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Adwent 
 

 
 

Z łaciny adventus, przyjście, czyli Narodzenie 
Chrystusa, nazywany był niegdyś po polsku 
czterdziestnicą, ponieważ dawniej trwał, jak post 
wielki, dni 40, a zaczynał się na drugi dzieo po św. 
Marcinie. Stąd powstał zwyczaj ucztowao na gęsi 
pieczonej, jako w dniu ostatnim przed czterdziestnicą. 
A że w polskim klimacie jest to początek zimy, więc 
i wróżby czyniono z gęsich kości, jaka będzie zima? 
Z pierwszą niedzielą adwentu zaczyna się nowy rok 
kościelny, że zaś polskim obyczajem w ostatnim dniu 
roku starego czyniono zawsze wróżby na rok nowy, 
stąd owe wróżby zamążpójścia w przeddzieo św. 
Andrzeja (równie jak w dniu 31 grudnia). W Krakowie 
podczas adwentu kapela na instrumentach dętych 
grywała hejnały z wieży marjackiej, na pamiątkę słów 
pisma św.: „Śpiewaj trąbą Syonie” (canite tuba Sion), 
czyli zapowiedzianego wezwania Archanioła na Sąd 
ostateczny, gdy Chrystus przyjdzie powtórnie. Na 
Mazowszu i Podlasiu przez cały adwent, rano 
i wieczorem, wyszedłszy przed dom na miejsce 
otwarte, grają na ligawkach  tony proste, melodyjne, 
które w cichy, a mroźny wieczór słychad z wiosek 
dalekich. Lud polski podczas adwentu, jak na 
Wielkanoc  idzie do spowiedzi, wesoła muzyka 
i śpiewki milkną wszędzie, bo jak mówi stare 
przysłowie o patronach, rozpoczynających adwent: 

 
 
 
 

Do pory adwentowej mają Polacy przepowiednie 
rolnicze i przysłowia:  
 
„Gdy w adwencie sadź na drzewie się pokazuje, to rok 

urodzajny nam zwiastuje”. 
 

„Co zamorzysz w adwencie, tego nie dobędziesz po 
święcie”. 

 

„Kto się zaleca w adwenta, ten będzie miał żonę na 
święta”. 

 

„Kto ziemię w adwent pruje, ta mu trzy lata choruje”. 
 

„W adwenta same posty i święta” (roraty codziennie 
odprawiane). 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Encyklopedia Staropolska Zygmunta Glogera 

„Święta Katarzyna klucze pogubiła, 
Święty Jędrzej znalazł – zamknął skrzypki zaraz”. 

 
 

 

 
 Staropolskim obyczajem  

według ojców naszych  

wiary,  

chcemy złożyć Wam  

życzenia  

w dniu Bożego Narodzenia.  

Niech ta gwiazdka 

betlejemska,  

która świeci dziś o zmroku,  

doprowadzi Was  

do szczęścia  

w nadchodzącym Nowym 

Roku. 
 

Zarząd OOT oraz 

Redakcja 

Zeszytów Tłumackich 
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Z  Tyśmienicy  na  Zachód 
Cd. 

 

Stanisław Pelikan 
 

Gdy znaleźliśmy się po stronie węgierskiej na 
stacji Kőrösmező (1),  byłem świadkiem ciekawego 
zdarzenia. Był ciepły, późny, lipcowy wieczór  gdy 
wyszliśmy z ojcem na peron przed mały budynek 
stacyjny. Przez otwarte drzwi kancelarii dyżurnego 
ruchu usłyszałem głośną i ostrą wymianę zdao 
w języku niemieckim pomiędzy węgierskim dyżurnym 
ruchu i niemieckim przedstawicielem kolei. Dyżurny 
ruchu polecał odłączenie parowozu od transportu, 
którym przybyliśmy i podczepienie go do składu 
pustych, krytych wagonów kierowanych na front, 
czyli w kierunku skąd właśnie przybyliśmy.  Niemiec 
natomiast upierał się, aby nasz transport kierowad 
dalej w głąb Węgier. Spór rozstrzygnął węgierski 
zawiadowca stacji podtrzymując decyzję dyżurnego 
ruchu i nakazał wysład parowóz ze składem pustych 
wagonów na front. Do Niemca zaś zwrócił się 
z następującymi słowami: „Pan, jako Niemiec dba 
o swoje interesy, a ja muszę dbad o naszych żołnierzy, 
którzy tam walczą, a także giną na froncie.” Słuchając 
tych słów Niemiec milczał.  Po tym wydarzeniu do 
kancelarii dyżurnego ruchu zeszła z piętra budynku 
młoda kobieta (prawdopodobnie żona), niosąc 
kolację na tacy przykrytej białą serwetką. Spod 
serwetki wystawał ozdobny czajnik, kiśd winogron 
i jakieś inne „frykasy”. Uświadomiło to nam szarym, 
zmęczonym i zagonionym tułaczom, że ci szczęśliwi 
ludzie nie poznali jeszcze smaku wojny. W moim 
cienkim notesiku z okresu wojny zachowały się 
wyblakłe adresy przyjaciół i znajomych z tamtych lat, 
okruchy wierszy, aforyzmów, anegdot, jakiś 
tajemniczy numer węgierskiej poczty polowej 
„Apolono posta szama 1359o”,  równie wyblakłe 
nazwy miejscowości (stacji kolejowych), przez które 
podróżowaliśmy z ojcem w lipcu 1944r. 
z zaznaczonymi przy niektórych z nich datami, a nawet 
godzinami. Była to podróż przez Węgry, Austrię, Czechy 
do Krakowa. Dzisiaj,  nawet gdyby mnie zbudzid 
w środku nocy mogę wyrecytowad kolejno nazwy 
wszystkich tych miejscowości. 

W głąb Węgier, w kierunku Máramarossziget (2) 

wyjechaliśmy dopiero rankiem 25 lipca 1944r. Podróż 
ta odbywała się już z postojami na niektórych 

stacjach np. Királyháza (3) oraz na stacji Csap (4), 
gdzie znaleźliśmy się 27 lipca wczesnym rankiem. 
O godzinie 4-tej rano zamiast regularnego stukotu 
kół obudził nas potworny huk i zgrzyt oraz krzyki ludzi 
w naszym wagonie. Spadłem z legowiska i ujrzałem 
otwarte na całą szerokośd drzwi wagonu, które na 
noc zostawialiśmy lekko uchylone. Byliśmy 
zdezorientowani i pierwszą myśl, jaka przyszła mi do 
głowy, to bombardowanie. Nie słychad było jednak 
wybuchów i strzałów towarzyszących bombardowaniu. 
Gdy wyszliśmy na zewnątrz okazało się, że najechał 
na nas  inny pociąg. Z przerażeniem zobaczyliśmy, że 
drugi wagon naszego pociągu leży rozbity 
i przewrócony na bok z wbitym w niego, dymiącym 
parowozem pociągu z sąsiedniego toru, 
transportującym potężne 6-osiowe platformy (do dziś 
pamiętam ich serię – SSYm5), które służyły do 
przewożenia niemieckich czołgów. Tak niewiele 
brakowało, aby to właśnie nasz wagon był 
uczestnikiem tej katastrofy. Jak się później okazało 
przyczyną zderzenia był błąd w ustawieniu naszego 
pociągu, który oczekiwał na tzw. mijankę i mówiąc 
w języku kolejowym „wystawał poza ukres”, nie 
mieszcząc się w obszarze pozwalającym na 
bezpieczny przejazd innych pociągów po stacyjnych 
torach. Dlaczego złego ustawienia pociągów nie 
wykazały urządzenia zabezpieczenia ruchu? Nie 
wiadomo. Byd może zderzenie to spowodował ktoś 
celowo. W przewróconym wagonie zginął węgierski 
żołnierz konwojujący transport margaryny, masła 
i smalcu. Przyznad muszę skromnie, że niestety 
skorzystaliśmy na tym wypadku zaopatrując się 
w kilka kostek margaryny. Nasz wagon nie wykoleił 
się, więc usuwanie skutków wypadku nie trwało zbyt 
długo i już rano wyruszyliśmy w dalszą drogę.  

