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Dzieci i młodzież z Gminy Krośnice. Na tablicach umieszczono nazwy miejscowości 

w powiecie tłumackim, skąd pochodzą ich przodkowie. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II edycja akcji 

„Mogiłę pradziada 

ocal od 

zapomnienia” 

Powitanie chlebem. 
Od lewej: Kurator Beata 

Pawłowicz, 
Konsul RP na Ukrainie 

Krzysztof Świderek oraz 
Red. Grażyna Orłowska 

Sondej 

 

Od lewej: Elżbieta Niewolska, 
wójt Gminy Miłkowice 

Waldemar Kwaśny oraz 
sekretarz TMLiKPW Oddział 

Tłumacz Jerzy Czyżycki 

 

Grupa, która pracowała na 
tłumackim cmentarzu 

w 2010 roku. 
Na zdjęciu stoją od lewej: 

 

Wojciech Ludjan, 
Tomasz Sieniura, 

Agnieszka Ludjan, 
Mateusz Niczypor, 
Dominika Sieroo, 
Irena Rosowska, 

w tle 
Aleksander Kozak. 
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Ziemio Kresowa 
 

Ziemio Kresowa – ty nieugaszony zniczu, Feniksie 
wstający z popiołów 

Sztandarze krwawy w kawałkach, najczystsza nuto 
polskości 

Okopie wciąż czujny u wrót zaspanej Europy, 
Wielkie Księstwo Baroku 

Ciszo nieruchoma samotnych dworków i świątyo, 
gdzie Bóg wraca 

Zegarze, który nazad jest cofniony, przeszłości 
w przyszłośd wsłuchana arko 
Gdzie Wilno i Lwów ocalone  

patrzą nam w oczy. 
 

Artur Oppman 
 

Artur Oppman – poeta, żołnierz, piewca 
Warszawy, który w ciągu czterdziestu kilku lat 
swego życia twórczego miał jedną tylko namiętnośd 
- bezgraniczne ukochanie Ojczyzny, napisał również 
piękny wiersz pt. „Ziemio Kresowa”. Ten stary, ale 
jakże aktualny wiersz, niczym piękne motto spina 
dziś  wspaniałe pospolite ruszenie Dolnoślązaków 
o nazwie „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 
Patrząc na młodzież i dorosłych, zaangażowanych 
w ratowanie dziedzictwa polskiego i pełnych miłości 
do Kresów wiem, że znicz Ziemi Kresowej ciągle 
płonie i kresowy Feniks znów wstaje z  popiołów.      

Pomysłodawczynią i główną inspiratorką 
tego pospolitego ruszenia jest Pani Grażyna 
Orłowska Sondej, dziennikarka TVP Wrocław, 
która swoją ogromną pracą, konsekwencją 
i poświęceniem sprawiła, że tak wiele osób 
zaangażowało się w pracę na rzecz Kresów. Akcja 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” to przede 
wszystkim zbiórka funduszy i wolontaryjna praca 
na kresowych cmentarzach. Elementem tej akcji 
jest także uroczysty koncert na wrocławskim Rynku, 
który w tym roku odbył się 13 maja 2011 roku i był 
podsumowaniem  akcji  związanej  z   zbieraniem 

 
 
 
 
 

 
 

pieniędzy oraz przygotowaniem wolontariuszy do 
wyjazdu i pracy w lipcu 2011 roku.  W tym roku 
świętowaliśmy uroczyście już drugą edycję akcji, 
którą zapoczątkowała Pani Grażyna Orłowska 
Sondej pod patronatem Dolnośląskiego Kuratorium 
Oświaty i Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Organizatorami uroczystego koncertu była 
Telewizja Wrocław przy współpracy Towarzystwa 
Miłośników Kultury Kresowej z Wrocławia. 

Podobnie, jak w poprzedniej edycji akcji,  do 
przedsięwzięcia włączyło się kilkaset szkół z terenu 
Dolnego Śląska. Przez kilka miesięcy uczniowie 
zbierali symboliczne złotówki na ratowanie polskich 
cmentarzy rozsianych za wschodnią granicą, aby 
później wziąd udział w pracach porządkowych 
i rekonstrukcjach grobów.  W tym roku młodzież 
porządkowad będzie 18 nekropolii na Wołyniu, 
w okolicach Lwowa, Tarnopola, Stanisławowa i na 
Podolu. W tym również w Tłumaczu. Pracując  jako 
wolontariusze  w ten szlachetny sposób, uczniowie 
i nauczyciele spędzą wakacje. Pracowad będą 
w trudnych warunkach, przy zdewastowanych 
i zapomnianych grobach, wśród których bardzo 
często znajdują się mogiły ich dziadów 

Pamiętne, ważne rocznice 

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 
                

                 Elżbieta Niewolska  

 



            Zeszyty Tłumackie 1(47) 2011r. 
 

2 
 

i pradziadów. Wielu z nich nic o swoim dziedzictwie 
nie wie lub nie pamięta, bo nie przekazały im tej 
wiedzy rodziny i dzięki tej akcji będą mogli poznad 
historię swoich rodów, a tym samym dzieje swojego 
narodu przeżywając prawdziwą lekcję patriotyzmu.  

 

Szkolne poczty sztandarowe 
 

Uroczysty koncert rozpoczął się w Sali 
Rycerskiej Ratusza wręczeniem dyplomów dla 
samorządowców, których szkoły wyróżniły się 
w zbiórkach pieniędzy oraz uroczystym 
przemarszem  ponad 80 pocztów sztandarowych 
dolnośląskich szkół i paradą orkiestry Komendy 
Wojewódzkiej Policji. Organizatorzy, artyści oraz 
publicznośd wspólnie odśpiewali „Rotę”. Obecnośd 
dostojnych gości w osobach: Jego Eminencji 
księdza Kardynała Henryka Gulbinowicza,  
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Konsula 
Generalnego RP w Winnicy na Ukrainie – Krzysztofa 
Świderka, wiceprezydenta Wrocławia, dyrektora 
TVP we Wrocławiu, burmistrzów, wójtów, 
starostów, dyrektorów szkół, nauczycieli  oraz 
młodzieży podkreśliły znaczenie tego 
patriotycznego koncertu.  

Program artystyczny był bardzo bogaty, 
wypełniony śpiewem i taocami w wykonaniu 
wspaniałego i niezawodnego  Zespołu Taoca 
Ludowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej 
z Lublina, który prezentował  piękne, polskie  
ludowe stroje i perfekcyjne wykonanie wszystkich 
utworów. Taoczyły i śpiewały także dziecięco -
młodzieżowe zespoły z Białorusi i Ukrainy: „Podolski 
Kwiat” z Koziatyna i „Wielkie Serce” z Nowego 
Rozdołu na Ukrainie oraz „Białe Skrzydła” 

z Mołodeczna na Białorusi, które wykonywały pieśni 
i taoce polskie, ukraioskie, białoruskie, cygaoskie 
i greckie. Koncert poprowadzili Anna Gordiejewska 
z Polskiego Radia we Lwowie oraz Stanisław Szelc, 
wrocławski satyryk i członek kabaretu „Elita”. 

Na specjalne zaproszenie redaktor Grażyny 
Orłowskiej Sondej na koncert przyjechali 
reprezentanci Gminy Miłkowice, na czele z Wójtem 
Waldemarem Kwaśnym, uczniami ze szkoły 
w Miłkowicach oraz reprezentantkami Kół Gospodyo 
Wiejskich gminy z Ulesia, Goślinowa, Grzymalina i 
Jakuszowa, które na wrocławskim rynku 
prezentowały przysmaki kuchni kresowej. Na stołach 
malowniczo rozlokowanych na wrocławskim rynku 
znalazły się pierogi z przeróżnymi farszami, kresowe 
gołąbki, krokiety, swojskie wyroby wędliniarskie, 
takie jak pasztet, kiełbasa, salceson sporządzone 
według przywiezionej z kresów receptury, kiszka 
ziemniaczana, kulebiaki, rejbak (placek ziemniaczany 
ze skwarkami i cebulką), bułeczki i ciasta.  

 
Red. Grażyna Orłowska Sondej przy stoisku z Gminy 

Miłkowice. 
 

Największym wzięciem, szczególnie wśród 
niemieckich turystów cieszył się domowy smalec 
ze skwarkami i ogórki kiszone. Kuchnia kresowa 
jest typową kuchnią włościaoską i chociaż jej 
potrawy nie należą do szczególnie wykwintnych, 
są oszczędne, a przede wszystkim smaczne, proste 
i zdrowe. Można było spróbowad także domowego 
wina, napid się kawy i herbaty. Przed stołami 
bogato zastawionymi swojskim jadłem ustawiały się 
długie kolejki głodnych i spragnionych rodzinnych 
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smaków uczestników kresowej biesiady.  Koncert 
był wspaniały, publicznośd jak zwykle dopisała, 
pogoda była piękna, a rynek wrocławski tętnił 
kresową muzyką przez wiele godzin. 
 

 
Zespół Taoca Ludowego UMCS z Lublina 

 

Na stronie internetowej Towarzystwa  
Miłośników  Kultury  Kresowej we Wrocławiu, 
jednego z organizatorów akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” umieszczono piękne słowa, 
określające cele jego działao, wśród których można 
przeczytad, że: „Pamięd jest podstawową wartością, 
w której zanurzone są i trwają jak w gigantycznym 
spichlerzu wielkie idee, rzeczy i zjawiska. Pamięd 
kształtuje życie jednostek i narodów. Dlatego jest 
tak bardzo ważna dla rozwoju człowieka 
i społeczności. Bez pamięci nie jesteśmy w stanie 
tworzyd i rozwijad się. Powinniśmy pamiętad 
o swoich przodkach, ich ziemi, tradycjach 
i obyczajach, by lepiej rozumied czas, w którym żyli, 
ale także swój czas, w którym my żyjemy”.  
To przesłanie każdy z nas powinien mied w sercu 
i nie pozwolid zginąd Kresom w otchłani czasu 
i zapomnienia. 

 
 
 
 

Z  Tyśmienicy  na  Zachód 
 

Stanisław Pelikan 
 

Dnia 30 lipca 1944 roku znalazłem się 
razem z moim ojcem Aleksandrem na granicy 
węgiersko – austriackiej, w miejscowości 
Hegyeshalom. Był to bardzo ważny etap  w naszym 
życiu, w którym decydowały się losy naszych 
dalszych peregrynacji …..z Tyśmienicy na Zachód. 
Opuściliśmy nasze rodzinne miasto Tyśmienicę 
przed zbliżającym się frontem i sowiecką armią 
oraz wszystkim tym, co ze sobą niosła, a co dobrze 
poznaliśmy i doświadczyliśmy w latach 1939 – 
1941. Koniecznośd wyjazdu była spowodowana 
również tym, że nasza najbliższa rodzina już 
wcześniej wyjechała, jak to się mówiło – „na 
Zachód”. Tam, dzięki bliskiemu znajomemu, panu 
Józefowi Lachmanowi rodzina osiedliła  się 
w Wieliczce u jego siostry. Pan Józef Lachman 
pracował jako dyżurny ruchu na stacji Tyśmienica, 
której zawiadowcą w czasie okupacji był mój 
ojciec, a znalazł się w Tyśmienicy w pierwszych 
dniach wojny w 1939 roku, przeniesiony ze stacji 
Poronin, ostatniego miejsca pracy. Pan Józef był 
pracownikiem Dyrekcji Kolei w Krakowie 
i w pierwszej połowie lat trzydziestych był 
telegrafistą na stacji Bieżanów. Na wcześniejszą 
ewakuację mojej rodziny wpłynął również fakt, że 
ojciec otrzymał pisemne ostrzeżenie z UPA, żeby 
opuścił z rodziną te strony. W maju 1944 roku 
razem z panem Lachmanem odwieźliśmy do 
Wieliczki nasze rodziny, jego żonę i dwie córki oraz 
moją matkę i dwóch braci. Do wagonu towarowego, 
o który postarał się mój ojciec załadowaliśmy także 
wszystko, co było można z naszego dobytku zabrad. 
Podróżowaliśmy przez Lwów, Przemyśl do Krakowa. 
Pamiętam też, że po drodze podziwialiśmy 
rozbudowaną przez Niemców stację Żurawica 
leżącą niedaleko Przemyśla. Pan Lachman pamiętał 
ją  jako małą stacyjkę. Ponieważ do 1941 roku 
Przemyśl był po stronie sowieckiej, Niemcy 
przygotowując się do ekspansji na wschód, 
zbudowali tu ogromną stację towarową. 

Dojeżdżając do Wieliczki i mijając 
przystanek Bieżanów Drożdżownia powiedziałem 
do matki” „Patrz mamo, jaka piękna zieleo i kwiaty 
…a olchy takie wspaniałe, jak u nas”! Matka 
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uśmiechnęła się smutno, machnęła ręką, 
westchnęła i powiedziała tylko: „Oj synu, synu ….” 
Te jej słowa powiedziały wszystko, co czuliśmy. Po 
umieszczeniu naszych rodzin w Wieliczce 
wróciliśmy z powrotem do Tyśmienicy. 
Podróżowaliśmy całą noc, tym razem linią 
podkarpacką, przez Tarnów, Stróże, Nowy Zagórz, 
Chyrów, Sambor, Drohobycz, Stryj. Przed 
południem byliśmy w Stanisławowie. W marcu 
wyekspediowaliśmy w podobny sposób moją 
babcię wraz z panem Lachmanem, który już do 
Tyśmienicy nie powrócił i został w Wieliczce. 
Ojciec i ja pracowaliśmy nadal – ja na stacji 
węzłowej Chryplin koło Stanisławowa, a ojciec 
w Tyśmienicy. Moje starania o przeniesienie do 
Dyrekcji Krakowskiej nie dały rezultatu. 
Otrzymałem odpowiedź odmowną i to bardzo 
szybko, bo zaledwie w ciągu tygodnia.  
Począwszy od wiosny 1944 do Tyśmienicy zaczął 
zbliżad się front. 29.III.1944r. Tyśmienica została 
zajęta przez wojska sowieckie , po czym już 1 
kwietnia nastąpił jej odwrót, a front ustabilizował 
się w odległości 30 km od Stanisławowa. Przez cały 
ten okres żyliśmy w strachu, pełni obaw o własne 
życie i przetrwanie. Stacja węzłowa Chryplin, na 
której pracowałem była ważnym węzłem 
komunikacyjnym, o dużym nasileniu ruchu 
kolejowego,  przede wszystkim transportów 
wojskowych, co skutkowało częstymi, szczególnie 
nocnymi nalotami lotnictwa radzieckiego. Ostrzał 
artyleryjski, z broni maszynowej, katiusz oraz 
bombardowania lotnicze były na porządku 
dziennym. Powtarzały się także coraz częściej 
napady banderowców, którzy co pewien czas 
dawali o sobie znad. 

22 lipca 1944 roku, gdy przygotowywałem 
się do nocnego dyżuru w Chryplinie ojciec 
zakomunikował mi, że mam zabrad ze sobą do 
plecaka trochę żywności i różne niezbędne rzeczy, 
i po nocnym dyżurze pojechad do Stanisławowa, 
a potem starad się dotrzed do Lwowa i dalej przez 
Przemyśl do Krakowa. Na koniec powiedział mi, że 
mam się o niego nie martwid, bo on da sobie radę. 
Nie komentowałem ojcowskich słów i jego 
polecenia. Nie zastanawiałem się także, jak będzie 
wyglądała realizacja tej podróży i myślę, że nie 
zastanawiał się nad tym także mój ojciec, bo nigdy 
na ten temat później nie rozmawialiśmy. 

