dom rodzinny Hrapkowiczów przy ul. Słowackiego 

(obecnie Hruszewskowo). 
 

Po zrobieniu kilku zdjęć podjechaliśmy bliżej 
centrum. Miasto jest odnowione, ulice poszerzone, 
dużo jest nowych obiektów. Odnalazłam budynek 
„Sokoła”, w którym w latach 30-tych Ojciec mój był 
naczelnikiem. Obecnie jest tam min. Rada 
Narodowa. Szukałam swojej szkoły podstawowej, 
która przed wojną była w parku, gdyż istniejący tam 
budynek był gęsto otoczony krzakami i drzewami, 
i nie przypominał dawnego budynku. Niestety nie 
mogłam dobrze zwiedzić miasta ze względu na 
ograniczenie czasowe. Było mi bardzo smutno, 
ponieważ powróciły wspomnienia z czasów 
szczęśliwego dzieciństwa, które skończyło się 
w 1944r. przymusowym opuszczeniem tych stron na 
zawsze. 
 

Kresowe spotkanie w Krośnicach 
 

Renata Hajduk 
 
 W sobotę 6 listopada,  w Krośnicach, pow. 
Milicz odbyło się  niecodzienne spotkanie 
sympatyków Kresów oraz mieszkańców Gminy 
Krośnice, których korzenie wywodzą się 
z Bohorodyczyna, Baru, Buczacza i innych 
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miejscowości kresowych.  Inspiracją do spotkania 
była mijająca 65 rocznica  przesiedleń z Kresów 
Wschodnich. Spotkanie rozpoczęła uroczysta 
Msza Św. w kościele p.w. Św. Maksymiliana Kolbe 
w Krośnicach, którą celebrowali ksiądz Wacław 
Buryła i  ksiądz Julian Marut - proboszcz parafii 
Wierzchowice, urodzony również  na Kresach. 
Mszę św. rozpoczęła pieśń „Serdeczna matko”, 
która towarzyszyła przesiedleńcom podczas 
długiego transportu w nieznane. W oprawę mszy 
św. (czytania, modlitwę wiernych, śpiewy) 
zaangażowali się  kresowiacy z okolicznych 
miejscowości, Janusz Dziekan, Helena Sobańska, 
Renata Hajduk, a słowo wstępne i kazanie 
wygłosił ks. Wacław Buryła. Po Mszy Św., na którą 
przybyli licznie zaproszeni goście oraz 
przedstawiciele krośnickich władz samorządowych 
nastąpił przemarsz na Plac Jana Pawła II, gdzie 
pod pomnikiem upamiętniającym przesiedlenie, 
liczne delegacje złożyły kwiaty, a dzieci z Zespołu 
Szkół i Przedszkola w Krośnicach zapalone 
znicze. Swoimi refleksjami na temat wydarzeń 
związanych z przymusowymi przesiedleniami 
podzielili się wójt Gminy Krośnice Mirosław 
Drobina, a w imieniu kresowiaków Jan Trzciński. 

 
Uroczystość w Centrum Edukacyjno - Turystyczno - 

Sportowym w Krośnicach. 
 

Po uroczystościach pod pomnikiem, 
w blasku niesionych przez młodzież pochodni 
zaproszeni goście przeszli korowodem do CETS, 
gdzie w  imieniu organizatorów przywitała ich 
dyrektor ZSiP w Krośnicach Wiesława Wysopal. 
Wśród zebranych gości obecne były władze 
gminne i samorządowe Gminy Krośnice, 
dyrektorzy szkół gminnych, przedstawiciele 
organizacji kresowych: Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich 
z  Wrocławia, Pan Andrzej Kaminski, 

przedstawiciel Oddziału Tłumaczan z Wrocławia, 
redaktor naczelna Zeszytów Tłumackich, dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Krośnicach, dyrektor 
CETS, lokalna prasa, licznie zgromadzeni 
kresowiacy z Wierzchowic, Krośnic, Milicza, 
Oleśnicy i innych okolicznych miejscowości.  