Przed południem dotarliśmy do stacji 
w miejscowości Satoraljaujhely, która leżała 
w północno – wschodnich  Węgrzech u podnóży gór 
Hegyalja, w pobliżu granicy z Czechosłowacją. Dzieo 
był gorący, wzięliśmy wiadro i wyszliśmy z ojcem 
z wagonu,  aby zaopatrzyd się w wodę. Przy budynku 
stacji odnaleźliśmy ręczną pompę, lecz umieszczony 
na niej napis w języku węgierskim („nem ivoviz”) 
sugerował nam nie znającym języka węgierskiego, że 
może to byd woda niezdatna do picia. Zastanawialiśmy 
się co począd, gdy w pewnym momencie podszedł do 
nas węgierski kolejarz i zagadnął w języku niemieckim, 
wskazując miejsce gdzie mogliśmy się zaopatrzyd 
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w pitną wodę. Zaprowadził nas tam i jednocześnie 
zapytał, jak daleko są bolszewicy. Na stację przyjechali 
bowiem powozem pobliscy właściciele ziemscy 
zainteresowani sytuacją na froncie i byli ciekawi, jak 
daleko od miejscowości są bolszewicy. Ponieważ dobrze 
znaliśmy język niemiecki, udzieliliśmy wszelkich 
informacji i zapewnili, że bolszewicka armia jest jeszcze 
daleko od ich miejscowości.  

We wczesnych godzinach popołudniowych 
dotarliśmy do stacji w miejscowości Hatvan, która 
znajduje się ok. 50 km na północny wschód od 
Budapesztu. Był to duży węzeł drogowy i kolejowy. 
Zatrzymaliśmy się na stacji osobowej niedaleko 
peronów i mogliśmy obserwowad dla nas już 
niecodzienne widoki ludzi, którzy nie poznali jeszcze 
smaku wojny. Na peronach było sporo ludzi 
oczekujących na pociąg do Budapesztu. Panie miały 
na głowach szerokie kapelusze, a panowie ubrani byli 
w letnie garnitury. Nasze wrażenia spotęgowały się 
jeszcze bardziej, gdy do naszego wagonu wszedł 
dyżurny ruchu w białym, letnim mundurze ze złotymi 
guzikami, czerwonymi wyłogami na kołnierzu, 
w czerwonym, pięknym czako na głowie i białych 
rękawiczkach. Na nogach miał ciemne półbuty, a w ręku 
trzymał czerwoną chorągiewkę. Nie mogliśmy od niego 
oderwad oczu, poczuliśmy się, jak na operetkowym 
spektaklu i szczerze mu zazdrościli. Siedzieliśmy przed 
nim szarzy, głodni i zmęczeni, z dala od swoich 
bliskich i rodzinnego domu, w którym toczyła się 
wojna. Jakiż tutaj był inny, piękny świat. Byliśmy już 
w drodze do Budapesztu mając przed oczami obrazy 
ze stacji Hatvan, gdy ojciec powiedział: „Tutaj 
wszędzie jeszcze unosi się duch cesarza Austro-
Węgier – Najjaśniejszego Pana”. Przypomniałem 
sobie wtedy wspomnienia z dzieciostwa mojej mamy, 
którą w szkole uczono hymnu paostwowego, i który 
ona nieraz nuciła: „Boże wspieraj, Boże chroo nam 
cesarza i nasz kraj. Tarczą wiary rządy osłoo, siłę jego 
paostwu daj.” Pamiętam także opowieści wujka 
Ignaca, wspominającego swoje walki w armii 
austriackiej na froncie italskim, nad rzeką Piawą (5) 
i zdobywającego jakieś wzgórza, których nazwa 
zaczynała się od słowa „Monte  ……”. Moje wspomnienia 
były już tylko historią, a przed nami był Budapeszt. 

Do Budapesztu przybyliśmy 28 lipca ok. 
godziny 16-tej i nie przebywając w nim zbyt długo, 
o godzinie 22-giej wyruszyliśmy w dalszą drogę 
w kierunku miasta Győr, odległego od Budapesztu 

o 110 km. Győr  był dużym węzłem drogowym 
i kolejowym, leżącym w północno-zachodniej części 
Węgier, w miejscu gdzie Raba wpływa do odnogi 
Dunaju, posiadającym port rzeczny i lotniczy. W  Győr 
przebywaliśmy krótko, lecz ojciec zdążył kupid kartkę 
pocztową i napisad parę słów: „Pozdrowienia 
z dalekiej podróży zasyła Tobie i Lachmanom ………..”, 
zaadresowad i  wysład  matce do Wieliczki. Kartka 
przedstawiała jakiś duży budynek i kościół nad rzeką 
z napisem „Győr  – Karmelita amplom es rendhas”. 
Kartkę tą przechowałem do dziś i mam ją w  tym 
samym wojennym kajecie. Z Győr wyruszyliśmy 
w kierunku granicy austriackiej do położonej ok. 6km 
od niej miejscowości nadgranicznej Hegyeshalom.  
Przyjechaliśmy na dużą, węzłową stację 
w Hegyeshalom 29 lipca, około południa. Po drugiej 
stronie granicy znajdowało się miasto Bruck  nad rzeką 
Litawą, bogate w zabytki z XI, XIV i XVII wieku. 
W Hegyeshalom wyznaczono nam  postój do dnia 
następnego i tutaj też miały zapaśd decyzje, co do 
naszego dalszego losu, umożliwiające peregrynację 
w stronę Krakowa. 

Nasz współtowarzysz podróży, zawiadowca 
stacji z niemieckiej obsługi, ponad 50-letni 
mężczyzna, poważny, solidny, z nieodłączną fajką 
w ustach poradził mojemu ojcu aby zwrócił się do 
mieszczącej się w Bruck austriackiej komisji 
repatriacyjnej, która umożliwi nam wyjazd do 
Krakowa. Nasze drogi rozchodziły się, nasi towarzysze 
podróży udawali się w głąb Niemiec i nadszedł czas 
abyśmy już sami zdecydowali o swoim losie. Poradził 
nam abyśmy powiedzieli komisji, że jesteśmy 
z Dyrekcji Kolejowej we Lwowie i mamy za zadanie 
zgłosid się w Dyrekcji Kolejowej w Krakowie, a także, 
że przesiedlono tam już naszą rodzinę. Plan ten nie  
wydawał mi się możliwy do realizacji, jednak 
wierzyłem w ojca, w jego elokwencję, a przede 
wszystkim w jego doskonałą znajomośd języka 
niemieckiego. Języka niemieckiego nauczył się ojciec 
w czasie I wojny światowej, gdy jako uchodźca wraz 
z matką znalazł się w Czechach, w miejscowości 
Prachatice. Przygarnęła ich tam czeska rodzina, 
u której zamieszkali, a ojciec, jako kilkunastoletni 
chłopiec  chodził do szkoły niemieckiej i zbierał tam 
same dobre i bardzo dobre oceny. Kto by 
przypuszczał, że w niedługiej przyszłości znajomośd 
języka niemieckiego będzie ojcu tak bardzo 
przydatna. Zbliżający się moment naszego rozstania 
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z niemieckimi kolejarzami sprowokował mnie do 
przemyśleo i podsumowania doświadczeo z naszej 
podróży.  Muszę przyznad, że Niemcy zachowywali się 
w stosunku do nas poprawnie i nie odczuwaliśmy 
żadnej różnicy w traktowaniu „swoich” i nas. Jeden 
z członków naszej „załogi”, były marynarz, również 
z nieodłączną fajką „kucharzył” nam wszystkim 
i gotował smaczne jednodaniowe posiłki przyrządzane 
na piecu kuchennym wewnątrz wagonu. Były to znane 
niemieckie „Eintopfgericht”, potrawy jednogarnkowe, 
nazwane przez z nich „Eintopfsystem”. Różnicy 
w traktowaniu nie odczuliśmy nawet ze strony 
Niemca, którego nazywaliśmy miedzy sobą 
ponurakiem i przed którym ostrzegał nas niemiecki 
zawiadowca, mówiąc do ojca: „Uważaj Aleksander, on 
jest członkiem partii!”. 