Zamierzenie to było trudne do realizacji, ponieważ 
znajdowaliśmy się w strefie działao frontowych, 
czas był niebezpieczny i tylko wiara w to, że będąc 
pracownikami kolei mamy większą szansę na 
powodzenie naszych planów dodawała otuchy. 
Ojciec musiał  bardzo  wierzyd, że dam sobie radę, 
bo przecież miałem wtedy tylko 19 lat. Niestety, 
w ciągu nocy nasza sytuacja diametralnie się 
zmieniła. Kolejarze niemieccy powiedzieli nam, że 
patrole sowieckie są już w Jezupolu, przerwana 
została linia kolejowa na Lwów, a stacje Drohobycz 
i Stryj zostały zbombardowane przez aliantów. 
Otrzymałem polecenie udania się na tory 
rozrządowe i stojące tam wagony w transportach 
skierowanych na zachód,  oznakowanych literą 
„R”. Litera ta oznaczała ładunek wycofaniowy od 
niemieckiego słowa – „rückcug”.  

W związku z zaistniałą sytuacją  jedynym 
kierunkiem ucieczki został kierunek na Węgry! 
W nocy zatelefonowałem do ojca, który miał dyżur 
w Tyśmienicy i powiedziałem, że wracam do domu. 
Po powrocie opowiedziałem mu o zaistniałej 
sytuacji. Jeszcze w tym samym dniu ojciec oznajmił, 
że będziemy się ewakuowad razem z niemieckimi 
kolejarzami, załogą stacji w Tyśmienicy. Było ich 
w załodze pięciu i stacjonowali od początku 1944 
roku, gdy do Tyśmienicy zaczął zbliżad się front. 24 
lipca 1944 roku wcześnie rano pożegnałem się 
z moją ciotką, dziadkiem i kuzynkami. Jednej 
z nich, młodszej, nigdy już nie zobaczyłem. Została 
zamordowana przez banderowców w grudniu tegoż 
roku. O ósmej rano wyjechaliśmy z Tyśmienicy do 
Chryplina. Podróżowaliśmy wagonem towarowym, 
odpowiednio do takiej podróży przystosowanym. 
Wewnątrz wagonu zainstalowano piętrowe prycze 
z siennikami i kocami. Na środku wagonu stał 
duży, metalowy piec z rurą wyprowadzoną nad 
dach. Zaopatrzeni byliśmy w podstawową żywnośd 
więc można było na nim także gotowad potrawy. 

Na stacji Chryplin był dośd długi postój, 
ponieważ kompletowano transport, w tym również 
dołączano wagony z załogą z tejże stacji. Późnym 
popołudniem wyruszyliśmy w kierunku granicy 
węgierskiej, pokonując trasę od Stanisławowa do 
stacji granicznej Woronienka (razem ok. 95 
kilometrów)  bez szczególnych przeszkód. Mijaliśmy 
stacje, które wbiły mi się w pamięd ponieważ 
wielokrotnie tą trasą podróżowałem, przez 
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Bratkowce, Tyśmieniczany, Nadwórną, Delatyn, 
Dorę oraz znane kurorty – Jaremcze, Jamną, 
Tatarów i Worochtę. Jakże inna była teraźniejsza 
podróż! Ostatnia! Jeszcze nie tak dawno byłem na 
wycieczkach gimnazjalnych ze Stanisławowa, gdy 
po ponad dwóch godzinach jazdy wysiadało się na 
przystanku kolejowym Żeniec, tuż przed 
Tatarowem, aby potem górskimi szlakami 
wędrowad na Chomiak, albo też w rodzinnym 
gronie wyjeżdżad do Tatarowa, Worochty, czy 
Jaremcza, otoczonego ze wszystkich stron lasami, 
z pięknym wodospadem na Prucie, tajemniczym 
Kamieniem Dobosza i pięknym, kamiennym 
wiaduktem kolejowym nad rzeką Prut.  

Nie znałem jeszcze wtedy pasjonującej 
historii budowy tego wiaduktu i całej linii kolejowej 
w Karpatach, zbudowanej w koocu XIXw. w bardzo 
krótkim czasie, tzn. ok. 19 miesięcy. W Jaremczu, 
niedaleko wodospadu można było w jednej chwili 
„zamienid się” w Hucuła lub Hucułkę na połoninie 
wśród owiec, wkładając głowę w otwór 
w obramowanym płótnie lub „odbyd lot” 
samolotem relacji Jaremcze – Warszawa, spierając 
się, kto ma „zasiąśd za sterami”. Wszystko to 
oczywiście uwieczniał na zdjęciach fotograf. 
Jaremcze miałem także okazję odwiedzad 
w miesiącach letnich, gdy w związku ze 
zwiększonym ruchem turystycznym w Karpatach 
Wschodnich, delegowano służbowo ojca lub wuja 
na tamtejszą stację. Była to wspaniała okazja 
odwiedzenia bliskich, w tym również mamy, która 
przebywała na wypoczynku w domu zdrowia 
Rodziny Kolejowej, w Worochcie.  

 
Worochta. Stacja kolejowa. 

 

 
Jaremcze. Most nad Prutem 

 
To wszystko uporczywie powracało 

w moich myślach w czasie podróży, której celu 
nie znaliśmy, a perspektywa dotarcia do 
najbliższych mieszkających w Wieliczce oddalała 
się coraz bardziej. Gdzieś niedaleko  Jaremcza, 
gdy transport przemieszczał się serpentynami 
w górę, dostrzegliśmy, jak węgierscy żołnierze 
ustawiali działa polowe w kierunku skąd 
przyjechaliśmy. 

Nie nastrajało to optymistycznie 
i nasuwało szereg ponurych myśli. Jak się później 
okazało Jaremcze zostało zajęte przez wojska 
sowieckie dwa dni po naszym wyjeździe, tj. 26 
lipca 1944 roku. Przejechaliśmy jeszcze ostatni 
raz pięknym wiaduktem nad Prutem, który 
niedługo potem został przez Niemców wysadzony 
i  nigdy już potem nie odbudowany. Pokonaliśmy 
jeszcze długi tunel koło Woronienki i znaleźliśmy 
się po stronie węgierskiej, na stacji granicznej 
w miejscowości  Korosmezo, do 1939 roku 
noszącej nazwę Jasina i należącej do 
Czechosłowacji.  W połowie marca 1939 roku 
wojska węgierskie wkroczyły na Ruś Podkarpacką, 
do granicy z Polską i w ten sposób zostaliśmy 
sąsiadami Węgrów. „Polska Zbrojna” z 16 marca 
1939 roku pisała wówczas: „Historyczne zmiany w 
Europie Środkowej. Wojska węgierskie zajmują 
Ruś Podkarpacką, zdążając do granic Polski”. 
Znaleźliśmy się po stronie węgierskiej nie wiedząc 
kiedy, a przede wszystkim dokąd wyruszymy 
dalej. 

Cdn. 
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„Pilnujcie godnej pamięci waszych 
przodków” 

 

Elżbieta Niewolska 
 

„Powiadam wam, jeśliby ci milczeli, wnet 
kamienie woład będą”  - te znamienne i ciągle 
aktualne słowa Jezusa, przytoczone w Ewangelii 
Świętego Łukasza, wielokrotnie cytowane  
 w odniesieniu do naszej historii  najnowszej  są 
mottem inspirującym działania Polaków, cierpliwie 
i konsekwentnie utrwalających dla potomnych 
pamięd o tragicznych i ciągle zakłamanych polskich 
losach pod okupacją sowiecką, szczególnie bolesną  
dla  mieszkaoców wschodnich ziem II 
Rzeczpospolitej.  Pomordowanym, zamęczonym 
głodem i nadludzką pracą, z potrzeby naszych serc  
stawiamy pomniki - symboliczne mogiły, chylimy 
przed nimi głowy, modlimy się o wieczny dla nich 
odpoczynek i w poczuciu głębokiej krzywdy 
wyrządzonej naszemu narodowi, upominamy się 
o prawdę i przywrócenie ofiarom należnej im 
godności. 

 

Krzyż Ofiar Katynia i Syberii na cmentarzu 
parafialnym na Swojczycach. 

Po sowiecko-niemieckim rozbiorze Polski  
we wrześniu 1939r. polityka okupacyjna władz 
sowieckich miała  dwa podstawowe cele: 
eksterminację polskich elit politycznych, 
intelektualnych i gospodarczych oraz czystki 
etniczne. Masowe wywózki Polaków na Syberię 
oraz Zbrodnia Katyoska, były jednym 
z podstawowych jej instrumentów. Dokładnie 
takie same cele na ziemiach polskich realizował 
sojusznik Związku Sowieckiego – III Rzesza. Władze 
komunistycznej Rosji  traktowały zsyłki nie tylko 
jako instrument na neutralizację przeciwników 
politycznych, ale również jako formę czerpania 
zysków z niewolniczej pracy więźniów w obozach  
koncentracyjnych,  zwanych  łagrami  lub 
gułagami. Wyśrubowane „normy robocze”, 
choroby, głód i nieludzkie warunki pracy 
w kopalniach złota, niklu, węgla czy uranu, przy 
kilkudziesięciostopniowym mrozie prowadziły do 
masowej eksterminacji więźniów. Śmiertelnośd 
wśród zesłaoców była bardzo duża i ocenia się, że 
w latach 1939–1941 sięgała nawet 25% osób 
deportowanych. Największe deportacje odbyły się 
w latach 1940-1941, w czterech turach: w lutym, 
kwietniu, czerwcu 1940 r. oraz w na przełomie 
maja i czerwca 1941 r. Ostatnie deportacje 
w czasie drugiej sowieckiej okupacji i rozpoczęły 
się w styczniu 1944 roku, z chwilą ponownego 
przekroczenia przedwojennej wschodniej granicy 
Rzeczpospolitej przez Armię Czerwoną, która 
posuwała się za wycofującymi się Niemcami. 
Deportacje zapoczątkowywały gehennę ponad 
miliona  polskich obywateli, którzy znaleźli się 
na „nieludzkiej ziemi” z jednym tytułem winy: 
w dniu 17 września 1939 roku byli obywatelami 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno NKWD jak 
i sowieckie wojsko natychmiast przystąpiły do 
walki z polskim ruchem niepodległościowym. 
Aresztowano cywilnych i  wojskowych 
reprezentantów Polskiego Paostwa Podziemnego, 
którzy na przełomie wiosny i lata 1944 roku – 
w ramach „Akcji Burza”  podejmowali walkę 
z Niemcami, a następnie ujawniali się wobec 
wkraczających Sowietów. Częśd z nich od razu 
zamordowano, wielu zesłano do europejskiej 
części Rosji i na Syberię. Do kooca 1944 roku 
z ziem polskich na wschód od Bugu deportowano 
w głąb ZSRR około 30 tysięcy ludzi, w tym wielu na 
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Syberię (np. częśd żołnierzy Armii Krajowej osadzono 
w tych samych obozach jenieckich, w których 
wcześniej byli przetrzymywani polscy oficerowie 
zamordowani w 1940 roku w Katyniu oraz innych 
miejscach kaźni). W tym samym czasie wydzielone 
jednostki NKWD deportowały z ziem centralnej 
Polski – między Bugiem a Wisłą – około 5 tysięcy 
Polaków, a na początku 1945 roku gdy Armia 
Czerwona opanowała resztę ziem polskich 
okupowanych wcześniej przez Niemcy, 
deportowano do ZSRS około 30 tysięcy polskich 
obywateli, w tym około 15 tysięcy górników, którzy 
zostali skierowani do niewolniczej pracy w Zagłębiu 
Donieckim na Ukrainie oraz zagłębiu 
zachodniosyberyjskim.  
Wkraczające we wrześniu 1939r. oddziały Armii 
Czerwonej wzięły do niewoli ok. dwierd miliona 
polskich żołnierzy, w tym od 10 do 18 tys. oficerów, 
ludzi szczególnie aktywnych, wysoce patriotycznych, 
wyrosłych na tradycjach niepodległościowych, 
a przede wszystkim wysoko wykształconych ze 
względu na istniejący w II Rzeczypospolitej cenzus 
wykształcenia dla kadry dowódczej. Postanowiono 
odizolowad  ich w wyodrębnionych specjalnych 
obozach NKWD. Generalny bilans jeoców, 
przetrzymywanych w obozach radzieckich 
kształtował się na poziomie 40 tysięcy osób. 
W liczbie tej nie mieści się ok. tysiąca kadrowych 
oficerów Wojska Polskiego, aresztowanych 
rozkazem Berii na przełomie 1939 i 1940r. 
i umieszczonych wśród ok. 7300 osób w więzieniach 
tzw. Białorusi Zachodniej i Ukrainy Zachodniej, 
a więc bez statusu jeoca wojennego. 
W poszczególnych obozach więziono: 
w  Kozielsku – 4594 osoby, w tym: ok. 100 
pułkowników i podpułkowników, ok. 300 majorów 
i ok. 1000 kapitanów i rotmistrzów. Mniej więcej 
połowę jeoców stanowili oficerowie rezerwy, wśród 
których było m.in. 21 profesorów, docentów 
i wykładowców szkół wyższych, ponad 300 lekarzy, 
kilkuset prawników, kilkuset inżynierów, kilkuset 
nauczycieli i wielu literatów, dziennikarzy 
i publicystów. Była tu też przetrzymywana jedyna 
w WP kobieta ppor. pilot Janina Lewandowska, 
córka gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego.  
w Starobielsku – 3894 osoby, w tym 9 generałów, 
55 pułkowników, 127 podpułkowników, 230 
majorów, ok. 1000 kapitanów i rotmistrzów, ok. 

2450 poruczników i podporuczników, a ponadto ok. 
50 cywilów. Prawie połowę wiezionych stanowili 
oficerowie rezerwy: ponad 20 profesorów wyższych 
uczelni, cały bez wyjątku personel naukowy 
Instytutu Przeciwgazowego WP i prawie cały 
personel Instytutu Uzbrojenia WP, ok. 400 lekarzy, 
kilkuset prawników, kilkuset inżynierów, ok. 100 
nauczycieli, ok. 600 lotników, wielu działaczy 
społecznych, kilkudziesięciu literatów i dziennikarzy. 
w Ostaszkowie  – 6364 osoby, w tym 240 oficerów 
policji i żandarmerii oraz 775 podoficerów i 4924 
szeregowych policji, 48 oficerów, 72 podoficerów 
i szeregowców WP oraz Korpusu Ochrony 
Pogranicza , 189 funkcjonariuszy Służby Więziennej, 
9 agentów służb wywiadowczych (Oddziału II Sztabu 
Głównego WP), 5 duchownych, 35 osadników, 4 
kupców, 4 byłych więźniów polskich, 5 pracowników 
sądownictwa, oraz 54 innych jeoców. 
w Kijowie – więźniów  z Zachodniej Ukrainy, z tzw. 
listy ukraioskiej - ponad 6500 oficerów rezerwy WP 
i Policji Paostwowej, ziemian, urzędników 
paostwowych, działaczy społecznych. 

Decyzją z 5 marca 1940 r. Ławrientij Beria – 
Ludowy Komisarz Spraw Wewnętrznych ZSRR 
skierował do Józefa Stalina  notatkę, w której uznał, 
że polscy jeocy wojenni stanowią "zdeklarowanych 
i nie rokujących nadziei poprawy wrogów władzy 
radzieckiej" i NKWD ZSRR uważa za uzasadnione – 
„rozstrzelanie 14,7 tys. jeoców i 12 tys. więźniów, 
bez wzywania skazanych, bez przedstawiania 
zarzutów, bez decyzji o zakooczeniu śledztwa i aktu 
oskarżenia.” 

 
 

Uroczysta Msza święta na cmentarzu 
parafialnym na Swojczycach. 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Stalin
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Harcerze niosą urny z ziemią. 
 