Spotkanie prowadziła Renata Hajduk,  
nauczycielka z ZSiP w Krośnicach, która 
przygotowała  wraz z dziećmi ze szkoły  
w Krośnicach  program artystyczny,  nawiązujący 
swą wymową do wydarzeń związanych 
z przesiedleniami, a także sławiący kulturę 
i obrzędowość dawnych polskich Kresów. Podczas 
występu dzieci, w tle wyświetlane były zdjęcia 
związane treścią i tematyką  z programem 
artystycznym. Mali artyści występowali w strojach 
ludowych i zaprezentowali  różnorodne układy 
choreograficzne. Ciekawie przygotowana była 
również scenografia występu, która dodawała 
spotkaniu odpowiedniego nastroju. Znalazły się 
tam snopki siana, brzozy, stara skrzynia, 
drewniany  płotek, stare, kresowe obrazy i jak 
mówią słowa piosenki śpiewanej przez dzieci 
„przydrożny krzyż”, pod którym umieszczono 
figurę Chrystusa złożonego do grobu (uratowaną 
z pożaru klasztoru w Tyśmienicy w czasie II wojny 
i przywiezioną niedawno z Bohorodyczyna). Po 
części artystycznej głos zabrali wójt Gminy Krośnice 
- Mirosław Drobina oraz Dariusz Stasiak –  
Sekretarz Gminy  i Radny Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego, którzy nawiązali w  swych 
wypowiedziach do rodzinnych powiązań z Kresami, 
a także do wyjazdów i inicjatyw podejmowanych 
przez gminę na Kresach. 
         Ciekawostką spotkania był pokaz używania 
cepa do młócenia zboża przygotowany przez 
mieszkańców Wierzchowic Janusza Dziekana 
i Jana Okniańskiego, który  wzbudził u przybyłych 
wiele wspomnień, a dla młodzieży był ciekawą 
lekcją historii. Prowadząca spotkanie Renata 
Hajduk przypomniała  zebranym o wielu 
inicjatywach , które od kilku lat są podejmowane 
oddolnie przez mieszkańców Gminy  i których 
wielkim efektem było: 
 

 uprzątnięcie polskiego cmentarza 
w Bohorodyczynie przy pomocy miejscowej, 
ukraińskiej społeczności oraz mieszkańców 
Gminy Krośnice, 

 postawienie krzyża  i tablicy na mogile  
pomordowanych przez UPA 19 marca 1944 
roku, 

 nawiązanie przyjaznych relacji 
z mieszkańcami Bohorodyczyna, 
miejscowym księdzem grekokatolickim 
i władzami ukraińskiej Gminy Żukocin. 

 nabożeństwo pokutne  na polskim 
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cmentarzu,  a także akt przeproszenia 
przez księdza ukraińskiego Polaków za 
mordy dokonane w czasie wojny na ich 
przodkach . 

 zmiana wizerunku i inne spojrzenie na 
Polaków 

 zainteresowanie wymianą kulturalną 
miedzy ukraińską Gminą Żukocin a Gminą 
Krośnice. 