Zapadła decyzja, że w Bruck zdecydujemy 
o swoim losie. 30 lipca 1944r. rankiem wyjechaliśmy 
z Hegyeshalom i ok. godz. 7-mej znaleźliśmy się 
w Bruck.  Po wstępnym rozeznaniu i ustaleniu, gdzie 
znajduje się wspomniana komisja, z dużymi obawami  
i z duszą na ramieniu skierowaliśmy tam swoje kroki 
aby podjąd dalsze, samodzielne przygotowania  do 
wyjazdu do Krakowa i Wieliczki. Na miejscu 
przywitała nas komisja w liczbie czterech cywili, 
której ojciec przedstawił naszą prośbę. Jeden 
z członków komisji wyjął kolejowy druk i kopiowym 
ołówkiem, na odwrotnej stronie napisał odpowiednie 
zaświadczenie, przystawiając stempel z nadrukiem - 
Komision „Richard in Bruck/Leitha”, pod którym 
wszyscy członkowie złożyli swoje podpisy. 
Poinformowali nas jednocześnie, że na torze nr 24 
stoi transport  z przesiedleocami kierowany 
w pożądanym przez nas kierunku. Gdy opuściliśmy 
już pomieszczenie urzędującej komisji próbowaliśmy 
z ojcem odczytad tekst zaświadczenia. Niestety było 
napisane gotykiem i bardzo trudne do odczytania. 
Dopiero po kilkudziesięciu latach z pomocą osoby 
znającej gotyk udało nam się „rozszyfrowad” treśd 
zaświadczenia. Brzmiało ono tak: „Zaświadczenie. 
Zawiadowca stacji Pelikan i syn Stanisław ze stacji 
Tyśmienica mają polecenie zgłosid się w Dyrekcji Kolei 
Wschodnich Lwów w Krakowie. Należy udzielid 
pomocy w jego dalszej podróży. Komisja „Richard” 
w Bruck/Leitha. 30.7.44r.” Pożegnaliśmy się z naszymi 
dotychczasowymi towarzyszami podróży, zabraliśmy 
swoje bagaże, tj. plecaki, a ja dodatkowo 
„wybebeszony” radziecki patefon, który służył mi za 

walizkę. Zresztą bardzo „elegancką”, bo niebieskiego 
koloru. Zawiadowca niemiecki na odwrocie  
służbowego biletu podał jeszcze ojcu swój adres: 
Adam Folner, Haidelberg, Kirchheimering 5. Do dziś 
w swoich zbiorach ten bilet posiadam. 

Następny etap podróży rozpoczęliśmy od 
przeszukania transportów z przesiedleocami. 
Wagonów z przesiedleocami i ich dobytkiem było 
bardzo dużo. Dowiedzieliśmy się, że wśród nich są 
Polacy z Wołynia i gdy skierowaliśmy tam swoje kroki 
usłyszeliśmy, jak ktoś zawołał - „Oleś”! Okazało się, że 
w jednym z wagonów wraz z rodziną i dobytkiem 
znalazł się kolega ojca, dyżurny ruchu z Oleszowa lub 
Niżniowa. Dosiedliśmy się do nich i tak zaczął się 
następny etap naszej podróży przez Austrię 
i Czechosłowację, do Polski. Podróż przebiegała 
spokojnie, bez większych trudności. Dośd szybko, 
wczesnym popołudniem znaleźliśmy się w Wiedniu 
i po krótkim postoju ruszyliśmy dalej. Gdy 
przejeżdżaliśmy przez  Wiedeo starałem się bardzo 
zobaczyd słynny „diabelski młyn” znajdujący się 
gdzieś w dzielnicy Volksprater i górujący nad 
panoramą Wiednia, o którym opowiadał mi ojciec. 
Niestety, pomimo moich starao nie udało mi się go 
dostrzec. Przejechaliśmy przez Strasshof, Ludendorf, 
Hochenau i znaleźliśmy na dużej węzłowej stacji w 
miejscowości Prerov, w Czechosłowacji. Prerov, to 
jedna z najstarszych morawskich osad, od XI wieku 
znaczny gród, ośrodek husytyzmu, a później Braci 
Czeskich. Wyznaczono nam tu dłuższy postój w celu 
przeglądu wagonów. Ojciec szybko nawiązał kontakt 
z czeskimi kolejarzami dzięki znajomości czeskiego 
języka, wyuczonego na uchodźstwie w czasie I wojny 
światowej. Czesi byli bardzo zainteresowani, jak 
daleko są bolszewicy, wierząc że przyniosą im 
wyzwolenie. Myśmy przed nimi uciekali, bo 
wiedzieliśmy już z doświadczeo 1939r., jak wyglądają 
bolszewickie rządy.  

Następnymi punktami podróży była Ostrawa, 
leżąca u ujścia Opawy i Ostrawicy do Odry, duży 
ośrodek przemysłowy, zagłębie węglowe z zamieszkałą 
tu dużą polską diasporą oraz Bohumin, miasto 
położone również nad Odrą przy granicy z Polską – 
duży węzeł kolejowy z największym w owych czasach 
dworcem kolejowym w Czechosłowacji. Następną 
stacją, do której wyruszyliśmy był Seibensdorf, która 
leżała na terenie Polski włączonym do Rzeszy. Przez 
wiele lat nie mogłem dociec co to była za stacja. 
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Okazało się później, że były to Zebrzydowice. Tutaj 
właśnie ojciec podjął decyzję, że odłączymy się od 
transportu zmierzającego w kierunku Opola i będziemy 
starali się dotrzed do stacji Trzebinia, która wówczas 
była stacją graniczną na tzw. „zielonej granicy” między 
Rzeszą, a Generalnym Gubernatorstwem. I znów 
zabierając plecaki i moją nieodłączną walizkę 
rozstawaliśmy się ze znajomymi towarzyszami podróży. 
W kasie biletowej ojciec po niemiecku poprosił o dwa 
bilety do Trzebini i za jakiś czas znaleźliśmy się 
w pociągu osobowym zmierzającym w tym kierunku. 
Większośd pasażerów stanowili Polacy, rozmowy jednak 
toczyły się szeptem. Wypytywano nas skąd jedziemy, 
wyrażając niemałe zdziwienie, że udało się nam 
przejechad taki szmat drogi bez większych problemów. 
Ostrzegali nas też, że nie będzie łatwo przekroczyd 
w Trzebini tzw. „zieloną granicę”. Gdy przejeżdżaliśmy 
przez Oświęcim wszystkich ogarnęły ponure uczucia, 
a ja zerkając przez okno w czasie postoju 
obserwowałem Niemców w czarnych mundurach 
i dreszcz przechodził mi po plecach. Do Trzebini 
przyjechaliśmy późnym popołudniem. Na peronie 
powitały nas stojące z karabinami szeregi tzw. 
„zieleniaków”, czyli żandarmów. Wychodzących 
z pociągu ludzi kierowano do komory celnej, którzy 
ustawiali się w długiej kolejce i po kolei sprawdzano 
dokumenty oraz zawartośd bagaży. Stojąc w kolejce do 
kontroli przypomniałem sobie o kostce margaryny 
zdobytej w katastrofie w Csap i pomyślałem aby ją 
wyrzucid. Niestety było już za późno. Okazaliśmy 
dokumenty tj. kenkarty, legitymacje służbowe 
i „świstek” z pieczątką wydany przez komisję w Austrii, 
pobieżnie przeszukano nam bagaże i powiedziano, że 
na torze 4-tym stoi pociąg pośpieszny do Krakowa.  