Z potrzeby serc społecznośd parafii św. 
Jacka na Swojczycach we Wrocławiu, 16 kwietnia 
2011r. na cmentarzu parafialnym na Swojczycach, 
przy „Krzyżu Ofiar Katynia i Syberii” zorganizowała  
uroczystośd poświęcenia ziemi z Polskich 
Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Miednoje, 
Charkowie, Bykowni oraz ziemi smoleoskiej 
i syberyjskiej, a także dokonała odsłonięcia tablicy 
Ofiar katastrofy samolotu rządowego pod 
Smoleoskiem, w której śmierd poniosło 96 
uczestników delegacji paostwowej na czele 
z Prezydentem RP Lechem Kaczyoskim, udającej 
się na obchody 70-tej rocznicy katyoskiej zbrodni. 
Ta do dziś nie wyjaśniona tragiczna śmierd wielu 
wspaniałych Polaków stała się symbolicznym 
dopełnieniem polskiej Golgoty Wschodu.  Ziemia 
z miejsc polskiej Golgoty została przywieziona 
przez członków Dolnośląskiej Rodziny Katyoskiej 
pielgrzymujących do miejsc kaźni, w tym członków 
naszego tłumackiego Oddziału – Annę Bocheoską 
i Irenę Rosowską.  Wśród ziemi z katyoskich 
cmentarzy oraz Syberii znalazła się również 
symboliczna ziemia smoleoska przywieziona przez 
uczestników delegacji Rodziny Katyoskiej, która 
brała udział w obchodach 70-tej rocznicy Zbrodni 
Katyoskiej, w tragicznym dniu 10 kwietnia 2010r. 

„Pomnik Ofiar Katynia i Syberii” znajdujący 
się na cmentarzu parafialnym, na Swojczycach  
powstał w kwietniu 1998r. z inicjatywy parafian. 
Jest symbolem zbrodni ludobójstwa dokonanej na 
Narodzie Polskim ale także symbolem zwycięstwa 
prawdy nad kłamstwem i życia nad śmiercią. 
Podobnie, jak w roku 1998, tak i teraz głównymi 

inicjatorami upamiętnienia dramatycznych losów 
Rodaków byli ks. proboszcz parafii św. Jacka - 
Jarosław Grabiak, Anna Bocheoska - sybiraczka 
i córka zamordowanego w ramach Zbrodni 
Katyoskiej policjanta z Tłumacza - Jakuba Panachidy 
oraz Mieczysław Pelc - mieszkaniec Wojnowa, 
sponsor i wykonawca pamiątkowych tablic i urn. 
W komitecie organizacyjnym brały również czynny 
udział dwie członkinie naszego Oddziału Tłumaczan 
– Irena Rosowska i Elżbieta Niewolska. Na 
granitowych tablicach, umieszczonych na 
istniejącym już pomniku zawarto inskrypcje, które 
symbolicznie upamiętniają tragiczne wydarzenia. 
Na tablicy poświęconej miejscom kaźni 
umieszczono napis: „Urny z ziemią z miejsc kaźni: 
Syberia, Katyo, Charków, Miednoje, Bykownia – 
kwiecieo 1940 i katastrofy smoleoskiej 10.IV.2010” 
oraz  motto - słowa modlitwy zaczerpnięte z III 
części „Dziadów” Adama Mickiewicza „…Jeśli o nich 
zapomnę, Ty Boże na niebie zapomnij o mnie ….”  
Słowa tej modlitwy – przestrogi szeptały pokolenia 
Polaków, powtarzały ją przez dziesięciolecia 
kobiety, których mężowie trafili do sowieckiej 
niewoli we wrześniu 1939 roku oraz osierocone 
córki i pozbawieni ojców synowie. Na tablicy 
poświęconej Ofiarom smoleoskiej katastrofy 
wyryto napis: „Pro memoria. W rocznicę katastrofy 
smoleoskiej delegacji 96 osób z Prezydentem  RP L. 
Kaczyoskim, Jego żoną Marią i ostatnim 
Prezydentem na uchodźstwie R. Kaczorowskim. 
Parafianie” 

Inicjatywa odsłonięcia i poświęcenia 
tablic spotkała się z życzliwym poparciem wśród 
bardzo wielu mieszkaoców parafii, którzy swoim 
zaangażowaniem oraz czynnym i dobrowolnym, 
uczestnictwem przyczynili się do jej uświetnienia.  
Szczególnie cennym, dużym przeżyciem było 
uczestnictwo członków rodzin ofiar poległych 
w katastrofie smoleoskiej, a także liczny udział 
dzieci i młodzieży oraz przedstawicieli wszystkich 
ugrupowao politycznych. Głównymi punktami 
uroczystości była polowa Msza św. celebrowana 
przez księdza: ks. Jarosława Grabiaka oraz 
odsłonięcie tablic. Tablicę Ofiar katastrofy 
smoleoskiej odsłonili:  Pan Jacek Świat – mąż 
posłanki do Sejmu RP Aleksandry Natali Świat oraz 
Pan Henryk Szmajdzioski - ojciec Wicemarszałka 
Sejmu  RP  Jerzego  Szmajdzioskiego.  Obecni  byli  
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Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych  Śląskiego 
Okręgu Wojskowego. 

 

przedstawiciele Biur Poselskich PiS, PO, SLD oraz PSL, 
posłowie, przedstawiciele Dolnośląskiej Rodziny 
Katyoskiej, Związku Sybiraków, TMLiKPW, Związku 
Armii Krajowej, Związku  Piłsudczyków, Jednostki 
Strzeleckiej nr 3003 z Trzebnicy, Bractwa 
Kurkowego z Wrocławia, a także przedstawiciele 
szkół, rad osiedlowych, harcerze oraz rzesze 
parafian.  ZG TMLiKPW reprezentował sekretarz 
Jerzy Czyżycki. W organizacji uroczystości  znaczny 
udział mieli przedstawiciele Komendy Garnizonu 
z Wrocławia, którzy zadbali o jej zgodnośd 
z wojskowym ceremoniałem. Przy pomniku 
ustawiono posterunek honorowy. Orkiestra 
Reprezentacyjna Wojsk Lądowych  Śląskiego 
Okręgu Wojskowego we Wrocławiu, pod batutą 
kapelmistrza  kapitana Mariusza Dziubka uświetniła 
uroczystośd swoją wspaniałą grą. Ogromny wkład 
wniosły dzieci i młodzież, deklamując wiersze 
poetów polskich. Malutka, ośmioletnia Maja 
Rosowska zarecytowała wiersz Jarosława Marka 
Rymkiewicza pt. „Przyjacielu”, a uczennica Liceum 
Ogólnokształcącego nr IX we Wrocławiu Martyna 
Maciejewska wiersz Mariana Jonkajtisa pt. 
„Modlitwa do Matki Boskiej Katyoskiej”. Na 
zakooczenie artystycznej części Anna Bocheoska 
odśpiewała znaną wszystkim Tłumaczanom pieśo 
o Sybiraku, do słów Haliny Matuszewskiej pt. 
„Rozmowa dziadka z wnukiem”. 

Pisząc relację z uroczystości, ciągle słyszę 
słowa wypowiedziane przez pana  Henryka 
Szmajdzioskiego, kochającego ojca, który ze łzami 
w oczach wspominał swojego syna, dziękując nam 

za pamięd. W moich myślach i sercu cały czas tkwi 
wspomnienie cudownych chwil niosących 
uczestnikom uroczystości niezwykłą ciszę, w której 
usłyszed można było wołanie zza katyoskich 
grobów i skupienie dające namiastkę niemal 
fizycznego kontaktu z ludźmi, których kiedyś 
unicestwiono i próbowano zatrzed o Nich pamięd.  
Stojąc przed Krzyżem czułam wzruszenie i dumę, 
że ciągle pamiętamy, że jest nas tak dużo - ludzi 
w różnym wieku, o różnym statusie społecznym, 
wykształceniu, a także o różnych preferencjach 
politycznych. Jest to wielka nadzieja dla Polski 
i Polaków w trudnych, dzisiejszych czasach, gdy 
wielu Rodaków często powtarza, że należy 
przestad dręczyd się ciągłą martyrologią, że należy 
myśled tylko o przyszłości, bo nasza historia, to 
historia ciągłych klęsk. Prawdą jest, że Naród 
Polski poniósł w ostatniej wojnie światowej 
ogromne straty, ale prawdą jest też, że przetrwał. 
Musi więc pamiętad swoich przodków  i znad 
swoją historię dla dobra przyszłych pokoleo, 
szczególnie tę jej częśd, która do dziś jest 
zakłamywana, gdy zaplanowane ludobójstwo 
nazywa się zwykłą zbrodnią pospolitą, która uległa 
przedawnieniu, a także i to, że ofiarami tej zbrodni 
byli tylko żołnierze, nie wykształcona elita narodu.  
"Pilnujcie godnej pamięci waszych przodków" – 
takie słowa miał wypowiedzied 10 kwietnia 2010r 
w Katyniu Andrzej Sariusz Skąpski, prezes 
Federacji Rodzin Katyoskich. Niestety nie zdążył. 
Zginął pod Smoleoskiem, na ziemi, którą czasami 
nazywają ziemią przeklętą. Dla nas, ludzi którzy 
spełniają Jego życzenie ta ziemia jest ziemią złotą, 
w której leżą szczątki Tych, którzy oddali życie dla 
Ojczyzny. Oprawców oceni historia – cierpliwy 
i sprawiedliwy sędzia, a uroczystości, takie jak 
nasza potrzebne są, byśmy pamiętali, że jesteśmy 
narodem. 

 

Złożenie  
urn 

z 
ziemią 

z 
cmentarzy 

katyoskich. 
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Opowieści z rodzinnego grodu 
 

W tyglu narodów na karpackim Pokuciu 
 

Tadeusz Olszaoski 
 

W dramatycznych latach, wbrew największym 

przeciwnościom losu, Polacy i Węgrzy wspierali się 

wzajemnie. Na przykład w Stanisławowie, który w II RP 

znajdował się dosłownie o krok od południowej 

granicy. 
 

Na karpackim Pokuciu mieszkało wiele 
narodowości - Polacy, Ukraiocy, Rusini, Huculi, 
Żydzi, Niemcy, Ormianie, Węgrzy, Rumuni, Cyganie 
i od stuleci przenikały się tu różne kultury. 
Podkarpacie było polskie, Zakarpacie węgierskie 
bez względu na to, czy tereny te należały do Polski, 
Węgier, czy od początków XIX wieku – do Austrii. 
Właśnie w tym czasie Polaków i Węgrów po obu 
stronach Karpat najmocniej połączyło dążenie do 
odzyskania niepodległości. Było, minęło. Od 1945r. 
tereny te znalazły się pod władzą radziecką, a dziś 
należą do niepodległej Ukrainy. W 1962 r. Nikita 
Chruszczow, przywódca ZSRR, przemianował 
Stanisławów (po ukraiosku Stanislaw) na Iwano-
Frankowsk. I tak już zostało.  
 

Wiosna Ludów  
 

Dobre imię Węgrów zostało ugruntowane 
w Stanisławowie w czasie Wiosny Ludów. W skład 
stacjonującego w mieście austriackiego garnizonu 
wchodził również szwadron węgierskich huzarów, 
dowodzony przez kapitana Janosa Lenkeya. 
Niedługo po wybuchu powstania 15 marca 1848r. 
w Budapeszcie doszło również na początku 
kwietnia do rozruchów w Stanisławowie. Podobnie 
jak na Węgrzech, polska ludnośd w Galicji 
domagała się wolności. Dowódca garnizonu polecił 
węgierskim huzarom spacyfikowanie demonstracji. 
Kapitan Lenkey odmówił wykonania rozkazu. 
Demonstrację stłumili Austriacy. Padły strzały, było 
wielu rannych i jeden zabity. Jego pogrzeb stał się 
okazją do jeszcze większej demonstracji. Znów 
wyszło wojsko. Jakież jednak było zdumienie 
Austriaków, kiedy  okazało się, że trumnę  niosą na  

 
ramionach węgierscy huzarzy, w pogrzebie 
uczestniczy cały szwadron z bronią w ręku, a obok 
polskich flag łopoce i węgierska. Dzięki temu 
uniknięto kolejnej masakry. Następnego dnia 
Lenkey został aresztowany. Wtedy szwadron 
zbuntował się i ruszył na Węgry. Dowódca 
garnizonu zwolnił wówczas kapitana z aresztu 
i wysłał go za huzarami, by rozkazał im zawrócid. 
Lenkey dogonił szwadron i dla zachowania pozorów 
dał się wziąd podwładnym za jeoca. Faktycznie 
natomiast poprowadził oddział przez zaśnieżone 
Karpaty na Węgry, co było już jawną dezercją (kula 
w łeb za to) i dotarł do kraju, gdzie węgierskie 
oddziały przechodziły na stronę powstaoców. Na 
Węgrzech jest czczony do dziś jako jeden 
z bohaterów powstania, którego największymi 
wszakże postaciami byli Ludwik Kossuth oraz polski 
generał Józef Bem.  
 

Węgiersko - polskie rodziny 
 

W Stanisławowie było dużo polsko-
węgierskich małżeostw. Na ulicy 3 Maja znajdował 
się sklep z materiałami odzieżowymi Kerekgyarto. 
Właścicielem był Węgier o tym trudnym do 
wymówienia nazwisku, chyba inżynier, miał trzy 
córki: Irmę, Linę i Olgę. Kerekgyartowie byli bardzo 
zamożni. Irma i Lina były pannami, a Olga wyszła 
za mąż za Polaka, wysokiego rangą urzędnika 
kolejowego, który podróżował służbowo po całej 
Europie i przy okazji zawsze kupował obrazy. 
Wszystkie ściany w mieszkaniu Kerekgy-artów były 
obwieszone obrazami niczym w galerii. Moja 
matka, z którą raz i drugi byłem u paostwa 
Kerekgyartów, zachwycała się ich kolekcją 
i niejednokrotnie wspominała później, że były tam 
cenne dzieła francuskich impresjonistów. Bez 
wątpienia była to najwartościowsza prywatna 
kolekcja w Stanisławowie. 

Węgierki będące żonami Polaków założyły 
kółko towarzyskie i regularnie się spotykały. 
Oczywiście było to kółko miejscowej inteligencji, 
a więc wyższej sfery. Najważniejszą postacią była 
żona generała Romualda Dąbrowskiego - Elżbieta 
Brulik, córka barona węgierskiego, który był znanym 

Ziemia Stanisławowska 
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tenorem i śpiewał w operach w Budapeszcie 
i Wiedniu. Elżbieta bywała na dworze cesarzowej 
Sissi i tam poznała urodzonego na Bukowinie 
młodego Polaka, oficera C.K. - Dąbrowskiego, 
który był adiutantem wyższego rangą wojskowego 
dostojnika na cesarskim dworze. Romuald 
ukooczył szkołę kadetów  w Budapeszcie, 
a następnie słynną Akademię Wojskową Ludovica.     
Od 1895 r. służył na Węgrzech, naprzód jako 
dowódca batalionu, a potem pułku piechoty. 
Wyróżnił się w czasie I wojny światowej na froncie 
rosyjskim i doszedł w armii austrowęgierskiej do 
stopnia podpułkownika. Następnie już w wojsku 
polskim zyskał w wojnie z bolszewikami sławę 
świetnego dowódcy dywizji. Generałem został 
mianowany w 1927 r. Mówił świetnie po 
węgiersku. Po przejściu na emeryturę zamieszkał 
w Stanisławowie. Był moim ojcem chrzestnym. 
Dąbrowscy mieli dwóch synów: Franciszka 
i Romualda. Obaj  byli oficerami, kapitan Franciszek 
Dąbrowski zasłynął jako zastępca dowódcy 
Westerplatte majora Sucharskiego.  