Podziękowała także wszystkim, którzy podejmowali 
wysiłki wyjazdu na Kresy w celu ratowania  
polskiego cmentarza w Bohorodyczynie. W imieniu 
zebranych na spotkaniu kresowiaków wyraziła 
wdzięczność dla wójta gminy p. Mirosława  Drobiny 
za wsparcie finansowe i zainteresowanie 
wszystkimi działaniami podejmowanymi przez 
mieszkańców Gminy dla ratowania polskich 
śladów na Kresach, a przedstawiciele 
kresowiaków p. Stefania Trzcińska i Jan Szmigiel 
w podzięce przekazali wójtowi bukiet kwiatów. 
Po części artystycznej nastąpiła biesiada przy 
specjalnie na spotkanie udekorowanych 
i zastawionych stołach. Na gości czekały  ruskie 
pierogi, ciasta domowej roboty, pyszny chleb ze 
smalcem z miejscowej piekarni, kawa, herbata 
 oraz prawdziwy barszcz ukraiński przygotowany 
przez wolontariuszkę z Ukrainy. Jedną z atrakcji 
były niespodzianki przygotowane przez nauczycielki 
ze szkoły, które czekały na szczęśliwców numerków 
umieszczonych  w pączkach. Drobne upominki 
ucieszyły wielu zebranych. W spotkaniu 
uczestniczył również znany wszystkim  zespół 
ludowy ,,Pierstniczanie”, który swoim występem 
umilił czas biesiadującym. Kresowiacy mogli 
zobaczyć także wystawę pt. „Bohorodyczyn dawniej 
i dziś” prezentującą historię i dzień współczesny 
miejscowości skąd przybyli kresowiacy Gminy 
Krośnice. Podczas uroczystości zbierane były 
pieniądze do puszek  z przeznaczeniem    na 
ratowanie polskich cmentarzy na Kresach. 
 Nie było to pierwsze spotkanie 
organizowane przez miejscowych kresowiaków, 
lecz kolejne z wielu poprzednich. Przynajmniej 
dwa, trzy  razy w roku spotykają się oni tak licznie 
obchodząc ważne dla nich rocznice. 
W zorganizowanie spotkania po raz pierwszy tak 
aktywnie zaangażował  się Zespół Szkół 
i Przedszkola w Krośnicach na czele 
z nauczycielkami z kształcenia zintegrowanego 
( Henryką  Skrzypczyk, Iwoną Ciupak, Joanną 
Jasięga, Elżbietą Figurą, Danutą Laszuk-Borutą 
i Renatą Hajduk). Wspomagało ich  w swoich  
działaniach Centrum Edukacyjno - Turystyczno 
Sportowe i Urząd Gminy w Krośnicach. 
Finansowego wsparcia udzielił Urząd Gminy i Rada 
Rodziców  w Krośnicach. 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Elżbieta Niewolska 
 

 
 

Tłumaczanie przed kościółkiem w Siedlakowicach. 
 

Coroczna pielgrzymka Tłumaczan do 
obrazu św. Anny Samotrzeciej w Siedlakowicach 
jest wyjątkowym przeżyciem. Każdego roku, pod 
koniec lipca gromadzi wokół siebie mieszkańców 
Siedlakowic, pielgrzymujących Tłumaczan - 
żyjących jeszcze dawnych mieszkańców 
Tłumacza, a przede wszystkim Ich potomków, 
następne pokolenie znające rodzinne miasto 
swoich przodków tylko z opowiadań. W tym 
pięknym, letnim dniu spotykamy się, aby modlić 
się wspólnie przy obrazie  św. Anny, na którym 
widnieje także Maria trzymająca na rękach 
malutkiego Chrystusa,  która jest symbolem życia 
rodzinnego, łączniczką pokoleń i patronką 
wychowania. Wpatrując się w ten piękny obraz, 
przed którym modlili się moi dziadkowie i mama, 
jestem przekonana, że wysłuchuje nasze prośby 
i zsyła nam łaski, dzięki którym trwamy 
i pamiętamy o naszych przodkach i dziedzictwie, 
które po sobie pozostawili. 

 

 
 

 

Na zdjęciu od lewej: Pani Helena Jaśkiewicz oraz Pani 
Leontyna Dziweńko z córką. 
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Jak wzruszające i piękne chwile przeżywamy 
w dniu naszej tłumackiej patronki św. Anny, niech 
świadczy list od wspaniałej, „nowo odnalezionej” 
Tłumaczanki, Pani Leontyny Dziweńko, z domu 
Zwolińskiej. Pozwalam  sobie zacytować go w całości. 
 