Szczęśliwi, że udało się nam tak łatwo 
przekroczyd granicę, wsiedliśmy do krakowskiego 
pociągu, zakupili za grosze u konduktorki bilety i ruszyli 
do Krakowa. W pewnym momencie wyrwało mi się: 
„No, nareszcie jesteśmy w domu”, ale po chwili refleksji 
uświadomiłem sobie, że mój prawdziwy dom został 
daleko, a w nim nasi bliscy, o  których losie nie mieliśmy 
pojęcia. Na dworcu w Krakowie znaleźliśmy się 
wcześnie rano  1 sierpnia 1944r. Peronem znajdującym 
się przy samym budynku dworca podążyliśmy do 
pociągu jadącego do Wieliczki. Do dziś pamiętam chwile 
naszego przybycia do Wieliczki i nie potrafię opisad 
ogromnego wzruszenia, gdy nareszcie spotkaliśmy 
swoich bliskich – mamę, babcię, dwóch moich braci 

oraz znajomych, dzięki którym moja rodzina znalazła 
opiekę. Do dziś jestem im za tę opiekę wdzięczny. 
Kartka z  Győr dotarła do Wieliczki kilka dni po naszym 
przyjeździe, więc rodzina nie znała naszych losów. 
Dochodziły do niej różne straszliwe pogłoski 
pochodzące od „świadków”,  którzy twierdzili,  że 
zabrali nas sowieci, albo rozstrzelali Niemcy, co 
sprawiało, że żyli w ciągłym strachu o nasz los. 

W Wieliczce przetrwaliśmy bez pracy resztę 
okupacji i dopiero w lutym 1945r. zgłosiliśmy się do 
Dyrekcji Kolei Krakowskiej (jeszcze filii Dyrekcji 
Lwowskiej), gdzie zaproponowano nam pracę 
w Dyrekcjach na ziemiach wcielonych do Polski, takich 
jak: Olsztyn, Szczecin, Wrocław, Gdaosk, Opole. Wśród 
propozycji była także Łódź. Decyzję o miejscu pracy 
w konsekwencji podjął ojciec, argumentując swoją 
decyzję stwierdzeniem: „Byłem na jednych Kresach, nie 
jadę na drugie. Jedziemy do centrum!”. Nieraz w duchu 
wyrzucałem ojcu tą decyzję, bo uważałem, że mogliśmy 
wybrad np. Wrocław, gdzie znaleźlibyśmy się wśród 
wielu swoich, kresowych rodaków. 27 marca 1945r. na 
podstawie zaświadczenia wydanego w języku polskim 
i rosyjskim, zapewniającego bezpłatny przejazd, 
ochronę władz cywilnych i wojskowych stawiliśmy się 
z ojcem do pracy w  Dyrekcji Okręgowej Kolei 
Paostwowych w Łodzi. Tym sposobem pozostałem 
mieszkaocem Łodzi i trwam w niej do dziś! 

Koniec 
 

Przypisy: 
 

1. Kőrösmező – obecnie Jasina, miasteczko na Ukrainie 

Zakarpackiej. Leży nad Czarną Cisą u podnóża 
Czarnohory i Świdowca, w Kotlinie Jasioskiej. Jasina 
stanowi punkt wypadowy w Świdowiec i Czarnohorę, O 
 

2. Máramarossziget – obecnie  Sighetu Marmației, 
miasto nad Cisą w północnej Rumunii, przy granicy 
z Ukrainą. 
 

3. Királyháza – obecnie Korolewo, osiedle typu 
miejskiego nad Cisą, na terenie Ukrainy Zakarpackiej. 
 

4. Csap – obecnie Czop, miasto powiatowe na terenie 
Ukrainy Zakarpackiej, w pobliżu granic Ukrainy, Węgier 
i Słowacji, i zbliżenia rzek Latoricy i Cisy. Stanowi ważny 
węzeł kolejowy - tu rozdzielają się linie kolejowe ze 
Lwowa do Koszyc i Budapesztu. W mieście znajdują się 
trzy przejścia graniczne: kolejowe na granicy ze 
Słowacją (Czerna nad Cisą - Czop) oraz kolejowe 
i drogowe na granicy z Węgrami (Záhony – Czop) 
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5. Bitwa nad Piawą – bitwa z okresu I wojny światowej, 
stoczona w czerwcu 1918r. na linii rzeki Piave (front 
włoski), pomiędzy Włochami i paostwami centralnymi 
(sojusz Cesarstwa Niemieckiego, Monarchii Austro-
Węgierskiej, Carstwa Bułgarii i Imperium Osmaoskiego), 
zakooczona  klęską wojsk austriackich i rozejmem 
podpisanym w listopadzie 1918r. Jednym z uczestników 
tej bitwy był ks. Angelo Giuseppe Roncalli, (późniejszy 
papież Jan XXIII – wybrany 28 października 1958 r.) 
W czasie I wojny światowej służył na froncie jako 
kapelan, również nad Piawą, gdzie posługiwał 
w szpitalu, przebywał wśród żołnierzy walczących na 
pierwszej linii frontu. Jak wspominali naoczni 
świadkowie, chodził między żołnierzami w deszczu 
i błocie, w pokrwawionej sutannie, niosąc pomoc i ulgę 
rannym. (http://austro-wegry.info) 
 

Przypisy opracowano na podstawie informacji 
zawartych w  http://pl.wikipedia.org 

 

Od Redakcji:  
 
 

Stanisław Pelikan zmarł 31 maja 2009r. Był 
wspaniałym człowiekiem i Kresowianinem, 
urodzonym i  zamieszkałym do 1944r. 
w Tyśmienicy, w pow. tłumackim. Niezwykle 
wierny  swojej rodzinnej Tyśmienicy i zawodowi 
kolejarza, który uprawiał przez całe życie, 
spisywał dzieje ziemi tłumackiej i  jej 
mieszkańców, poświęcając im wiele artykułów 
drukowanych nie tylko w Zeszytach Tłumackich. 
Dzięki Jego pasji i  wspomnieniom możemy 
dokumentować  je  dziś o wiele dokładniej. Nigdy 
Pana Stanisława osobiście nie poznałam. 
Znałam go z fotografii, a przede wszystkim 
z Jego wspaniałych tekstów i cudownych 
rozmów telefonicznych, w których witał mnie 
zawsze słowami: „Całuję rączki szanowna pani 
redaktor. Pozwalam sobie przesłać na pani ręce 
moje następne wspomnienia ….”. Odszedł ponad 
dwa lata temu, a ja ciągle słyszę jego 
sympatyczny głos, pogodny śmiech, polskie 
patriotyczne piosenki oraz dumki ukraińskie, 
które śpiewał mi przez telefon. Tak bardzo 
żałuję, że nie udało mi się poznać Go osobiście, 
a także wielu innych Kresowian, którzy odeszli 
już na zawsze. 
 