Węgierką była też żona doktora Erazma 
Niemczewskiego - Katarzyna Hezser z miasta 
Nagyszollos, mistrzyni Stanisławowa i Lwowa 
w tenisie. Startowała w mistrzostwach Polski 
i walczyła nawet z samą największą sławą tamtych 
lat Jadwigą Jędrzejowską. To właśnie ona była 
duszą towarzystwa, wiecznie organizowała  
spotkania, odczyty, wycieczki. Niemczewscy mieli 
starszych ode mnie – córkę Verę i syna Kazimierza. 
To Katarzyna ściągnęła do Stanisławowa swoją 
młodszą koleżankę, a moją matkę i doprowadziła 
do małżeostwa z moim ojcem, również lekarzem. 
Z Niemczewskimi byliśmy bardzo zaprzyjaźnieni. 
Doktor Niemczewski służył w Legionach 
Piłsudskiego i kiedy wypowiedziały one posłu-
szeostwo Austriakom, wraz z innymi polskimi 
legionistami został internowany w Maramorossziget 
(dziś Maramures w Rumunii). Gdy padła monarchia 
i rozwiązano obóz polscy oficerowie w poszukiwaniu 
kwater trafiali pod gościnne dachy Węgrów.  
W taki sposób zupełnym zbiegiem okoliczności 
kapitan dr Erazm Niemczewski zatrzymał się 
w Nagyszollos u paostwa Hezserów i poznał swą 
przyszłą żonę. Wielu polskich legionistów zakochało 
się w Węgierkach, z którymi wkrótce się pobrali. 
Również trzeci lekarz dr Chorzemski miał 

węgierską żonę oraz trzech synów. Węgierką była 
Irma Ulbrich, żona właściciela cukrowni. Ich 
wnukiem jest Stefan Kudelski, twórca magnetofonu 
Nagra, żyjący w Szwajcarii. Węgierkami były żony 
dwóch ukraioskich lekarzy ginekologów Małaniuka 
oraz Wojewidki, a także ukraioskiego adwokata 
Ławryszki. Do tego towarzystwa należała też 
rodzina ożenionego z Polką węgierskiego lekarza 
Ludwika Morvaya z Tyśmienicy. Nie chciał on złożyd 
przysięgi wierności Czechom i osiedlił się na 
Pokuciu. Miał syna i dwie córki. Wszystkie dzieci 
z tych polsko-węgierskich małżeostw mówiły lepiej 
lub gorzej po węgiersku, bo matkom bardzo na tym 
zależało. Środowisko węgierskie było liczniejsze: 
sto, a może więcej rodzin. Poza pamięcią nie 
zachowała się żadna dokumentacja. Madziarzy 
spotykali się w kościele ormiaoskim 15 marca, 
w dniu narodowego święta Węgier. Kościół był 
zawsze pełny, a mieściło się w nim co najmniej 400 
osób. To w tym kościele po raz pierwszy w życiu 
usłyszałem pełen dostojeostwa i podobny 
w nastroju do "Boże coś Polskę" hymn "Isten ald 
meg a Magyart" ("Boże pobłogosław Węgrom"), 
śpiewany niemal przez wszystkich po węgiersku. 
Niezwykle aktywną na polu krzewienia węgierskości 
była córka doktora Morvaya, energiczna panienka 
Wanda, która uczyła się i mieszkała w internacie 
gimnazjum sióstr urszuIanek przy ul. Kamioskiego. 
A my w 1938 r: zamieszkaliśmy dosłownie obok 
klasztoru. To na akademii u sióstr urszulanek, 
w dniu 15 marca  usłyszałem węgierski hymn 
śpiewany przez polskie uczennice, a potem 
oglądałem, jak polskie dziewczyny taoczyły 
czardasza. Stanisławowscy Węgrzy utrzymywali 
kontakt ze swoimi ojczystymi stronami. Nie były to 
jednak wtedy Węgry, lecz Czechosłowacja. 
Dopiero w marcu 1939r. tereny te wróciły do 
Węgier (aczkolwiek w dośd ponurych 
okolicznościach, jako odprysk hitlerowskiego planu 
rozbioru Czechosłowacji; Polska weszła wtedy na 
Zaolzie). Na krótko mieliśmy wspólną granicę, 
Wywieszono wtedy na balkonach i w oknach 
polskie i węgierskie flagi.   
 

Wojna i sowiecka okupacja  
 

Wspólna granica nabrała ogromnego 
znaczenia z chwilą wybuchu wojny. Węgry wprawdzie 
znalazły się po stronie III Rzeszy, ale odmówiły 



            Zeszyty Tłumackie 1(47) 2011r. 
 

12 
 

Hitlerowi zgody na przemarsz wojsk niemieckich 
i uderzenie na Polskę od południowej flanki. 
Umożliwiły też ewakuację dziesiątków tysięcy 
Polaków, w tym całych jednostek wojskowych 
z brygadą pancerną płk Maczka oraz personelu 
lotniczego. Zapewniły opiekę nad uchodźcami 
i tolerowały konspiracyjną działalnośd oraz 
przerzuty kurierskie, aż do chwili zajęcia Węgier 
przez Niemców w marcu 1944 r. Znaczenia nabrały 
więc polsko - węgierskie rodzinne powiązania, 
zwłaszcza  w przygranicznym regionie Pokucia. Po 
wejściu Sowietów węgierskie środowisko poniosło 
natychmiast stratę. NKWD zniszczyło generała 
Dąbrowskiego. W mojej pamięci, a miałem wtedy 9 
lat, pozostaje, że Dąbrowskich wywieziono zaraz 
razem w pierwszej wywózce na Sybir. I chod pani 
generałowa była chorowita (leczył ją mój ojciec), 
a generał dziarski, to w zatłoczonym wagonie został 
po prostu zaduszony. Generałowa natomiast dzielnie 
wytrzymała podróż, czuwając przy zwłokach męża, 
a potem zniosła zsyłkę do Kazachstanu, gdzie 
zmarła pod koniec wojny. Ówczesną rzeczywistośd 
dokładnie opisał wiarygodny i bezpośredni świadek 
wydarzeo Stanisław Fudali, w książce „80 miesięcy 
w kleszczach sierpa i młota”. Miał wówczas 12 lat 
i znalazł się 12 kwietnia 1941r. na tej samej 
ciężarówce i w tym samym wagonie, co generałowa 
Dąbrowska. Rodzinę Kerekgyarto, jako klasycznych 
kapitalistów sowieci natychmiast wyrzucili 
z mieszkania, ograbili z majątku i wysiedlili na 
peryferie. Siostry Lina i Irma były tam napastowane 
przez pijanych sołdatów Czerwonej Armii. Jedna 
z nich nie wytrzymała tych przejśd i zmarła. 
 

Węgierski garnizon 
 

Bodaj w cztery dni po panicznej ucieczce 
Sowietów w czerwcu 1941r. do miasta wkroczyli 
Węgrzy. Natychmiast położyli kres pogromom 
żydowskim, prowadzonym przez uzbrojone grupy 
ukraioskie. Ukraioscy nacjonaliści w oczekiwaniu na 
wejście Niemców zorganizowali się, zdobyli broo, 
sterroryzowali miasto i polowali na Żydów. Byli 
pewni, że wreszcie nastanie niezawisła Ukraina. 
Mieszkaliśmy wtedy na ul. Kamioskiego 13 
naprzeciw kliniki dr Gutta, obok urszulanek i przez 
te kilka dni ukrywało się u nas trzech synów 
dyrektora banku Weissberga, dawnego sąsiada. 
Węgierskie dowództwo ulokowało się w klasztorze  

 
 
 
 
 
 

i szkole urszulanek. Nieprawdopodobnym zbiegiem 
okoliczności dowódcą garnizonu był płk Domokos 
Ayckler, którego żoną była serdeczna przyjaciółka 
mojej matki z lat młodzieoczych. Ayckler dobrze 
też znał braci mojej matki – Arpada i Sandora 
Simenfalvych, którzy zajmowali wysokie stanowiska 
w administracji regenta Horthyego. Arpad 
Simenfalvy był liderem mniejszości węgierskiej na 
Zakarpaciu i po odzyskaniu jej przez Węgrów 
w 1939 r. został wojewodą trzech komitatów – 
Ugoczy, Beregu i Ungvaru (dziś na Ukrainie – to 
Winohrady, Beregowo i Użhorod), graniczących 
naprzód z Polską; a w czasie wojny z Generalną 
Gubernią. Właśnie przez te komitaty przenikali 
polscy uchodźcy na Węgry, a po 1941 r. tędy wiódł 
szlak kurierów. Sandor Simenfalvy był natomiast 
dyrektorem KEOKH, czyli Paostwowego 
Centralnego Urzędu Kontroli Cudzoziemców 
w Budapeszcie, a więc instytucji, która obok IX 
Departamentu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
zajmowała się sprawami wszystkich uchodźców, 
również Polaków na Węgrzech. Pułkownik Ayckler 
był ich przyjacielem i mimo niemieckiego nazwiska 
nie był zwolennikiem sojuszu z III Rzeszą. 
Oczywiście moja matka z doktorową Niemczewską 
natychmiast nawiązały z nim kontakt. Węgrzy 
szybko wprowadzili porządek i zorganizowali 
wydawanie żywności. Przed urszulankami ustawiały 
się kolejki po wydawany przez Węgrów chleb oraz 
gorącą zupę z polowych kuchni. Węgrzy przez kilka 
tygodni stanowili garnizon Stanisławowa, ale potem 

Uroczystośd na Przełęczy Wereckiej - spotkanie na 
wspólnej odtąd granicy wojsk węgierskich 
z żołnierzami KOP w dniu 16 marca 1939, 
upamiętnione na wydanej w Budapeszcie 
widokówce. 
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pojawiło się Gestapo ze sławetnym hitlerowskim 
zbrodniarzem obersturmfuhhrerem Hansem 
Krügerem. W tych pierwszych dniach pobytu 
honwedów w  Stanisławowie (żołnierzy 
węgierskich) stała się rzecz niezwykła: polska 
ludnośd wrogie w koocu wojska potraktowała jako 
opiekunów i przyjaciół. A to ze względu, że 
Madziarzy na każdym kroku okazywali Polakom 
pomoc i serdecznośd. Jednym z wielu dowodów 
niech będzie chodby fragment pamiętnika 
Genowefy Jop-Stenzel "Sybir wspomnienia przez 
łzy". Wywieziona w 1940 r. z małymi dziedmi na 
Sybir, gdzie jedno z nich zmarło, zdecydowała się 
na ucieczkę, która cudem jej się udała i powróciła 
w rodzinne strony. Tam jednak wiosną 1941r. 
znów ją złapało NKWD i z dwuletnim synkiem 
trafiła do więzienia w Stanisławowie. Tu znów 
cudem uniknęła śmierci, chod Sowieci tuż po 
wybuchu wojny z Niemcami, rozstrzelali 
w stanisławowskim więzieniu kilkaset osób. Jej nie 
zdążyli już zabid. Młoda, kompletnie wyczerpana 
kobieta z dzieckiem na ręku znalazła się całkowicie 
samotnie na ulicach obcego miasta. ”Wlokłam się 
wprost przed siebie, dziecko zaczynało podnosid 
rączki, coś zaczynało seplenid – pa, pa, a ja nawet 
nie zwróciłam uwagi do kogo, pochłonięta myślą 
skąd zdobyd coś do jedzenia. Wtem ktoś z tyłu 
zaczął machad do dziecka ręką, ono zaś coraz 
częściej odpowiadało – pa, pa. Obejrzałam się 
i spostrzegłam tuż za plecami starszego, 
szpakowatego pana w mundurze żandarmerii 
węgierskiej, trzymającego paluszek mojego 
dziecka. (…) Prawda o niemowlęciu, więzieniu 
i moich losach wstrząsnęła tym człowiekiem. 
Natychmiast poprosił mnie bym z nim udała się do 
kwatery wojskowej, gdzie dostałam posiłek dla 
siebie i dziecka, i trochę zapasów na przyszłośd. 
Przez okres następnych dni posyłał mi ordynansem 
żywnośd gotowaną i suchą, ale wnet Węgrzy 
opuścili Stanisławów i więcej już tego pana nie 
widziałam”.  
 

Otwarcie granicy dla Żydów 
 

W 1938r. Stanisławów miał ponad 60 
tysięcy mieszkaoców, w tym jedną trzecią ludności 
żydowskiej. Po zajęciu Czechosłowacji przez 
Niemców napłynęło dodatkowo do miasta tysiące 
czeskich Żydów. Oni nie mieli wątpliwości, co ich 

czeka pod panowaniem Hitlera. Inaczej polscy 
Żydzi. Pamiętam rozmowy moich rodziców 
z Weissbergami. On, jako dyrektor banku, sporo 
wycierpiał pod okupacja sowiecką, siedział nawet 
kilka miesięcy w więzieniu. „Natychmiast 
uciekajcie!” - przekonywał ich ojciec. „Niemcy 
wszystkich was zamordują! Korzystajcie z tego, że 
są tu Węgrzy i granica w tej chwili nie istnieje”. 
Rzeczywiście, przez całą pierwszą połowę lipca 
granica była pilnowana tylko od strony Węgier 
i kto był przytomny, ten z tego korzystał. Była to 
druga po wrześniu 1939 roku fala uchodźców, 
którzy ruszyli na Węgry. Ale dyrektora Weissberga 
nie można było przekonad. „Najgorsze, sowieckie 
lata już za nami” – twierdził. „Niemcy, to 
kulturalny naród, nie zrobią nam krzywdy” 
Do ewakuacji czynnie włączył się, 
prawdopodobnie dzięki Aycklerowi, węgierski 
garnizon. Z Węgier przychodziły transporty 
kolejowe z zaopatrzeniem. Wagony nie wracały 
puste, lecz właśnie z tymi, którzy chcieli wyjechad. 
W dwa lata później, w innych okolicznościach, 
poznałem osobiście technikę tych przerzutów, ale 
wtedy latem 1941r. odbywało się to wręcz jawnie. 
Na rampie towarowej na Majzlach, w pobliżu willi 
paostwa Ulbrichów, zaczęli koczowad ludzie 
z tobołami, głównie Żydzi. Lato było niezwykłe, 
upalne i często razem z matką chodziliśmy do 
Ulbrichów, skąd było blisko do płynącej opodal 
rzeki Bystrzycy, w której kąpaliśmy się beztrosko. 
Warto podkreślid, że Żydzi otrzymywali na 
Węgrzech dokumenty polskich uchodźców, bez 
wymieniania ich żydowskiego pochodzenia. 
Pozwoliło im to przetrwad całą wojnę. W tej fali 
przedostało się na Węgry co najmniej kilka tysięcy 
uchodźców, min. doktorowa Niemczewska. 
Przyjechał po nią specjalny samochód z Węgier, 
gdzie były już ich dzieci. Doktor Niemczewski na 
swoją zgubę odmówił wyjazdu. 
 