Pani 
Elżbieta Niewolska 
Pan  
Jerzy Czyżycki 
 

Towarzystwo Miłośników  
Lwowa i Kresów  
Południowo Wschodnich 
 

Szanowni Państwo 
Na tę chwilę czekałam 65 lat. 
To nie był zwyczajny odpust, to nie była zwyczajna 
msza odpustowa, nie było „kolorowego jarmarku, 
blaszanych zegarków, drewnianych kogucików, 
baloników na druciku”, za to były niezapomniane 
chwile. 
To było wielkie, wspaniałe przeżycie. 
Z głębi serca dziękuję! Dziękuję za tak wspaniałe 
przywitanie i przyjęcie do rodzinnego grona 
tłumackich parafian. Tyle było ciepła w każdym 
wypowiedzianym słowie. Łzy szczęścia, radości, 
wzruszenia przeplatały się nawzajem. 
W momencie, kiedy zobaczyłam TEN wspaniały 
obraz wróciły wspomnienia z dzieciństwa. Dłuższą 
chwilę stałam nieruchomo, a czułam się tak, jak 
w chwili przystąpienia do I Komunii Świętej, 
uroczyście i w białej sukience. 
Jeszcze raz dziękuję za gościnność i możliwość 
wspólnego przeżywania tak pięknego święta, 
życząc Oddziałowi Tłumaczan jeszcze wiele takich 
uroczystości, a Zarządowi życzę dalszych 
osiągnięć w utrwalaniu historii i tradycji kresowych. 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu 
będziemy się wspólnie modlić i razem świętować. 
 

Z życzeniami 
Wszystkiego Dobrego 
Leontyna Dziweńko 
Z d. Zwolińska – „najmłodsza tłumacka parafianka” 
 

Droga pani Leontyno! To my dziękujemy za to, że 
jest Pani z nami, w naszej wspaniałej Tłumackiej 
Rodzinie. 
 

Dziękujemy również bardzo serdecznie 
mieszkańcom Siedlakowic za wspaniałe przyjęcie 
i cudowną, ciepłą, i serdeczną atmosferę naszego 
corocznego spotkania! 
 

 
 

Jadwiga Kołodziej z d. Matejko. 
Wspomnienie. 

 

Zbigniew Żyromski 
 

 
 

Jadwiga Matejko urodziła się 22 maja 
1920r. w Monasterzyskach, pow. Buczacz. Była 
córką Andrzeja Matejki i Marii Mielnik. Początkowo 
mieszkała w Tyśmienicy, a później w Tłumaczu, 
gdzie ojciec jej pełnił służbę w randze przodownika 
Policji Państwowej, zwanej Granatową. 

W 1939r. ukończyła liceum państwowe 
w Tłumaczu. Gdy wybuchła II wojna światowa i do 
Tłumacza wkroczyły wojska Armii Czerwonej ojciec 
Jej został natychmiast aresztowany i osadzony 
w Ostaszkowie, a w kwietniu 1940r. został 
zamordowany. W związku z tym, że ojciec został 
uznany za wroga Związku Radzieckiego, Jadwiga 
wraz z matką i jedną z sióstr, została zesłana na 
„białe niedźwiedzie”, do Kazachstanu w obwodzie 
kustanajskim. Dzięki usilnym staraniom babki 
Karoliny Mielnik wróciła z zesłania tylko z matką, 
w lecie 1945r. do Monasterzysk i tu wyszła za mąż 
za oficera Wojska Polskiego - Stanisława Kołodzieja. 
Jesienią 1945 roku wszyscy musieli opuścić 
ziemię ojczystą. Osiedliła się wraz z mężem 
w Sieradzu, gdzie podjęła pracę w zawodzie 
nauczycielki w Oficerskiej Szkole Łączności. 
Kołodziejowie mieli dwie córki – Barbarę i Elżbietę. 
Po jakimś czasie przenieśli się służbowo do 
Zegrza aby ostatecznie osiedlić się w Warszawie. 
W 1976 roku przeszła na emeryturę. Po zmianach 
ustrojowych udzielała się społecznie, jako 
kresowianka i sybiraczka, a także wyjeżdżała na 
spotkania tłumaczan. Odznaczona została 
Krzyżem Zesłańców Sybiru. W grudniu 1966 roku 
uległa ciężkiemu wypadkowi drogowemu, co 
wyłączyło ją z czynnego życia i wyjazdów. Zmarła 
w 90-tym roku życia, nad ranem, 2 lipca 2010 roku 
w Warszawie. 
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Jadwiga Kołodziej z d. Matejko 
ur. 22.05.1920r. 

w Monasterzyskach 
zm. 02.07.2010r. w Warszawie 

 