 

Elżbieta Niewolska 
 

 
 
 

 
Przyczyną, dla której spisałem swoje kresowe 

refleksje była zasłyszana niegdyś w pociągu rozmowa, 
w której padło stwierdzenie – „Oni na tle tych swoich 
Kresów i Lwowa to mają świra.” Nie włączyłem się do 
tej rozmowy, ale rozmyślając nad tym co usłyszałem, 
zrozumiałem, jak potwornie zostaliśmy okaleczeni 
przez kilkadziesiąt lat trwania za żelazną kurtyną. Moje 
rozmyślania skłoniły mnie do tego, by tym „kresowym 
świrom” poświęcid mój artykuł, prezentowany 
słuchaczom w  formie śpiewogry. Pragnę propagowad 
ją wśród Polaków, którzy Lwowa i Kresów nie poznali. 
Skupię się na Lwowie, bo wszystkie południowo - 
kresowe sprawy krążą głównie wokół niego. Lwów, 
miasto ze swą blisko 800-letnią historią jest ciągle 
swego rodzaju ewenementem  spod którego jedne 
rzeki  płyną ku Morzu Czarnemu, drugie ku Bałtykowi 
i którego nazwa do dziś dla jego dawnych 
mieszkaoców jest zaklęciem, wyznaniem wiary, 
programem politycznym i przykazaniem. Był Lwów 
miastem przedziwnym i niczym  czarna dziura 
w kosmosie wciągał w swoje ramiona wszystkich, 
którzy znaleźli się w jego pobliżu.  Małe kółko na 
mapie, a  zawartych w nim było tyle rzeczy dobrych, 
najlepszych i najbardziej polskich pod słoocem. 
Rzeczy z pozoru zwykłych, pospolitych, codziennych, 
a jednocześnie jedynych i wyjątkowych. Przyciągał do 
siebie ludzi, którzy gdy chodby tylko raz się w nim 
znaleźli, zostawali tu już na zawsze. Leżąc na 
handlowym szlaku wschód - zachód obrastał 
przepływającymi przezeo Ormianami, Żydami, 
Ukraiocami (dawniej Rusinami), Grekami, Tatarami, 
Szkotami, Turkami, Niemcami, Austriakami, Węgrami 
ale też Francuzami, czy Włochami. Tak pomieszane 
narodowościowo społeczeostwo musiało zostawid 
swój ślad w tradycji i kulturze miasta. Lwów miał swój 
Genius Loci -  opiekuoczego ducha, który sprawiał, że 
miasto to było jedynym w swoim rodzaju miastem, 
pełnym humoru i wspaniałej kultury wyrosłej 
z łacioskiej kultury śródziemnomorskiej. Ciągle ulegał 
wpływom przewijających się przezeo ludzi i tych, 
którzy tam zostawali na zawsze. Dzięki temu 
symbioza i tolerancja stały się powszechne. Ani kolor 
skóry, ani kształt nosa nikomu nie przeszkadzały i to 
właśnie przede wszystkim decydowało, że miasto to 

Kresowe reminiscencje 
 

Jerzy Czyżycki 
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było wyjątkowe. Zbitka kultur wytworzyła specyficzny 
niepowtarzalny gdzie indziej, niespotykany typ 
mieszkaoca. Wesoły i rozśpiewany był to ludek. Ulica 
rozbrzmiewała piosenką, a lwowski bałak towarzyszył 
jej wszędzie. Lwowski bałak – niepowtarzalny język 
mieszkaoców Lwowa, powstały na bazie języka 
polskiego i wzbogacony licznymi zapożyczeniami 
z języka niemieckiego,  jidysz, ukraioskiego 
i czeskiego był wypadkową kultur tych narodów. 
Współcześnie często uważa się, że była to tylko gwara 
uliczna, język lwowskich batiarów i pospólstwa 
z obrzeży miasta. Nie jest to jednak prawdą. 
Doskonały znawca wszelakiej lwowszczyzny Kazimierz 
Schleyen w swoich „Lwowskich legendach” tak 
określił lwowską gwarę: (..) Lwowska gwara jest 
osobliwością na świecie. Gdzie indziej gwara miejska 
jest związana z pewną klasą ludzi, głównie 
niewykształconych. Bardziej edukowani odżegnywali 
się od niej i jej używanie uważali za despekt. 
Osobliwością gwary miejskiej Lwowa jest jej 
powszechnośd, bo nawet profesor uniwersytetu wolał 
jeśd jajecznicę z „trymbulką”  niż ze szczypiorkiem. Co 
drugi wyraz był stylizowany po lwowsku. Nie pomogła 
matura, ani nawet wyższa uczelnia nie wyrugowała 
z codziennego użytku przekręconych wyrazów. Pan 
mecenas nadal jadł „chlib”, pan doktor pijał „mliku", a 
pan inżynier liczył „sztyry" (…)  
Prof. Zofia Kurzowa  - językoznawczyni, badaczka 
słowotwórstwa polskiego i polszczyzny kresowej  
zwróciła uwagę, że w bałaku jest olbrzymia ilośd 
wyrazów zlwowczonych pochodzenia greckiego, 
łacioskiego, niemieckiego, ruskiego, tureckiego, 
rumuoskiego, węgierskiego, a także  niedocieczonego. 
Były też także słowa, które żyły głównie na 
przedmieściach: „binia” - dziewczyna, „chabal ” - 
adorator, czy „pikuleta” - buty.  
 

W piosence bałak brzmiał tak:  

 
"Bałak lwowski" 
 

Czasami wieczór, na tu se pozwolim 

Że tak jak rabi zasiadam w fotelu 

Stawiam pół basa, bajury na stoli 

I tak kulejnu – ćmaga, halba chmielu. 
 

A gdy pochirzym i pofrygam zdrowu 

Jakiś szpunderek albo studzininy 

Uderzam w kimy i wtedy musowo 

W mesztach, kaszkieci na swój Gródek płyny. 

Tam pod Elżbietą, czy pod kopytkowym 

Lub gdzie apteki miał Tytus Łasłowski 

Zicher usłyszy taki bliski mowy 

Taż to nie mowa, to jest bałak lwowski. 
 

Kto dziś zrozumi, co to sztemp, czy klajster, 

Co to rymunda, najduch czy smytrani, 

Szparka, szpanegli, facka, czy wihajster, 

Co to szwajnery, lajfry, czy szwendani? 
 

Choć klawo słyszysz ni rozumiesz przeci 

Hadra z batiarem stoi przy latarni. 

On jej klarui – schowaj się w Prypeci 

Menty ci zicher zamkną w furdygarni. 
 

I choć niejeden pojmi gdy się dowi, 

Że gdzieś ktoś komuś w morde nakałatał, 

Ali o zakład, że nikt ci nie powi 

Coś to takiego: „nużna francowata”. 
 

Żem ja łapczywi łowim słowa dźwięki 

I długo, długo słuchać mam ochoty. 