Wkracza gestapo 
 

Dopiero na początku sierpnia 1941r. 
granicę Guberni zabezpieczyły niemieckie 
formacje grenschutzu. Węgierski garnizon opuścił 
Stanisławów i nastały rządy szefa gestapo Hansa 
Krügera. To on dokonał wcześniej brutalnej 
eksterminacji inteligencji  polskiej we Lwowie – 
profesorów, pisarzy, a następnie przeprowadził 
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identyczna akcję w naszym mieście. Od 10 sierpnia 
rozpoczęły się aresztowania zakooczone 
zwołaniem przez gestapo narady polskich 
nauczycieli pod pretekstem przygotowao do 
nowego roku szkolnego. Oczywiście nikt już z tej 
pułapki nie wyszedł! Tylko w sierpniu 
wymordowano pod Stanisławowem w 
miejscowości Czarny Las blisko 200 polskich 
nauczycieli, lekarzy, księży, urzędników. Wśród 
nich znalazł się doktor Niemczewski. Krüger na 
własną rękę podjął się też likwidacji Żydów i w 
październiku, w ciągu dwóch dni wymordował na 
kirkucie 10 tysięcy osób, a do kooca 1942r. 
kolejnych25 tysięcy.  
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że mój ojciec 
uratował się z tej pierwszej rzezi dzięki temu, że 
miał żonę Węgierkę. Niemniej wyrzucono nas 
z mieszkania przy ul. Kamieoskiego i przenieśliśmy 
się do skromnego domku na rogu Zarzewia i 3 
Maja. Przez Stanisławów nadal przejeżdżali 
Węgrzy, tędy szło zaopatrzenie dla I armii 
węgierskiej, walczącej na wschodnim froncie. 
Często zaglądali do nas oficerowie węgierscy z 
korespondencją oraz paczkami żywności i odzieży 
dla mojej matki. Nazwisko jednego z nich dobrze 
zapamiętałem. Był to major Batisfalvy, adiutant 
jednego z moich wujków. Pomoc przekraczała 
nasze potrzeby, więc dzieliliśmy ją wśród 
znajomych. Jesienią 1941r. rozegrał się dramat 
doktora Wojewidki, który mieszkał na Lipowej. 
Jego żona była piękną kobietą, Węgierką, ale 
żydowskiego pochodzenia. Upodobał ją sobie 
Krüger. Wojewidka był bardzo zamożny, więc Krüger 
naprzód łudził go, szantażował i wyciągnął wszystkie 
skarby, a w koocu nie dotrzymując obietnicy 
wypuszczenia na Węgry aresztował i zamordował 
oboje. W maju 1942r. aresztował też cała rodzinę 
Morvayów. Zaangażowali się oni w przerzut 
Polaków na Węgry. Mieli wille w Jaremczu, która 
stała się punktem przerzutowym. W dodatku młody 
Kazimierz Morvay, jako porucznik polskiego 
wojska, po kampanii wrześniowej znalazł się 
w Budapeszcie. Ponieważ doskonale mówił po 
węgiersku, został oficerem łącznikowym między 
przedstawicielstwem internowanych na Węgrzech 
polskich żołnierzy, a węgierskim ministerstwem 
obrony, o czym doskonale wiedział niemiecki 
wywiad. 16-letnia Wanda Morvay współpracowała 

czynnie z kurierami, odbierała ich w Stanisławowie, 
przewoziła do willi w Jaremczu, skąd przedostawali 
się  na  Węgry. To  właśnie  ją ścigało  gestapo, ale  

 

Dr Ludwik (Lajos) Morvay – lekarz miejski 
w Tyśmienicy oraz jednocześnie lekarz kolejowy 

Dyrekcji Kolei w Stanisławowie. 

 
ponieważ nie mogli jej złapad, aresztowano 
rodziców. Wanda, aby ich ratowad, zgłosiła się 
dobrowolnie. Natychmiast ją zamknięto, ale 
rodziców nie wypuszczono! Morvay’owie byli 
torturowani i głodzeni. Węgrzy stanęli w ich 
obronie. Doskonale pamiętam, jak piękna Marta 
Simenfalvy, żona wojewody Arpada Simenfalvy, 
a więc mego wujka, przyjechała jesienią 1942r. do 
Stanisławowa ze specjalną misją i spotkała się 
z Hansem Krügerem. Przywiozła węgierskie 
paszporty dla Morvayów wystawione przez szefa 
KEOKH Sandora Simenfalvyego i wręczyła odpis 
oficjalnej noty węgierskiego MSZ do rządu III 
Rzeszy, żądającej uwolnienia Morvayów jako 
swoich obywateli. Przedmiotem jej misji była też 
interwencja w sprawie aresztowanej przez Krügera 
i trzymanej w stanisławowskim więzieniu hrabiny 
Karoliny Lanckorooskiej. Przyjeżdżała ona do 
Stanisławowa z ramienia zalegalizowanej przez 
okupanta Rady Głównej Opiekuoczej. Oprócz 
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udzielania pomocy rodzinom aresztowanych przez 
gestapo RGO prowadziło znacznie szerszą 
działalnośd, było w kontakcie z ruchem oporu. 
Krüger aresztował hrabinę Lanckorooską w maju 
1942 r., osobiście ją przesłuchiwał, dręczył, 
usiłując za wszelką cenę zdobyd dowody na jej 
współpracę z polską konspiracją. W toku tych 
przesłuchao pienił się, dostawał szału, a w jednym 
z takich ataków ujawnił, że to on wymordował 
lwowską oraz stanisławowską inteligencję. Mówił 
tak z przekonaniem, że hrabina nie wyjdzie żywa 
z jego rąk. Pomylił się. Pod wpływem wielu 
nacisków musiał pod koniec maja wypuścid 
hrabinę, która wszystko opisała w swoich 
wspomnieniach. To stało się koronnym dowodem 
w powojennych procesach, min. przeciw 
Krügerowi. Byd może przedstawione przez Martę 
Simenfalvy prośby węgierskiej arystokracji mogły 
mied wpływ na uwolnienie hrabiny Lanckorooskiej, 
ale w sprawie rodziny Morvayów niewiele 
wskórała. Dr Morvay zmarł w więzieniu, córkę 
Wandę wywieziono do Majdanka. Chorą na tyfus 
Morvayową wypuszczono dopiero jesienią. 
Przyjęliśmy ją do nas, wykurowaliśmy i dopiero po 
miesiącu wyjechała do Lwowa, gdzie działała 
komisja Węgierskiego Czerwonego Krzyża, która 
zajmowała się repatriacją Węgrów, zamieszkałych 
na dawnych, polskich terenach. Znacznie dłużej 
trwały oficjalne starania, już dyplomatyczną drogą 
via Berlin o uwolnienie 16-letniej Wandy, którą 
wypuszczono w koocu z Majdanka w stanie 
skrajnego wyczerpania. Opisała ona dokładnie tę 
całą historię w wydanych w Polsce i na Węgrzech 
„Wspomnieniach polskich uchodźców na 
Węgrzech”. 
 

Więcej niż pomoc 
 

Po tragicznym 1942 r., kiedy wydawało się, 
że nic nie powstrzyma zwycięstwa Niemców, 
nastąpiło wreszcie załamanie i zmiana sytuacji. 
Coraz częściej zaglądali do nas węgierscy 
oficerowie. Pamiętam doskonale wizytę 
spokrewnionego z matką majora Imre 
Szentpalyego z otoczenia szefa sztabu generalnego 
węgierskiej armii generała Szombathelyego. Było 
to latem 1943 r: Wkrótce potem spotkał się on 
u nas z zaprzyjaźnionym z nami księciem Puzyną 
(imienia nie zapamiętałem).Puzyna należał do 

jednego z najznamienitszych arystokratycznych 
polskich rodów. Był wysoki, chodził w długim, 
ciemnozielonym płaszczu, nosił myśliwski 
kapelusik, dokładnie taki jak volksdeutsche. Mówił 
kilkoma obcymi językami, doskonale po 
niemiecku, francusku, rosyjsku. Utrzymywał się też 
z nauczania języków. 

Na spotkanie z majorem Szentpalym 
Puzyna przyszedł z dwoma nieznajomymi 
mężczyznami. Już po wojnie ojciec powiedział mi, 
że byli to przedstawiciele lwowskiego okręgu AK. 
Ale dopiero po 1989 r., kiedy z wydanych 
w Londynie pamiętników hrabiego Stefana 
Badeniego dowiedziałem się, że ostatnim 
rezydentem polskiego wywiadu na Węgrzech był 
hrabia Andrzej Sapieha, z którym spowinowaceni 
byli Puzynowie – połączyłem w całośd wydarzenia. 
Zwłaszcza że, jak pisze Badeni, Andrzej Sapieha za 
jego pośrednictwem po przyjeździe do Budapesztu 
w grudniu 1943 r. został przyjęty przez generała 
Szombathelyego. Byd może od tego spotkania 
zaczęły się pertraktacje AK ze stacjonującymi na 
Podolu oddziałami I armii węgierskiej. Uwieoczone 
porozumieniem o neutralności, wzajemnym 
informowaniu się, a nawet odstępowaniu przez 
Węgrów uzbrojenia. W latach sześddziesiątych, 
kiedy jako dziennikarz zacząłem jeździd na Węgry, 
wielokrotnie na rodzinnym już gruncie spotykałem 
się z majorem Szentpalym i usiłowałem uzyskad od 
niego informacje o kontaktach węgierskiej armii 
z AK. Zdecydowanie odmawiał, bo uważał, że 
nadal wiąże go wojskowa przysięga. Bolał nad tym, 
że Węgry w czasie wojny znalazły się po stronie 
Niemiec, ale z kolei kontakty z AK uważał za 
złamanie sojuszu z Niemcami i nigdy ich nie 
ujawnił. To, że w czasie wojny spotkania odbywały 
się u nas, było w pełni uzasadnione tym, że ojciec 
był jednym z niewielu lekarzy w Stanisławowie 
i przyjmował prywatnie pacjentów. Pracował dzieo 
i noc, był wzywany do nagłych wypadków i miał 
ausweiss upoważniający do poruszania się nocą, 
a po drugie miał żonę Węgierkę z dobrymi 
koneksjami, o czym dobrze wiedzieli Niemcy. 
 

Ucieczka na Węgry 
 

We wrześniu 1943 r. do Stanisławowa 
znów zawitał węgierski garnizon, a jego dowódcą 
znów był pułkownik Ayckler. Jednocześnie nasiliła 
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się akcja repatriowania Polaków, którzy mogli 
wykazad się węgierskim pochodzeniem lub 
powiązaniem. Była ona prowadzona przez 
hrabiego Pala Domszkyego, któty rezydował 
wprawdzie w Warszawie, ale jego wysłannicy 
dostarczali odpowiednie papiery Aycklerowi, a ten 
pakował ludzi do wagonów, które wracały na 
Węgry. W taki sposób wyjechała babcia Stefana 
Kudelskiego pani Irma Ulbrich razem ze swoją 
wnuczką Lilą. Madziarzy sami plombowali wagony 
i nie podlegało to kontroli bahnschutzpolizei. 
Nasiliły się spotkania z Węgrami w naszym 
mieszkaniu, a ojciec był często pod pozorem 
uczestniczenia w konsylium lekarskim do 
powstającego pod niemiecką kontrolą szpitala, 
gdzie leżeli również węgierscy żołnierze. Gdzieś na 
początku listopada 1943 r. pojawił się u nas 
Ayckler i oświadczył, że natychmiast musimy 
wyjeżdżad. Zaczęliśmy się pakowad, bo przed 
północą miała po nas zajechad ciężarówka. Ojciec 
dosłownie szalał, bo nie chciał wyjeżdżad, a także 
zostawid swojego wspaniałego księgozbioru, kilku 
tysięcy tomów cennych książek medycznych, 
astronomicznych i historycznych. W koocu ustąpił, 
bo przecież dobrze wiedział, co spotkało jego 
kolegów lekarzy zamordowanych przez Niemców. 
Ciepło ubrani, z walizkami w ręku i jedną skrzynią, 
do której ojciec wrzucił trochę książek, w tym 
oryginalną biblię księdza Wujka, czekaliśmy kto 
pierwszy się pokaże – Węgrzy, czy gestapo? 
Ciężarówka z madziarskimi honwedami była 
pierwsza. Zostaliśmy zawiezieni na rampę kolejową 
przy moście nad torami naprzeciw rafinerii. Rampa 
była obstawiona przez węgierskich żołnierzy. 
Czekało już kilka polskich rodzin. Do dwóch 
wagonów pakowano różne sprzęty, worki, jakieś 
meble. Do trzeciego wszystkich nas. Uprzedzono, że 
pod żadnym pozorem nie możemy zdradzid naszej 
obecności w wagonie. Wypuszczą nas dopiero 
Węgrzy, już u siebie. Zasunięto i zaplombowano 
drzwi towarowego wagonu. Ruszyliśmy jeszcze 
nocą. Kilka razy stawaliśmy minął dzieo i druga noc, 
było potwornie zimno, więc ścisnęliśmy się 
wszyscy w jednym kącie i okryliśmy kocami, aby 
wzajemnie się ogrzewad. Szybko skooczyła się 
ciepła herbata w termosach i zabrany przez ojca 
medyczny spirytus. W Karpatach leżał śnieg. Chyba 

najdłużej staliśmy w Ławocznej, która znajdowała 
się jeszcze na terenie GG. 

Tam słyszeliśmy niemieckie rozmowy, 
stukanie młotkami. Wreszcie pociąg ruszył. Pół 
godziny później zazgrzytały drzwi i węgierski 
żołnierz słowami „Itt vannak ezek a Lengyelek! (Tu 
są ci Polacy!)” oznajmił dotarcie . Stacja nazywała 
się Korosmezo. Na wpół zamarzniętych wydobyto 
nas z wagonu, zawieziono do łaźni, poddano 
dezynfekcji, wymyto, nakarmiono i napojono. Na 
transport czekał również przedstawiciel Komitetu 
Obywatelskiego Uchodźców Polskich na Węgrzech, 
który wręczał dokumenty osobiste legitymacje 
polskiego uchodźcy, pieniądze, bilety kolejowe 
oraz skierowania do różnych ośrodków i obozów 
polskich na Węgrzech. Rodzice udali się do 
rodzinnego majątku mojej matki w Nagy Tarna, 
a ja otrzymałem bilet do Balatonboglar 
i pojechałem prosto do jedynego wówczas 
w Europie polskiego gimnazjum i liceum, gdzie 
uczyło się w sumie w czasie II wojny światowej 
blisko 600 uczniów.  Nigdy nie zapomnę, kiedy 
ogrzanych już i wykąpanych przyprowadzono nas 
do kasyna oficerskiego na posiłek. Na nakrytym 
stole dymiły ogromne wazy zawiesistej zupy. Gdy 
siedliśmy do stołu, młody oficer węgierski, który 
cały czas nam towarzyszył, podniósł szklankę 
z winem i powiedział: - Eijen Lengyelorszag! Niech 
żyje Polska!  
 