Rudolf Woroszczuk 
ur. 29.01.1920r. 
w Pałahiczach 

zm. 21.10.2010r. w Brzegu 
 

Odeszli 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinom zmarłych składa Zarząd  
 

TMLiKPW Oddział Tłumacz oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich  
 

 

Nazwisko i imię 
Na cele 

statutowe 

Na remont 
kapliczki i 
cmentarza  

Razem 

Bochosiewicz Stanisław 67,00   67,00 

Bula Rafał 17,00   17,00 

Chruszczyk Jadwiga 2,00   2,00 

Duda Anna   70,00 70,00 

Helt Krystyna 17,00   17,00 

Hołodyńska Stanisława 17,00   17,00 

Jeżowska Barbara 17,00   17,00 

Juszczak Janina   27,00 27,00 

Kłonowski Zdzisław 17,00   17,00 

Kolenda Andrzej   35,00 35,00 

Korczowska Anna 67,00   67,00 

Królikowska Jadwiga 4,00   4,00 

Mierzwiński Stanisław 67,00   67,00 

Petrus Juliusz 67,00   67,00 

Pielasz Jerzy 67,00   67,00 

Piszkiewicz Aniela   100,00 100,00 

Prymakowska Józefa 17,00 100,00 117,00 

Rosowska Irena    67,00 67,00 

Sapa T. B. Opole 37,00   37,00 

Skowron Stanisław   67,00 67,00 

Sobańska Helena 47,00   47,00 

Węgrzyn Jan 10,00   10,00 

Woroszczuk Adam i Bolesław 17,00   17,00 

Woroszczuk Rudolf 17,00   17,00 

Razem 571,00 466,00 1037,00 

 

Darowizny za okres  

od 24.06.2010 r. do 15.11.2010 r. 
 

Komunikaty 

 

 

Spotkanie opłatkowe 
 

Uprzejmie zawiadamiamy wszystkich 
sympatyków i członków Oddziału, że 
zgodnie z  corocznym  zwyczajem  Msza 
Św. opłatkowa odprawiona zostanie 
w dniu 12.01.2011r. o godzinie 11.00 
w kościele św. Doroty (obok Opery). 
Spotkanie opłatkowe odbędzie się 
w Dworze Polskim, w Rynku (sala na 
piętrze) o godz. 13.00.  
Ze względów organizacyjnych prosimy 
o zgłoszenie uczestnictwa do dnia 
10.01.2010r. 
Serdecznie zapraszamy.  
 

Zjazd w Mielnie Unieściu 
 

Uprzejmie informujemy Szanownych 
Państwa, że przyszłoroczny zjazd – 
wczasy w Mielnie Unieściu, odbędzie się 
w dniach od 3 do 17 września 2011r. 
Cena wypoczynku za tzw. osobo – dobę 
wynosi 65 zł. W cenie tej, podobnie, jak 
w ubiegłym roku jest zakwaterowanie 
i całodzienne wyżywienie. Wstępnie 
zarezerwowano 30 miejsc. Ze względu na 
konieczność wpłaty zaliczki, w celu 
rezerwacji terminu, prosimy przedpłaty 
wpłacać do końca lutego, na konto 
TMLiKPW Oddział Tłumacz, podane na 
ostatniej stronie Zeszytu w stopce 
redakcyjnej. 

 

Wszystkim Darczyńcom składamy  serdeczne podziękowania. 
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Tłumacz 
24 sierpień 2010r. 

 

Święto pokuckiej sztuki 
ludowej. Rękodzieła, 

regionalnych wypieków  
i pieśni. 

 

Zdjęcia: Elżbieta Niewolska 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaccy 
pielgrzymi 

przed 
kościółkiem 

w Siedlakowicach. 

 

Ks. Stanisław Kulig święci 
pojazdy i powierza 

 w opiekę 

św. Krzysztofowi. 

 

Odpust 

w 

Siedlakowicach 

 

Tłumaczanie w świetlicy wiejskiej. Przyjęcie 

i poczęstunek przygotowany przez 

mieszkańców Siedlakowic. 

Zdjęcia: Elżbieta Niewolska 

 