Lecz czuim nagli lekki dotyk ręki 

„Już późno” – słyszy, „Jutro do roboty”! 
 

Kornel Makuszyoski, który urodził się we 
Lwowie, był w młodzieoczych latach jego 
mieszkaocem, pomimo rozłąki z miastem tuż przed 
wojną w 1939 roku tak  pisał o  mieszkaocach Lwowa: 
(… ) Bardziej solidarni niż masoni, bardziej solidarni niż 
wszystkie znane i nieznane tajemne stowarzyszenia, 
bardziej solidarni niż plemię Izraela, słowem 
najbardziej solidarni na całym bożym świecie są 
lwowianie. Lwowianie tworzą mafię, najściślejszy 
związek -  bezinteresownie. Swój do swego po dobre 
słowo. Powiedz mu zaś to dobre słowo, to się 
rozrzewni i zdejmie z grzbietu koszulę. Sercem 
podzieli się zawsze, bo lwowianin to człowiek 
nieszczęśliwy i miękki jak masło. Ten sam człowiek, co 
umie byd najcudowniejszym, bohaterskim żołnierzem, 
człowiek śmiały, przedsiębiorczy, dający sobie radę na 
całym świecie  ma w sercu cały magazyn słodyczy. 
Wyraża się ona na co dzieo śpiewaniem w mowie 
i uśmiechem na gębie. Lwowianin ponury, to jest albo 
paradoks, albo pomyłka natury, albo zgoła szwindel. 
Co tych pomyleoców tak łączy? Otóż to jest właśnie 
tajemnicą Lwowa - uroczą i śliczną tajemnicą duszy 
tego miasta. Sprawia to czar, który to miasto rzuca 
na każdego, co się tam urodził lub długo w nim 
przebywa. Jest nieprawdopodobnie gościnny 
i wyciąga ramiona do każdego przybysza. Lwowianin 
nie może żyd bez uśmiechu swego miasta. Uśmiech 
Lwowa jest wspólnym ich skarbem i tym zaklęciem co 
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ich łączy. Jest to miłosne słowo, masooski znak, 
tajemne hasło, po którym poznają się na pustyni. 
Kiedy go wymieniają, tam wszędzie wyrasta dookoła 
nich – Lwów (…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tak  było 70 lat temu. Myliłby się jednak każdy 
kto uważa, że to już minęło, że to już odległa historia. 
Okazuje się, że nic się nie zmieniło. Jerzy Janicki 
w swej książce „Alfabet lwowski"  (Warszawa 1993 
str.238), a więc 18 lat temu napisał, że „dopadł go 
wirus lwowski. Choroba miała jego zdaniem  przebieg 
gwałtowny i okazała się przypadkiem nieuleczalnym. 
Stanisław Nicieja,  pogodzony z losem, sam sobie 

wkrótce postawił diagnozę świadom, że padł ofiarą 
klinicznego przypadku i że śladem Augusta 
Bielowskiego i Wojciecha Kętrzyoskiego, którzy też 
kiedyś byli tu niby przejazdem, popadnie, jak oni 
w stan chronicznej zadmy, spoza której tylko Lwów 
widad”. Prof. Nicieja od 1981 roku o Kresach pisze 
i pisze. Powiedzcie, jak to i czym wytłumaczyd? 
Humor, zabawa i piosenka były chlebem powszednim 
tego miasta. Każde zdarzenie natychmiast było 
nagłośnione uliczną piosenką nie pozbawioną 
humoru. W swoich wspomnieniach niedościgniony 
piewca Lwowa Witold Szolginia przypomina jak 
zjechał słynny Mucha linoskoczek, spadł z kamienicy 
w której knajpę prowadziła słynna Teliczkowa i zabił 
się. Ulica natychmiast „uświetniła” ten fakt piosenką:  
 
 

 
Batiary lwowskie przekręcały wszystko co się da. Jak 
pojawiły się papierosy „płaskie", to ulica inaczej je nie 
nazywała, jak „przydeptane". Takich powiedzeo 
i piosenek można przytaczad bez kooca. Kpina, radośd, 
śmiech, dominowały wszędzie. Lwów był z tego znany. 
Weźmy chodby taką piosenkę z repertuaru ulicy 
anonimowego autora:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Przyjechał do Lwowa akrobata Mucha. 

Wlazł na Teliczkową i wyzionął ducha." 

 

Szczepko i Tooko.  
 

Szczepko - niedoszły inżynier  Kazimierz Wajda oraz Tooko 
- adwokat lwowski, Henryk Vogelfänger. Pierwszy 
urodzony i wychowany w dzielnicy gródeckiej, drugi  
w najbardziej lwowskiej z lwowskich dzielnic, na 
Łyczakowie, znali wybornie lwowski bałak, język ulicy 
i przedmieścia. Na dolnym zdjęciu Szczepko i Tooko 
prywatnie. 
 

„Poleczka na dwa pa” 
 

Tam z rana u Jana zabawa klawa jest, 

Tam wiara jest klawa, kużdyn ma szybki gest. 

Tu batiarska chira, majchir, łom, sikira, 

Tu Dziunia, Stefunia i ślepa Mania też. 

Alojzy, Antoni co mordy miał jak zwierz, 

Jóźko Fiakier brat bijatyk 

Dziś batiarska szlachta bal znów ma. 
 

Tu kufelki, tam serdelki, wszystko dzwoni raz po raz, 

A Jóźkowi pękły szelki, bo mu je rozsadził gaz.  

Wszystko na kanciasto, sztywno, wyginiasto.  

Tu harmonia, tam siaksiofun razem w nowym rytmie rżną, 

Tańczy Feliks z panna Zochą i za dupe trzyma ją. 

Stróż Antoni kluczem dzwoni, 

Do białego tyniać będu dnia. 
 

Bolik cicho si podkrada kiedy sobie dodał w gaz 

I szarmancki ukłon składa: „Mańka chodź zatańczmy raz”! 

Siedzi panna Fela, wszendzi okiem strzela 

Na podwórzu w wielkim kurzu jakaś straszna walka wre 

A to Tolik swojej babie wszystkie pióra wyrwać chce 

Trzyma w łapach, wali w kłapacz 

A za chwili pójdą bawić się. 
 

Ha, ha, ha ….!  Poleczka na dwa pa 
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Tak bawiła się i śpiewała ulica lwowska. Trudno też nie 
wspomnied Szczepka i Tooka oraz "Wesołej Lwowskiej 
Fali",  na którą to radiową audycję, czekała cała Polska. 
To było miasto o którym zapomnied naprawdę trudno.  
Lwów to jedyne miasto, w którym mieściły się trzy 
biskupstwa - łacioskie, grekokatolickie i ormiaoskie. 
Poza wyższymi uczelniami Uniwersytetem, 
Politechniką czy Akademią Rolniczą miał też 
uniwersytet złodziejski, znany w całym świecie. Nic 
dziwnego, że Lwów tam na kresach dominował.  