Po wojnie  
 

Niemal wszyscy Polacy, repatriowani z Pokucia 
w czasie wojny jako Węgrzy, po jej zakooczeniu 
powrócili do ojczyzny. To prawda, że już nie do 
Stanisławowa czy Lwowa, bo te znalazły się poza 
granicami Polski. Byli potrzebni jako przedstawiciele 
nielicznej, ocalałej polskiej inteligencji. Do kooca dni 
swoich zachowali w umysłach pamięd, a w sercach 
wdzięcznośd do przyjaciół Węgrów za to, co 
uczynili dla Polaków w najtrudniejszych latach 
zagłady. W splocie polsko-węgierskich losów 
dodatkowym dramatem stał się narzucony 
w czasach komunizmu okres milczenia o tej 
świadczonej wbrew trudnościom politycznym 
pomocy. Na Węgrzech nie wolno było eksponowad 
niczego pozytywnego o administracji regenta 
Miklosa Horthyego. W niezwykle bezczelny sposób  
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skwitowano opisywaną akcję tezą, że to "węgierska 
burżuazja pomagała polskim burżujom" i nie miało 
to nic wspólnego z prawdziwą polsko-węgierską 
przyjaźnią, która rozkwitła dopiero w latach 
socjalizmu. Z ogromnym trudem prawda o tym, jak 
nam Węgrzy pomogli, zaczęła się przebijad 
najpierw w Polsce pod koniec lat pięddziesiątych 
i znacznie później, bo dopiero w drugiej połowie 
lat siedemdziesiątych, na Węgrzech. W Polsce było 
to zasługą głównie Boglarczyków, ludzi, którzy 
doświadczyli możliwości nauki na Węgrzech w latach 
wojny. Na Węgrzech stało się to głównie za sprawą 
dwóch ludzi: dr Józsefa Antalla juniora (syna Józsefa 
Antalla), wspaniałego opiekuna Polaków w czasie 
wojny, pierwszego premiera wolnych Węgier po 
1989 r. oraz historyka dr Karolya Kapronczay. To 
dzięki nim w 1985r. nakładem Wydawnictwa Europa 
w Budapeszcie ukazał się pierwszy obszerny tom 
wspomnieo polskich uchodźców na Węgrzech pod 
tytułem „Baratok a bajban" ("Przyjaciele w biedzie"), 
który w latach 1978-81 skompletowałem wspólnie 
z historykiem Jerzym Robertem Nowakiem. Dopiero 
w ślad za tym poszły inne, coraz liczniejsze publikacje 
odkrywające nieznane fakty.  
 

Rozwój kuśnierstwa w Tyśmienicy 
 

Tadeusz Pelikan 
 

Przemysłowi kuśnierskiemu w Tyśmienicy 
dali początek Ormianie, którzy w 1540 roku 
osiedlili się w Tyśmienicy. Ich działalnośd 
przyczyniła się do  znacznego rozwoju handlu, 
a przy tym rzemiosła kuśnierskiego, wyprawiania 
skór i szycia kożuchów. W wyniku tego rozwoju 14 
września 1630 roku powstał pierwszy w mieście 
cech kuśnierski. Rzemiosło to przejęli później 
ormiaoscy osadnicy w Łyścu, Stanisławowie i Kutach. 

Na początku XIX w. działały w Tyśmienicy 
trzy cechy kuśnierskie, a około 1835 roku powstała 
pierwsza fabryka futrzarska, której zarządcą był 
kupiec stanisławowski L. Lewenthal. Fabryka ta 
produkowała wyroby futrzarskie w różnych 
asortymentach. Popyt na te wyroby zarówno na 
rynku wewnętrznym, jak i zewnętrznym zmusił 
Lewenthala do powiększenia powierzchni 
wytwórczej, co z kolei dało możliwośd zatrudnienia 
większej ilości pracowników. Zwiększono ich liczbę  
do 360 osób. O wysokiej jakości produkcji fabryki 

futrzarskiej świadczy udział niektórych jej wyrobów 
na Drugiej Międzynarodowej Wystawie w Wiedniu, 
w 1844 roku. Eksponowane tam były najładniejsze 
modele kożuchów i czapek tyśmienickich kuśnierzy. 

W 1891 roku rozpoczęto budowę nowych 
pomieszczeo fabrycznych. Okazało się, że nie 
wystarcza środków własnych na dokooczenie 
budowy i zastosowanie nowych urządzeo. W tej 
sytuacji Rada Nadzorcza zwróciła się w 1910 roku 
do władz centralnych o pomoc finansową. Władze 
takiej pomocy udzieliły, a dla sprawowania kontroli 
nad pracami budowlanymi przybył z Wiednia 
wykładowca Wyższej Szkoły Przemysłowej, znany 
specjalista w dziedzinie wyprawy skór inż. 
Mieczysław Bachorz. Rozbudowa fabryki, której 
dyrektorem został Tatarczuk, a głównym 
inżynierem M. Bachorz zakooczona została w 1912 
roku. W czasie pierwszej  wojny światowej fabryka 
na skutek zniszczeo została unieruchomiona. Na 
początku lat dwudziestych prace wznowiono, 
jednak brak dostatecznej ilości surowców, a także 
stałych rynków zbytu postawił fabrykę na skraju 
bankructwa. W związku z tym w czerwcu dyrekcja 
decyduje się na rozpoczęcie pracy sezonowej od 
września do kooca grudnia. Taki stan trwał od 1931 
do 1936 roku. Władze centralne wzięły fabrykę pod 
swoja opiekę, stając się głównym akcjonariuszem. 
W celu doprowadzenia do jej odrodzenia, na 
wiosnę 1936 roku ponownie do fabryki przybył M. 
Bachorz. Pod jego kierownictwem fabryka została 
odremontowana i od 1937 roku zaczęła dawad 
pierwszą produkcję – kożuchy dla Dyrekcji PKP. 
W okresie letnim było zatrudnionych 250 
pracowników, zimą nieco mniej. 
Po wkroczeniu Armii Czerwonej w 1939 roku 
fabryka została znacjonalizowana, a kuśnierstwo 
chałupnicze dośd znacznie rozwinięte, upadło 
całkowicie. Dyrektor fabryki Mieczysław Bachorz 
w kwietniu 1940 roku został aresztowany przez 
NKWD i jako „element niebezpieczny”, który „za 
polskich czasów eksploatował klasę robotniczą” 
wywieziony w głąb Rosji. W latach niemieckiej 
okupacji fabryka pracowała wyłącznie dla wojska. 
Działania wojenne hamująco wpłynęły na 
wytwórczośd futrzarską. Po wojnie została jednak 
dośd szybko odtworzona. Dziś fabryka futrzarska w 
Tyśmienicy obejmuje obszerny kompleks 
budynków, zabezpiecza wyprawę i farbowanie 
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wszelkiego rodzaju skór oraz wytwarza szeroki 
asortyment wyrobów futrzarskich. Jej wyroby 
znane są na rynkach zagranicznych poprzez 
uczestnictwo w międzynarodowych targach 
i wystawach, gdzie uzyskuje  nagrody i odznaczenia. 
A wszystko zaczęło się od Ormian kilkaset lat temu. 
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Przedstawiciel redakcji Zeszytów 

Tłumackich na II Muzealnych 
Spotkaniach z Kresami 

 

Danuta Nespiak 
 

Muzeum Niepodległości w Warszawie 
w ramach powołanej w grudniu 1992r. „Kolekcji 
Leopolis” rozpoczęło gromadzenie, niejako 
w pierwszym rzucie materiałów, dokumentów 
i eksponatów prezentujących kulturę i cywilizację 
Lwowa oraz jego mieszkaoców. Powiększające się 
zbiory kolekcji przez darowizny, a także zakupy, 
spowodowały, że jej zasięg geograficzny objął 
z czasem cały obszar  Kresów Wschodnich RP. 
Aktualnie Muzeum Niepodległości gromadzi 
i ewidencjonuje zabytki i pamiątki związane 
z dziejami I i II RP po okres II wojny światowej. 
Zbiory te gromadzone są w trzech typach kolekcji: 
Leopolis, Sybirackiej i Krzemienieckiej. Jak na razie 
nie ma kolekcji pokuckiej wyodrębnionej osobno. 
 Na bazie kolekcji Leopolis zorganizowano 
od 1993 roku 9 wystaw lwowskich i kresowych. 
Ekspozycjom tym towarzyszyły wykłady, dyskusje, 
prezentacje autorskie uzupełnione tematycznymi 
wydawnictwami. Kolekcjonowanie zbiorów 
i edukacyjna działalnośd Muzeum Niepodległości 
przyczyniła się do realizacji ważnej inicjatywy – 
organizacji Muzealnych Spotkao z Kresami. 
Spotkania te dają szeroki przegląd stanu zasobów 
dokumentacyjnych i materialnych związanych 
z dziedzictwem kresowym, gromadzonych 
i zachowanych w polskich muzeach, bibliotekach, 
archiwach i zbiorach prywatnych. 
 I Muzealne Spotkania z Kresami odbyły się 
w dniach 26-27 maja 2008r. w siedzibie Muzeum 
Niepodległości, a program wypełniła konferencja 
naukowa, w której 30 prelegentów z kilkunastu 
muzeów, wyższych uczelni i instytucji kulturalnych 
przedstawiło zachowany tam charakter i stan 
zasobów kresowych. Problem rozproszenia 
zbiorów kresowych po wielu instytucjach 
naukowych i kulturalnych dał impuls do 
wysunięcia w toczącej się w  trakcie tej konferencji  
 

 
dyskusji, problemu powołania w Polsce Instytutu 
Kresowego. Celem takiego instytutu byłoby 
kierowanie i prowadzenie prac ewidencyjno-
naukowych oraz ekspozycyjnych w temacie – 
„Kresy”. 
 II Muzealne Spotkania z Kresami odbyły się 
w dniach 23-24 maja 2011r. Uczestnictwo w nich 
zgłosiło 35 prelegentów – pracowników 
merytorycznych z muzeów, uczelni, archiwów 
i bibliotek naukowych. Zaproszenie do wzięcia 
udziału w tej konferencji otrzymała redaktor 
naczelna Zeszytów Tłumackich p. Elżbieta 
Niewolska. Omawiano zbiory i kolekcje kresowe 
z następujących dziedzin; grafika, rysunek, 
malarstwo, fotografia, druki i rękopisy, zabytki 
etnograficzne. Wśród prezentowanych zbiorów 
znalazła się także kresowa kolekcja Stanisława 
Jakubowskiego, znajdująca się w zbiorach 
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli 
w Krakowie, zawierająca wycinanki papierowe 
z Tłumacza i pow. tłumackiego. Kolekcję omówiła 
w swoim wykładzie mgr Magdalena Dolioska. 
Przedstawiono również złożone problemy 
konserwacji tych zbiorów, wymagających 
specjalistów i nakładów finansowych. Rozpoczęte 
zostały też prace nad „Bibliografią Kresów” – 
opracowaniem bardzo czasochłonnym 
i pracochłonnym. Konferencji towarzyszyła 
z dużą starannością przygotowana wystawa 
czasopism kresowych, wydawanych w Polsce od 
1989 do 2011 roku. Wśród eksponowanych na 
wystawie czasopism znalazły się także Zeszyty 
Tłumackie, regularnie wysyłane przez nas do 
Muzeum Niepodległości. Kilka egzemplarzy 
z różnych lat dodatkowo ofiarowała do zbiorów 
Muzeum Niepodległości redaktor Elżbieta 
Niewolska. 
 W dyskusji podsumowującej konferencję 
II Muzealnych Spotkao z Kresami pojawił się 
również problem powołania Instytutu 
Kresowego ale niestety mimo istnienia 
uzasadniającej potrzeby powołania takiej 
instytucji nie znajduje ona, miejmy nadzieję, ze 
tylko na razie tzw. woli politycznej u władz III RP. 

Z życia Tłumaczan 
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Ks. płk dr Roman Daca - romantyk 
„chory na Polskę”. 

  

Ks. Kazimierz Bukowski 
 

Wspomnienie o ks. Romanie Dacy pochodzi 
z książki „Zwykli czy niezwykli. Sylwetki osób 
współczesnych”,  ks. Kazimierza Bukowskiego, 
wydanej przez Wydawnictwo WAM,  Księża Jezuici, 
Kraków 1998. 

 
Jak zamknąd w jednej formule 90 lat życia, 

w tym 61 lat kapłaostwa? Może najbliższa prawdy 
byłaby taka: ks. prałat pułkownik dr Roman Daca, 
kapelan Armii Krajowej na okręg lwowski podczas 
II wojny światowej, był romantykiem "chorym na 
Polskę". Należał do pokolenia, któremu Ojczyzna 
wpisała się głęboko w życiorys.  
Przyszedł na świat 23 lutego 1905 roku 
w Kopytnicy, pow. Husiatyn, nieopodal Tarnopola. 
Był synem Heleny Chichłowskiej i Wojciecha Dacy, 
urzędnika sądowego w Tłumaczu, koło 
Stanisławowa. Wychowywał się w Tłumaczu. 
W tymże samym czasie  z okazji 50-lecia 
ogłoszenia dogmatu Niepokalanego Poczęcia NMP 
- abp Józef Bilczewski odnowił śluby króla Jana 
Kazimierza na rynku lwowskim, wobec wizerunku 
Matki Bożej Łaskawej, przyniesionego z Katedry 
lwowskiej. Metropolita lwowski - biskup Romka 
Dacy  powierzył losy Narodu w ręce Tej, którą od 
wieków nazwano Królową Polski. Wielki Pasterz, 
kandydat na ołtarze, pragnął na progu XX wieku 
obudzid nadzieję w odzyskanie niepodległości.  

Gdy Roman miał 14 lat, zakooczyła się I 
wojna światowa. W jej wyniku zmartwychwstała 
Ta, co „nie zginęła, póki my żyjemy”. Spełniła się 
prośba Wieszcza Narodu o „wojnę powszechną 
ludów” Przyniosła ona wolnośd wielu narodom 
Europy. Podczas wojny z bolszewikami  1920-1921 
Roman przerwał naukę w gimnazjum tłumackim, 
aby bronid Matkę Ojczyznę przed śmiertelnym 
niebezpieczeostwem. Dlatego maturę mógł zdad 
dopiero w 22 roku życia. Zdawało się, że Roman 
całe życie poświęci wojsku polskiemu. Wojsku 
owianemu legendą legionów marszałka Józefa 
Piłsudskiego i gen. Józefa Hallera. Wojsku, 
w którego szeregach znalazło się kilka tysięcy 
bohaterskich Orląt Lwowskich z lat 1918-1919, 

z których ponad dwa tysiące spoczywa na 
kwaterze Cmentarza Łyczakowskiego we Lwowie – 
Cmentarzu Obrooców Lwowa. Wojsku nareszcie 
polskiemu, po 123 latach niewoli, do którego on – 
gimnazjalista Roman Daca miał szczęście należed. 
A może młody Romek marzył o polskim 
mundurze? Wszak wychowany był na wielkich 
romantykach, którzy opiewali bohaterstwo 
powstaoców listopadowych i styczniowych. Gdy 
wspominaliśmy czasem ks. prałatowi Dacy frazy 
wiersza A. Mickiewicza „Śmierd pułkownika”, jego 
oczy poczynały świecid ogniem młodości: 
 

„Kazał konia Pułkownik kulbaczyd, 
Konia w każdej sławnego potrzebie; 

Chce go jeszcze przed śmiercią obaczyd, 
Kazał przywieśd do izby, do siebie. 

Kazał przynieśd swój mundur strzelecki, 
 

Swój kordelas i pas, i ładunki; 
Stary żołnierz – on chce, jak Czarniecki, 

Umierając swe zegnad rynsztunki. 
A gdy konia już z izby wywiedli, 

Potem do niej wszedł ksiądz z Panem Bogiem ….” 
 

Tak, zdawało się, że Roman całe życie poświęci 
wojsku. Albowiem po maturze zapisał się do 
Centralnej Szkoły Podchorążych Artylerii we 
Włodzimierzu Wołyoskim. Służył także w 11 Pułku 
Artylerii Polowej w Stanisławowie (1927-1928). 
Marsze wojskowe, zwłaszcza słynna melodia 
Hymnu Pierwszej Brygady, będą mu towarzyszyd 
przez całe życie. Ale... tylko przy śpiewie.  
W życiu stało się inaczej. Oto Pan Jezus pociągnął 
Romana do służby żołnierskiej, ale w kapłaostwie. 
Gdyż kapłan posłuszny Panu Bogu i zwierzchnikom 
ma iśd do swych braci z posługą "nie z tego 
świata". Jak ks. Daca, który przez 13 lat pracował 
duszpastersko na Podolu, pod koniec II 
Rzeczypospolitej i podczas okupacji. A potem w 
Krakowie.  
Rzecz znamienna, jakby nie wystarczała jego 
posługa pasterska, jakże odpowiedzialna i trudna 
w tamtych warunkach, gdyż Opatrznośd uczyniła 
ks. Dacę kapelanem Armii Krajowej w okręgu 
lwowskim. Ks. Pułkownik nie przywiązywał wagi do 
odznaczeo. Ale z otrzymanych najwyżej cenił sobie 
order Virtuti Militari V klasy przyznany mu w roku 
wybuchu powstania warszawskiego (1944) - przez 
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polski rząd emigracyjny. Także doceniał "Krzyż za 
udział w wojnie 1918-1921" nadany mu przez 
prezydenta III Rzeczypospolitej, Lecha Wałęsę 
(1991).  