Wojna, okupacja, wywózki, mordy UPA, a na 
koniec zmiana granic zniszczyły to, co kiedyś tam 
kwitło i rozwijało się. Przemieszczono ludzi, 
odgrodzono żelazną kurtyną i kazano zapomnied. 
Nawet w dowodach osobistych wpisywano nam 
w rubryce - urodzony w ZSRR. Kiedyś, gdy do Bułgarii 
jechaliśmy samochodem, wybieraliśmy trasę przez 
nasze tereny, aby chod przez chwilkę je zobaczyd, bo 
jakże inaczej. Nie pozwolono nam przez nie przejechad. 
Władza radziecka co prawda nie zabraniała przejazdu 
i łaskawie na niego zezwalała, ale nie normalną, 
najkrótszą drogą przez Stanisławów i Czerniowce, 
tylko przez Tarnopol, Winnicę i Mohylew. Bagatela - 
kilkaset km więcej. Chyba w trosce o to, że jako turyści 
powinniśmy zobaczyd szczęśliwy Kraj Rad.  
Jak można było zapomnied, nie wspominad o swoich 
stronach, jak nie wyrazid tęsknoty, żalu i złości 
w piosence czy w wierszu, jak to opisywał Kornel 
Makuszyoski. Podobnie, jak  lwowianin  Feliks Konarski 
(„Ref-Ren”), któremu zawdzięczamy znaną wszystkim 
pieśo, bez mała hymn - „Czerwone maki pod Monte 
Casino” nosimy w sercach wieczny ból i tęsknotę, jak 
po stracie ukochanej osoby. 
 

Już mi raz zabrali Wilno 
 

Powiedział mi pan, proszę pana,  

Przedwczoraj  nawiasem w rozmowie,  

Że pan ma już dość, proszę pana  

Tych piosenek o Wilnie i Lwowie!  

Że to wspomnienie zbyt boli,  

Że czas skończyć raz z tą udręką!...  

Być może. A czy pan mi pozwoli,  

Że na to odpowiem  piosenką?... 
 

Już mi raz zabrali Wilno...  

Już mi raz zabrali Lwów...  

Ale z serca mi nie wyrwą  

Moich dwóch najmilszych słów!  

Zrabowali mi już sporo  

Z moich snów i moich serc. 

Lecz tęsknoty nie zabiorą,  

Bo tęsknota we mnie jest! 
 

Przypuszczam, że pan mnie zrozumie  

I sądzę, że pan mi wybaczy...  

Bo ja już inaczej nie umiem,  

Bo ja już nie potrafię inaczej!  

Pan patrzy realnie na wszystko,  

A ja – zamknę oczy czasami  

I Lwów mam przed sobą tak blisko!  

I Wilno mam tuż przed oczami! 
 

Już mi raz zabrali Wilno...  

Już mi raz zabrali Lwów...  

Ale z serca mi nie wyrwą  

Moich dwóch najmilszych słów.  

Zrabowali mi już sporo,  

Przesunęli Bug i San...  

Lecz tęsknoty nie zabiorą  

Ani oni – ani pan!!! 

 

Feliksowi Konarskiemu  zawdzięczamy także piosenkę 
„Ta joj, ta Lwów”. Ta joj – jedyne w swoim rodzaju, 
pozornie nic nie znaczące lwowskie zawołanie, esencja 
lwowskiego bałaku, integralna częśd jego gwary 
miejskiej. Nie było i nie ma chyba lwowiaka, który by 
kiedyś „Ta joj” nie użył. Używała go także nieustannie 
Wesoła Lwowska Fala i przedwojenne Radio Lwów.  
Nie mogło go również zabraknąd w lwowskiej 
piosence: 
 
Ta joj, ta Lwów 

 

Przegnali, powiedzieli, żeby iść w daleki świat 

I człowiek jak już poszedł, tak już chodzi wiele lat, 

Zabrali tak jak swoje, powiedzieli idźcie precz 

Ale serca nie wyrwali,  bo to niemożliwa rzecz. 
 

Ta joj, ta Lwów, kochany Lwów, 

Ta joj tak przecie tak maleńku sercu trzeba, 

Ta joj, ta Lwów, cacany Lwów 

I milion lwowskich gwiazd na tle lwowskiego nieba, 

Tu słonko lśni, tam wschodzi nów, 

I człowiek czuje się i wesół jest i zdrów 

Co chcesz to myśl, co chcesz to mów, 

A całe życie przed oczami widzisz Lwów. 
 

Teheran, Tel-Aviw, Ameryka, Londyn, Rzym 

I Paryż, lecz cóż z tego, kiedy precli nie mam w nim 

Człek życie ma królewskie ale mówiąc "entre nous" 

Co z tego, gdy Baczewski był we Lwowie a nie tu 
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Ta joj, ta Lwów, kochany Lwów …… 
 

Kurtyna si zrobiła że jej podnieść nie ma sił,  

Szkodziła im, że akurat Lwów przed kurtyną był  

Więc niech się nikt nie dziwi, że po lwowsku powim tak  

Niech ten Poczdam krew zaleji, niech te Jałte trafi szlag.  
 

Ta joj, ta Lwów, kochany Lwów ….. 
 

I tak można by bez kooca śpiewad, recytowad 
i krążyd wokół jednego tematu, którym jest Lwów i są 
KRESY. Dotarłem do samego dna. Dna na którym leżą 
nasze wspomnienia, przeżycia, tęsknoty, żale i złości 
wyrażone w poezji i piosence. W swojej śpiewogrze 
zamieściłem Hemara i Konarskiego, Makuszyoskiego, 
Schleyena, Janickiego, Kurzową i kilka pieśni nieznanych 
autorów. Pominąłem całą plejadę innych, wielkich 
lwowian, takich jak: Budzyoski, Michotek, ale też 
i Masior. Trudno było wybrad z całej plejady twórczości 
poetyckiej i muzycznej utwory do mojej śpiewogry, bo 
jest ich wiele, bardzo wiele. Ja zdecydowałem się na 
takie, jakie przedstawiłem. Przytoczone przeze mnie 
pieśni i wiersze przybliżają nam Lwów, skracają do 
niego drogę i sprawiają, że widzimy całe miasto jak na 
dłoni. Zamykamy na chwilę oczy i zdaje się nam, że 
wczoraj, albo nawet że przed godziną zaledwie 
opuściliśmy Lwów. Czasami nawet gotowi jesteśmy 
uwierzyd, że jesteśmy we Lwowie. Słuchając lwowskich 
pieśni przykładamy ucho do jego bruku i słyszymy serce 
Lwowa, które bije tak, jak dawnej przed laty i Lwów 
znów jest ten sam. 
Przedstawiłem moje doznania i tęsknoty, które 
przeżywałem i przeżywam do dziś. Jeżeli jednak 
usłyszycie tak jak ja, że my na tym punkcie mamy świra, 
to nie oburzajcie się, nie dyskutujcie i nie złorzeczcie, bo 
jak mówił Marian Hemar  „Jak kto jest z Warszawy, 
Poznania, albo z Łodzi - nie szkodzi, ale on i tak nie wie o 
co chodzi”.  
 

Od Redakcji: 
 

Śpiewogra, którą opracował Jurek Czyżycki 
zaprezentowana została na ponad godzinnym, 
wieczornym spotkaniu w Mielnie Unieściu, na 
corocznych wczasach Tłumaczan.  Obejmuje ona całe 
kresy, od Dźwiny po Dniestr. Dominują w niej teksty 
dotyczące kresów południowo-wschodnich, które 
wybrałam do artykułu. Pozostałe, dotyczące kresów 
północnych znalazły w niej również swe miejsce. 
Prezentując swą śpiewogrę autor ozdabia tekst 
dźwiękowymi nagraniami piosenek w wykonaniu 

takich zespołów jak: „Kapela Przemyska”, „Tyligentne 
Batiary” i inni. Wykonanie piosenek jest bardzo 
prawdziwe, pełne cudownego lwowskiego akcentu 
oraz temperamentu. Pozwoliłam sobie zacytowad 
teksty piosenek, gdyż najlepiej obrazują 
i dokumentują Lwów z przedwojennych dni, jego 
duszę i charakter oraz późniejszą za nim tęsknotę. 
Niestety nie można ich klimatu oddad słowem 
drukowanym. Słowa piosenek spisaliśmy „ze słuchu”, 
więc może nie wszystkie odczytaliśmy prawidłowo. 
Proszę zatem o korektę. 