Istnieją w życiu ks. Pułkownika dwa 
momenty, które trzeba lepiej uwydatnid: 
poświęcenie jego matki i postawa syna. Na 
początku II wojny światowej (1940) zachorowała 
matka ks. Dacy. Kiedy była w agonii, jedynym 
ratunkiem dla niej, jak orzekli lekarze była 
natychmiastowa transfuzja krwi i to krwi syna. Ks. 
Daca bez wahania zgodził się na owo przetoczenie 
krwi, co uratowało życie matki. Niedługo potem, w 
1943 roku matka zrewanżowała się synowi. W 
czasie zbrodniczego napadu, bandy ukraioskiej na 
polską plebanię w Nowosielcach, aby wykonad 
wyrok śmierci, wydany przez UPA na ks. Romana 
Dacę, matka schowała go w piwnicy - schronie w 
jego pokoju. Nie mogąc go znaleźd, zamordowano 
na plebanii jego matkę wraz z gospodynią. Syn 
wszystko słyszał i był bezradny...  
W 60-lecie swego kapłaostwa (czerwiec 1993) ks. 
Daca uczynił gest symboliczny. Mój krzyż Virtuti 
Militari - stwierdził wtedy wobec bpa St. 
Smoleoskiego, koncelebransów i sióstr 
służebniczek dębickich  należy się nie mnie, lecz 
mojej Matce. Ona uratowała mi życie, a sama 
zginęła. Prosił, aby ów krzyż powiesid przy obrazie 
Matki Boskiej Ostrobramskiej w  domowej kaplicy 
przy ul. św. Marka w Krakowie, gdzie od blisko 50 
lat mieszkał. W długim, gdyż 61-letnim życiu 
kapłaoskim ks. Daca był proboszczem i katechetą, 
wizytatorem katechetów i duszpasterzem 
nauczycieli. Wszędzie swoją łagodnością, 
życzliwością i pogodą zjednywał sobie wszystkich. 
Jakby wziął sobie do serca słowa liturgii na 
wspomnienie bł. Jana z Dukli, którą dziś 
celebrujemy: Synu, w sposób łagodny prowadź 
swe sprawy, a każdy, kto jest prawy, będzie cię 
miłował (Syr 3, 17).  
To jest jedna cecha charakteru ks. Pułkownika. 
A druga? Zdaje się, że ks. Daca pozostawił nam 
jeszcze jedno przesłanie. Mimo tego, że w tak 
okrutny sposób stracił swą Matkę, którą bardzo 
miłował, nie było w nim żadnej niechęci do 
oprawców. Budował mosty między ludźmi 
i pomiędzy zwaśnionymi narodami. Podobnie jak 
Jerzy Zagórski, poeta kresowiak, który tak modlił 

się w 1942 roku słowami „Modlitwy do Matki 
Boskiej Poczajowskiej):  
 

O Matko Przebaczenia! (...) 
Tylko wtedy początkiem dla nowego świata 

Potrafi byd zwycięski i radosny rok, 
Gdy brat Polak w Rusinie ujrzy swego brata 

I gdy z mgieł nienawiści oczyszczą swój wzrok. 
 

Ks. Pułkownik był romantykiem "chorym na 
Polskę". Był patriotą z krwi i kości. Miłośd Matki 
Ojczyzny kosztowała go wiele, bardzo wiele - 
więcej niż wielu innych. Ale jego patriotyzm 
dostrzegał w Rusinie  swojego brata. Albowiem 
wszyscy jesteśmy dziedmi jednego Ojca, wezwani 
do miłości wybaczającej. Ks. prałat Daca zachował 
żywą cześd do Bożego Miłosierdzia "Jezu, ufam 
Tobie". Głosiła ją jego rówieśnica, siostra 
Faustyna, dziś błogosławiona. Zaufał też Matce 
Miłosierdzia, "co w Ostrej świeci Bramie". W takiej 
szkole uczył się trudnej sztuki Chrystusowego 
żołnierza - sztuki przebaczania. Dziś powierzamy 
Jego szlachetną postad Bożemu Miłosierdziu 
i Matce Miłosierdzia z Ostrej Bramy, i z Jasnej 
Góry, dokąd pielgrzymował z młodzieżą 
i nauczycielami.  
 

Kochany Księże Pułkowniku! 
 

Swym orędownictwem w tajemnicy 
Świętych Obcowania wypraszaj niebo wszystkim, 
których spotkałeś w swej długiej, ziemskiej 
pielgrzymce. Niech czwórkami maszerują 
w przedsionki niebiaoskie, jak żołnierze 
z Westerplatte z wiersza Gałczynsklego. Nam zaś 
uproś takie oczy, które nawet w przeciwniku 
odkrywają nie wroga, lecz BRATA. Mówiłeś 
w rocznicę odzyskania niepodległości w kościele 
Wizytek i Najśw. Salwatora w Krakowie (11 XI 
1985): "Mury polskiego Jeruzalem w przeszłości 
budowane były nie tylko ofiarną krwią i mądrością 
Polaków. Ale także zgodą, braterską, miłością, 
wyrzeczeniem się ambicji niezgodnych z wolą 
całego Narodu. Ambicji zagrażających jego 
wolności i suwerenności. Budowano te święte 
mury polskiego Jeruzalem we wzajemnym 
braterskim pojednaniu...".  

A oto tekst przemówienia ks. płk Dacy, 
wygłoszonego podczas Jego 60-lecia kapłaostwa, 
w którym wyraził swoje bezgraniczne zaufanie do 
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Chrystusa Miłosiernego i Matki Miłosierdzia 
z Ostrej Bramy.  
 

Kraków, 18 VI 1993r.  
 

Ekscelencjo, Najdostojniejszy Drogi Księże 
Biskupie i Wy moi Najmilsi Kochani Bracia 
i Siostry! Rozradował się duch mój w Bogu, 
Zbawicielu moim...!  
 

Serce moje w tej osobliwej chwili jest szczególnie 

pełne wdzięczności i dziękczynienia tak, że język 

mój ze wzruszenia, a także niedołęstwa 

i niesprawności mego wieku, nie potrafi własnymi 

słowami wyrazid tego, co czuję! Dlatego pokornie 

ośmielam się te moje uczucia wyrazid dzisiaj, w 60-

tą rocznicę moich święceo kapłaoskich, słowami 

Najświętszej Panny: Wielbij duszo moja Pana, 

chwal Boga Stworzyciela, tak bardzo dobrego, 

albowiem uczynił mi wielkie rzeczy On, który 

możny jest i święte imię Jego!  Mnie również okazał 

Bóg dzisiaj "wielkie rzeczy", otaczając starego 

i grzesznego człowieka "brylantowym wieocem" 

Swego Miłosierdzia, którym i dawniej darzył mnie 

w dobroci ! Swojej i łasce: zawsze i wszędzie, w doli 

i niedoli, przed i po  święceniach kapłaoskich. Te 

cuda Miłosierdzia Swego okazywał mi przez ręce 

Swojej Najświętszej Matki. Dlatego na początku, 

wyrażając Bogu swoją wdzięcznośd, wyraziłem ją 

właśnie Jej słowami. Te cuda Swego Miłosierdzia 

okazywał mi też Bóg i przez ludzi, z którymi 

spotkałem się w swoim długim życiu, szczególnie 

w chwilach trudnych i ciężkich, w chwilach 

zdawałoby się beznadziejnych i bardzo tragicznych. 

Jednym z takich cudów Miłosierdzia Bożego nade 

mną, jest też to, że jestem wśród Was od prawie 50-

ci u lat, moi Najdrożsi Bracia i Siostry. Bo kiedy 

brutalnie i siłą zostałem wyrzucony z mego gniazda 

rodzinnego i skazany na poniewierkę i tułaczkę, 

Bóg pełen Miłosierdzia, okazał mi Swoją dobrod 

i łaskę przez Kościół Krakowski, który przyjął 

wygnaoca i otoczył Swoją opieką i najczulszą, 

serdeczną, macierzyoską troską. Za co dzisiaj, 

z tego świętego miejsca najgoręcej dziękuję 

i składam na czcigodne ręce, które z miłością 

całuję, Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi 

Stanisławowi Smoleoskiemu, który reprezentuje 

ten Kościół, najserdeczniejsze "Bóg zapład"! 

A Matce Miłosierdzia, ośmielam się złożyd u Jej 

świętych stóp, swój Order: Srebrny Krzyż Virtuti 

Militari, który nie ja, ale moja Mama powinna 

nosid. Jeśli więc można, proszę Księdza Rektora, aby 

ten Krzyż umieścił jako moje dziękczynne wotum, 

przed obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej, którą 

nazywamy też Matką Miłosierdzia.  
"Jezu, ufam Tobie"! "Te Deum laudamus"! Amen!  
 

Ks. prałat płk Roman Daca urodził się 23 lutego 1905 roku 
w Kopyczyocach, pow. Husiatyn, woj. tarnopolskie, jako syn 
Heleny Chichłowskiej i Wojciecha Dacy, urzędnika 
sądowego w Tłumaczu koło Stanisławowa. Był najstarszym 
z pięciorga rodzeostwa. Wyświęcony 18 czerwca 1933 roku 
we Lwowie przez abp B. Twardowskiego. Przez 13 lat 
pracował na Kresach Wschodnich. Podczas II wojny był 
kapelanem AK na okręg lwowski. Od 1946 roku pracował w 
archidiecezji krakowskiej. Zmarł 18 września 1994 roku. 
Pochowany jest na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie. 

 

Moja wycieczka na Kresy  południowo-
wschodnie 

 

Tomasz Czyżycki 
 

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, za jaką 
cenę odzyskaliśmy Szczecin, czy Wrocław. Ja, w te 
wakacje miałem okazję przekonad się o tym. 
Zaczęło się niewinne. Mój dziadek zapytał mnie 
przed wakacjami: „Czy chcesz pojechad ze mną na 
wycieczkę?” Odpowiedziałem: „Jasne!” i zbytnio 
nie zaprzątałem sobie tym głowy. Dopiero dzieo 
przed wyjazdem sam wywnioskowałem, że będę 
jechał z „bandą” emerytów! Pomimo tego nie 
byłem źle nastawiony do tej wycieczki. Niestety 
moje przewidywania były uzasadnione, ale 
wiadomo – dobra mina do złej gry. 
Z całej podróży najbardziej zainteresowały mnie 
twierdze i inne budowle warowne. Ma to swoje 
uzasadnienie – jestem przecież 15-letnim 
chłopakiem i ten temat jest i będzie dla mnie 
ciekawy. Co to za chłopak, który nie bawił się w 
wojnę, Indian, czy budowę zamków z piasku. Dzięki 
mojemu Dziadkowi także oglądałem, słuchałem 
i „przetwarzałem” każdą informację na temat 
Kresów. 
Kresy to piękne tereny. Ich obraz będę pamiętad, 
bo warto. Wszędzie natura nieskażona przemysłem, 
mnóstwo zabytków, no i oczywiście ładne Ukrainki. 
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Po ulicach miast jeżdżą piękne samochody – 
zadbane Łady, chod tych mniej ładnych też nie brak. 
Zadziwiające, że w każdej prawie wsi jest cerkiew. 
Czasem złocona, a czasem nie. 

 
Kamieniec Podolski w litografii Napoleona Ordy. 
 
Do Stanisławowa przyjechaliśmy późno i Dziadek 
chciał mi pokazad jeszcze dzisiaj, gdzie mieszkał 
i chodził do szkoły, gdy miał tyle lat, co ja dzisiaj. 
Był już wieczór, gdy jechaliśmy taksówką ulicami 
Stanisławowa, a dziadek pokazywał i opowiadał – 
tu mieszkał, tu szkoła do której chodził, dom 
w którym mieszkali moi prapradziadkowie. Bardzo 
podobał mi się  dom, w którym mieszkał Dziadek. 
Piękne to miejsca i przyznad trzeba, że warto było 
zjeśd trochę mniejszą porcję na  kolację, aby je 
zobaczyd. Wspominam o tym, bo jem powoli, 
a Dziadek poganiał mnie, abyśmy mogli jeszcze 
przed zmrokiem zobaczyd miejsca z Jego młodości. 
Jutro nie byłoby już na to czasu. Z całej wycieczki 
jednakże najbardziej podobał mi się Kamieniec 
Podolski. Mój Tato jest fanatykiem twierdz i trochę 
się z nim już naoglądałem w moim krótkim życiu, 
ale czegoś podobnego jeszcze nie widziałem. 
Niejednego strach ogarnął zapewne przed 
zdobyciem tej twierdzy , otoczonej małą rzeczką 
skutecznie utrudniającą do niej dostęp. Wziąd ją 
można tylko głodem. Ile pracy i ludzkiego życia 
musiała kosztowad budowa tego monstrum. 
Ogromne wrażenie zrobił na mnie widok twierdzy 
od zewnątrz. Wewnątrz nic specjalnego nie 
znalazłem. Podobały mi się również twierdze 
w Chocimiu i Zbarażu, chociaż zdecydowanie 

umieścił bym je na drugim miejscu. Przyciągały 
uwagę, ale piękne zbytnio nie były. Najmniej 
przypadł mi do gustu Chocim. Wyglądał 
niespecjalnie, a bez najdalej wysuniętych murów 

przypominał Barbakan w Krakowie. 
Zbaraż także nie wygląda, jak zamek, 
czy twierdza, lecz jak letnia 
rezydencja królewska i nie wiem czy 
takie miały byd założenia tej 
budowli. Na trzecim miejscu w kręgu 
moich zainteresowao umieściłbym 
Zarwanicę, Lwów i Krzemieniec. Jak 
na razie nie bardzo interesuje mnie 
to, jak powstawał kompleks 
świątynny w Zarwanicy, albo jak 
tworzył wiersze Juliusz Słowacki. We 
Lwowie zwiedziłem tylko Cmentarz 
Łyczakowski i Cmentarz Obrooców 
Lwowa, bo niestety na więcej nie 

pozwolił mi ból głowy spowodowany ciężkim 
zatruciem, na które cierpiało większośd członków 
wycieczki. Cmentarz Obrooców Lwowa zaspokoił 
w tym dniu mój głód wiedzy. Chylę czoło przed 
tymi małymi, ale jakże dzielnymi ludźmi, którzy 
wyszli na ulicę bronid swojego miasta. Na 
zakooczenie chcę podziękowad mojemu 
Dziadkowi, że zaproponował mi tą wycieczkę, bo 
nareszcie wiem i rozumiem o czym cały czas mi 
opowiada!  
 

Tomek Czyżycki – uczeo II klasy Gimnazjum nr 34 
we Wrocławiu 
 

Młodzi tłumaczanie we Wrocławiu 
 

Irena Rosowska 
 

Na zaproszenie wójta gminy Miłkowice, 
Waldemara Kwaśnego przyjechali do Wrocławia 
młodzi tłumaczanie: Nadia, Tolik i Wasia, którzy 
pomagali nam w lipcu ubiegłego roku przy 
porządkowaniu polskich grobów na cmentarzu 
w Tłumaczu, w ramach I edycji akcji: „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia”. Po długiej 
i wyczerpującej podróży dotarli do Wrocławia 
w Wigilię Bożego Narodzenia, gdzie zostali 
przywitani przez naszą młodzież.  
Serdeczne przyjęcie gości z Tłumacza zapewniły 
rodziny wolontariuszy. Nadia i Wasia spędzili 
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święta u dawnej tłumaczanki Anny Bocheoskiej 
Panachidy, natomiast Tolik przyjęty został przez 
rodzinę Dominiki Sieroo. W drugi dzieo świąt cała 
trójka została zaproszona przez mamę Tomka 
Sieniury, która opiekowała się młodymi gośdmi do 
kooca ich pobytu we Wrocławiu. Po świętach 
Waldek Kwaśny zabrał tłumacką młodzież do 
Legnicy, skąd wrócili na Ukrainę. 
Chciałabym szczególnie podziękowad mamom 
Dominiki Sieroo i Tomka Sieniury, które 
zaangażowały się w organizację i tak serdecznie 
przyjęły ukraioskich przyjaciół swoich dzieci. Takie 
spotkania pozostaną na długo w ich pamięci! 
 

Dominika Sieroo 
 

W Tłumaczu zaprzyjaźniliśmy się z tamtejszą 
młodzieżą do takiego stopnia, że postanowiliśmy 
zaprosid ich do Wrocławia. Na ich odwiedziny 
czekaliśmy aż pół roku, gdy pewnego grudniowego 
wieczora zadzwonił telefon, w słuchawce 
usłyszałam znajomy głos i słowa: „przyjeżdżamy”. 
Zaczęły się przygotowania. Data ich odwiedzin 
przypadła na czas świąt Bożego Narodzenia. 
Ponieważ jest to czas szczególny, chciałam wraz 
z rodziną, by te dni nasi wschodni przyjaciele 
zapamiętali na długie lata. Przygotowałam więc 
z mamą typowe polskie dania, ubrałyśmy choinkę, 
kupiłyśmy prezenty, a z ukraioską flagą 
wyruszyłyśmy w samo południe w wigilię na 
dworzec PKP. Radośd z ich spotkania była wielka. 
Nadia, Tolik i Vasia byli zmęczeni, ale także 
szczęśliwi, że dojechali. Czas Wigilii spędziliśmy 
w rodzinnym gronie, a następne świąteczne dni 
poświęciliśmy na zwiedzanie Wrocławia, zakupy 
i spotkania z całą grupą wolontariuszy, która 
sprzątała cmentarz w Tłumaczu. Przepięknie, 
świątecznie udekorowany Wrocław zachwycił 
Ukraioców. Poszliśmy też na dyskotekę – 
spełniliśmy więc jedno z ich marzeo. Młodzi pytali 
o Wrocław, o zabytki, kulturę, wydarzenia. Nadia 
na widok wrocławskich krasnali uśmiechała się 
szeroko i z każdym chciała mied zdjęcie. Tolik 
natomiast nie mógł wyjśd z zachwytu z polskiej 
pasterki i ruchomej szopki w kościele na Piasku. 
Cała trójka była zainteresowana polskimi sklepami, 
kupili dużo pamiątek z Wrocławia dla rodziny 
i przyjaciół. Zakupy w galerii ciągnęły się 
w nieskooczonośd, a czas niestety był ograniczony. 

Najbardziej barwną postacią był Tolik. Na każdym 
kroku mnie pozytywnie zaskakiwał, wszystkim się 
interesował, na każdy temat miał wyrobione 
zdanie, a gdy myśleliśmy, że się zgubił na 
dyskotece (ok. 1 tys. osób) okazało się, że na 
dobre pogrążony jest w międzynarodowej 
rozmowie z grupą zafascynowanych Tolikiem 
Polaków. Śmiechu było co niemiara. Te parę dni 
minęło bardzo szybko, tym bardziej, że wójt gminy 
Miłkowic – Waldemar Kwaśny (szef naszej grupy 
w Tłumaczu) umówił ich na spotkanie z Łemkami, 
oraz zorganizował zwiedzanie Legnicy. To były 
naprawdę niezapomniane święta Bożego 
Narodzenia i mam nadzieję, że Ukraiocy 
wspominają je, tak jak my. Do tej pory jesteśmy 
w stałym kontakcie. Tolik w liście napisał mi, że 
wszyscy czekają na całą naszą grupę, że nie mogą 
się doczekad, a my mamy nadzieję, że w koocu się 
doczekają. 
 

Tłumacki opłatek 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Jak nakazuje tłumacka tradycja, 12 stycznia 
2011 roku spotkaliśmy w gronie ok. 30 osób na 
corocznym Opłatku. Spotkanie opłatkowe 
rozpoczęło się Mszą św. odprawioną w kościele 
św. Doroty we Wrocławiu, którą celebrował ks. 
kanonik Andrzej Brodawka. Po Mszy św. 
spotkaliśmy się w pięknym Dworze Polskim na 
wrocławskim Rynku. Na Opłatek przybyła, jak 
zwykle spora gromadka tłumaczan oraz zaproszeni 
zacni goście, w osobach Pana Mirosława Drobiny – 
wójta gminy Krośnice i Pani Renaty Hajduk – 
nauczycielki z Krośnic oraz  wójta gminy Miłkowice 
w pow. legnickim Pana Waldemara Kwaśnego. 
Goście z Krośnic reprezentowali dawnych 
mieszkaoców i ich potomków z Bohorodyczyna 
i okolic w pow. tłumackim. Pan Waldemar Kwaśny 
był natomiast szefem grupy pracującej na 
tłumackim cmentarzu w 2010 roku Przybyłych 
gości przywitali - prezes Zygmunt Burczyoski oraz 
Elżbieta Niewolska. Niestety, tym razem na 
Opłatku nie był obecny nasz sekretarz Jurek 
Czyżycki, którego zmogła choroba, na szczęście 
niezbyt groźna. Wszyscy się o niego dopytywali, bo 
nikt nie wyobrażał sobie, że może go z nami nie 
byd.  Po  oficjalnym  przywitaniu  przystąpiliśmy do  
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Pochodzenie 

 
  Nazwa używana 
       potocznie 
     w Tłumaczu 
  

      Znaczenie 

  austriackie  asekuracja podatek ubezpieczeniowy 

ukraińskie  bzdyczyć dumny, nadęty 

austriackie  biga kilof 

żydowskie  bałaban bułka żydowska 

niemieckie  co to kosztuje jaka cena  

gwarowe  ciamkać mlaskać, jeść głośno 

gwarowe  chmyłać się plątać sie pod nogami 

gwarowe  dziukać dokuczać 

tureckie  dałaman wierzchnie okrycie 

ukraińskie  duczka 
 

dołek do gry podobnej do  
golfa 

żydowskie  fajdać brudzić 

austriackie  farszonki ostatki ( w karnawale) 

austriackie  fajerkasa ubezpieczenie od ognia 

niemieckie  gafować się stroić się 

austriackie  gumilajzon klej 

żydowskie  grubka piec kaflowy 

francuskie  honet rozrzutność 

austriackie  halt palt jak bądź 

gwarowe  krawczyni krawcowa 

tureckie  kieptarek kabacik, kamizelka 

gwarowe  nasiadła się uparła się 

gwarowe  narywa ( np. palec) ropniak, stan zapalny 

niemieckie  na pas blint zrobione coś na oko 

gwarowe 
 nabrać materii  
 na sukienkę 

zakup tkaniny 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Pochodzenie 

 
 Nazwa używana 
     potocznie 
   w Tłumaczu 
  

    Znaczenie 

niemieckie  plaudować dobrze służy zdrowiu 

gwarowe  pożylić poparzyć pokrzywą 

gwarowe  po temu potem 

gwarowe  pachło pachniało 

austriackie  poborgować skredytować 

gwarowe  rząśna (np.wiśnia) urodzaj 

ukraińskie  sztabiuk rozrabiaka 

austriackie  spirgać źle uszyć 

austriackie  sztuderować kombinować 

austrackie  sztyhulkać kuleć, utykać 

gwarowe  smyk i łyk szybko jeść 

gwarowe  szybać się wdrapywać na coś 

góralskie  sałaszyć się sadowić się 

żydowskie  tel buch duży brzuch 

niemieckie  taki szpas taki interes 

ukraiński  talapać się  chlapać 

tureckie  tełembać  wywijać spódnicą 

gwarowe  wnadzić się  naprzykszać się 

gwarowe  wymańcić  wyłudzić 

żydowskie  wojkać  lamentować, jęczeć 

niemieckie  zafolować  zabrudzić ubranie 

gwarowe  żałob  żałoba   

austriackie  przefarynić przepuścić (np. pieniądze) 

 

 

składania życzeo i dzielenia się opłatkiem. Życzyliśmy 
sobie zdrowia i następnych spotkao w nie mniejszym 
gronie. Zawsze jest to niezmiernie wzruszająca chwila, 
niejednemu łezka zakręci się w oku, z piersi 
wydobędzie się westchnienie i padną słowa pełne 
nadziei: „abyśmy w zdrowiu spotkali się w następnym 
roku”. Jakże mogłoby byd inaczej. Nasi goście podzielili 
się z nami swoimi dokonaniami i sukcesami 
związanymi z działalnością na rzecz ziemi tłumackiej. 
W trakcie świętowania nie zabrakło także śpiewów 
i kolędowania, jak zwykle toczyły się rozmowy, snuto 

wspomnienia, które przy okazji takiego spotkania 
można zrealizowad. Klimat naszego spotkania był 
bardzo rodzinny i ciepły, a jedynym zastrzeżeniem 
był dośd skromny poczęstunek. Ale cóż można zjeśd 
za 20 złotych w renomowanej restauracji 
w centrum Wrocławia. Nikt jednak na jedzenie nie 
narzekał, gdyż piękne wnętrze i sympatyczna 
obsługa skutecznie nam to wynagrodziła. 
Rozstawaliśmy się zadowoleni, z przyrzeczeniem, że 
następnego roku spotkamy się znów w tym samym 
miejscu. 

Takie słowa używano kiedyś w Tłumaczu 
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Składki oraz darowizny za okres od 16.11.2010 r. do 31.04.2011 r. 
 

 

Nazwisko i imię Składki Zeszyty Wolne datki Razem 

Adamczak Maria 18.00 15.00 14.00  47.00 
Bielański Jan 18.00 15.00 17.00  50.00 
Bilińska Helena 18.00 15.00 52.00  85.00 
Biś Elżbieta 36.00 15.00 50.00 101.00 
Bodniak Tadeusz 18.00 15.00 17.00  50.00 
Borsuk Aniela 18.00 15.00 134.00 167.00 
Brański Stanisław 18.00 15.00   33.00 
Bula Rafał 18.00 15.00 17.00 50.00 
Burczyński Zygmunt 18.00 15.00 17.00 50.00 
Cichoń Józefa 18.00 15.00 67.00 100.00 
Cieśla Barbara 18.00    18.00 
Czapiżak JózeJ  15.00   15.00 
Czohara Józef  15.00 15.00  30.00 
Czyż Adam 18.00 15.00 67.00 100.00 
Czyżycki Jerzy 18.00 15.00 17.00  50.00 
Dostal Teresa 18.00   9.00  27.00 
Drobina Mirosław   50.00  50.00 
Duda Anna 18.00 15.00   33.00 
Duszyński Józef 18.00 15.00   33.00 
Dziweńko Leontyna 18.00 15.00 50.00  83.00 
Gierak Jadwiga  18.00 15.00 17.00  50.00 
Górecka Zofia 18.00 15.00 17.00  50.00 
Hołyńska Stanisława 18.00 15.00   33.00 
Janicki Stanisław  15.00  15.00 
Jęcz Mikołaj  15.00  15.00 
Johnson Janina 18.00 15.00 20.00  53.00 
Kieba Janina  15.00 20.00  35.00 
Kolenda Andrzej   35.00  35.00 
Kołodziejczyk Barbara  18.00 15.00 17.00  50.00 
Korczowska Anna 18.00 15.00 67.00 100.00 
Kroczak Czesława 18.00 15.00 17.00  50.00 
Kubica Janina 18.00 15.00   33.00 
Kucharuk Izabela 18.00 15.00   33.00 
Kwaśny Waldemar   100.00 100.00 
Leżuch Barbara 18.00 15.00 17.00  50.00 
Małecka Ewa 18.00 15.00 17.00  50.00 
Marciniak Krystyna 18.00 15.00 17.00  50.00 
Marcinowska Władysława 18.00 15.00 67.00 100.00 
Masłowski Jan 18.00 15.00 27.00  60.00 
Mierzwiński Stanisław 18.00 15.00 67.00 100.00 
Olszańska Teresa  15.00  5.00  20.00 
Ornatowska Janina 18.00 15.00   33.00 
Pactwa Janina 18.00 15.00   33.00 
Paczka Romana 18.00 15.00 67.00 100.00 
Pietrunko Stanisław 18.00 15.00 17.00  50.00 
Pielasz Jerzy 18.00 15.00 67.00 100.00 
Piotrowicz Krystyna   32.00  32.00 
Piotrowicz Maria 18.00 15.00   33.00 
Prymakowska Józefa 18.00 15.00 167.00 200.00 
Piszkiewicz Aniela  15.00   15.00 
Przybyło Bogumiła i Roman 36.00 15.00 100.00 141.00 
Rosowska Irena 18.00 15.00 67.00 100.00 
Samlewski Marian  15.00   15.00 
Siemaszko Władysław   60.00 60.00 
Sosińska Elżbieta 18.00 15.00  7.00  40.00 
Stępniowska Anna 18.00  12.00  30.00 
Storożenko Jadwiga 18.00 15.00 67.00 100.00 
Strahl Mirosława 18.00 15.00 21.00  54.00 
Szczepińska Jadwiga 18.00 15.00 17.00  50.00 
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Adela Hipsz 
 

ur. 31.01.1912r. w Zabłotowie 
 

zm. 03.05.2011r. we Wrocławiu 

 

 

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 24 
lipca 2011r. o godz. 12.00 (przedostatnia niedziela lipca) w Siedlakowicach. Serdecznie na nią 
zapraszamy. 
 

 

 

Józef Weberbauer 
 

ur. 12.03.1925r. w Tłumaczu 
 

zm. 24.01.2011r. we Wrocławiu 

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. 
 

Komunikaty 
 

Odeszli 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia rodzinom zmarłych składa Zarząd 
TMLiKPW Oddział Tłumacz oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich. 

Zjazd w Mielnie Unieściu 
 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny zjazd 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 roku ubiegłym jest zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. 

Szparadowska M. 18.00 15.00 17.00 50.00 
Tuzinkiewicz Antoni 18.00 15.00 17.00 50.00 
Wąs Fryderyka 18.00 15.00 17.00 50.00 
Wesoła Filomena 18.00 15.00 10.00 43.00 
Wiśniewska Ludmiła 18.00 15.00 17.00 50.00 
Wojtkowiak Krystyna i Jan 36.00 15.00 49.00 82.00 
Wójtowicz Jan  15.00  15.00 
Wysoczański Eugeniusz 18.00 15.00 17.00 50.00 
Zakowicz Alicja 18.00 15.00 17.00 50.00 
Zakowicz Jan  15.00  15.00 
Zakowicz Jan 18.00 15.00  7.00 40.00 
Zakowicz Mieczysław 18.00 15.00 17.00 50.00 
Zdanowicz Maria  18.00 15.00 17.00 50.00 
Żądło Józef 18.00 15.00 17.00 50.00 
Razem        1098.00          975.00        2019.00               4092.00 
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