 

Zainfekowana wirusem  lwowskim i kresowym 
Elżbieta Niewolska 

 

II Zjazd rodzinny Burczyńskich 
 

Adam Biliński 
 

W dniach 20 – 21 sierpnia br. miał miejsce drugi 
zjazd rodzinny Burczyoskich, w którym wzięli udział 
także potomkowie rodu po kądzieli,  
m.in. przedstawiciele rodzin Storożenko, Kulinicz 
oraz Panachida. Spotkanie odbyło się w malowniczo 
położonym ośrodku wypoczynkowym Stary Folwark, 
w miejscowości Pietrzyków, w samym sercu Ziemi 
Lubuskiej. Jako osobę, która z racji swoich 
zainteresowao miała wkład w odtworzeniu drzewa 
genealogicznego Burczyoskich, spotkała mnie 
ogromna przyjemnośd oraz zaszczyt uczestniczenia 
w tym zjeździe. 

 
 Powitania i pierwsze rozmowy na rodzinnym 

zjeździe Burczyoskich. 
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Przybywających gości już od przysłowiowego 
progu witał nestor rodu, Zygmunt Burczyoski. Po 
odnotowaniu przyjazdu w recepcji i ulokowaniu się  
w przydzielonych apartamentach miał miejsce 
uroczysty obiad, poprzedzony okolicznościowym 
przemówieniem, w którym gospodarz przypomniał  
o pierwszym zjeździe oraz oficjalnie podziękował 
uczestnikom za jeszcze liczniejsze przybycie w tym 
roku. Po nim był czas na zwiedzenie ośrodka  
i korzystanie z jego licznych atrakcji (do dyspozycji 
były m.in. konie z miejscowej stadniny), jednak 
większośd osób zdecydowała się poświęd go na 
wspólne rozmowy w ramach odświeżenia kontaktów 
rodzinnych, a trzeba przyznad, że goście zjechali 
z daleka, bo przybyli z Wrocławia, Gliwic oraz 
Krakowa, a nawet z odległego Królestwa Belgii.  

Była informacja o sukcesach zawodowych, była 
prezentacja najmłodszych latorośli, były wreszcie 
wspomnienia o trudnych latach po II wojnie 
światowej, ale i o czasach przed jej wybuchem. Nie 
wiem czemu – może dlatego, że wcześniej jej nie 
słyszałem, ale mi najbardziej utkwiła w pamięci 
historia Zygmunta Burczyoskiego, który po 
uwolnieniu z robót przymusowych w Austrii wrócił do 
Tłumacza. Do tego pięknego miejsca, które pamiętał 
z lat beztroskiego dzieciostwa, a w którym po 
powrocie nie zastał nikogo. Żadnego członka rodziny, 
żadnego przyjaciela, żadnego Polaka! Był to czas po 
wyjeździe ostatnich mieszkaoców, którzy przyznawali 
się do polskości. Czas, w którym tliły się jeszcze 
zgliszcza Nadorożnej po niedawnej akcji band OUN 
UPA. Gdyby nie życzliwy Ukrainiec, który powiedział 
mu o losie Polaków oraz ostrzegł przed dłuższym 
pozostaniem w tym miejscu, kto wie jakby się ten 
powrót do rodzinnego miasta skooczył. Tymczasem 
udało się mu bezpiecznie opuścid Tłumacz, nie bez 
przeszkód przedostad przez granicę oraz odnaleźd 
najbliższych, który to epizod ze swojego życia może 
wspominad po tylu latach już z uśmiechem na twarzy. 
Późnym popołudniem uczestnicy zostali zebrani 
w jednym miejscu na sesję zdjęciową, która miała 
stanowid dokumentację fotograficzną zjazdu. 
Niedługo po niej odbył się grill, na którym wywiązały 
się ożywione dyskusje, trwające do późnych godzin 
nocnych, a zakooczone  w ciekawie zaaranżowanym, 
pełnym nastrojowego klimatu pubie, położonym na 
parterze budynku, w którym dawno temu mieściła się 
chyba stajnia. 

Nazajutrz rano chętni mogli wziąd udział we 
Mszy św. odprawianej w miejscowym kościele. 
Niektórzy z nas zdecydowali się skorzystad  
z dobrodziejstw wynikających z położenia ośrodka 
pośród dużych kompleksów leśnych, wybierając się po 
śniadaniu na grzyby. Wprawdzie zbiory ze względu na 
panującą suszę okazały się skromne, jednak 
satysfakcja była ogromna, zaś korzyści z możliwości 
bliskiego obcowania z naturą wręcz bezcenne. 
Rozjeżdżaliśmy się pełni nadziei, że za rok znów się 
spotkamy w tym samym (jeśli nie szerszym) gronie. 

Na koniec trudno nie wspomnied o miłym 
przyjęciu, jakiego zaznaliśmy w gościnnych domach 
paostwa Wołek i Wartalskich, odwiedziny u których 
stanowiły przystanek podczas naszej drogi powrotnej. 
W tym pierwszym udało się uzupełnid genealogię 
Burczyoskich i rodzin spokrewnionych o najmłodsze 
generacje, informacji o których próżno by szukad 
w archiwach.  

W drugim natomiast spotkał mnie jeszcze jeden, 
osobisty zaszczyt. Prezes naszego Oddziału Zygmunt 
Burczyoski, w imieniu Prezesa Zarządu Głównego 
TMLiKPW i w obecności członków Redakcji „Zeszytów 
Tłumackich” wręczył mi Złotą Odznakę Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 
przyznaną w dniu 1 września 2009 roku, którą 
z przyczyn osobistych wcześniej nie mogłem odebrad. 
 

 
 

 
 
 

Wręczenie odznaki TMLiKPW w gościnnym 
domu Zygmunta Burczyoskiego 
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Cierpienia Kresowian 
 

Edward Bień 
 

Historia ludności polskiej z Kresów 
Południowo- Wschodnich i ich tragiczny los z lat II 
wojny światowej składa się z wielu milionów 
przypadków ludzkiego męczeostwa i tragedii, których 
sprawcami byli trzej wrogowie Polski - Niemcy, 
sowieci i najbardziej okrutna ukraioska faszystowska 
banda OUN UPA.  

W 1939r. terror sowiecki ogarnął setki 
kresowych miast i wsi. Nie ominął również miejsca 
mojego urodzenia, miasteczka Ottynia, leżącego 
niedaleko Stanisławowa w powiecie tłumackim, gdzie 
od kilku wieków żyli moi przodkowie. W Ottynii, 
podobnie jak w wielu innych rejonach na Kresach 
okupacja sowiecka rozpoczęła się od aresztowao 
wielu Polaków, w tym urzędników, policjantów 
i wojskowych. Wśród aresztowanych w dniu 
23.01.1940r. znaleźli się również Julian, Jan 
i Kazimierz - bracia mojego Ojca Józefa Bienia. Julian 
Bieo był podoficerem 11 Pułku Artylerii Lekkiej 
w Stanisławowie. Walczył w wojnie obronnej 1939r 
w Armii „Karpaty”. Ostatnia wiadomośd po jego 
aresztowaniu, jaka dotarła do rodziny była napisana 
na papierze, którym owinięto kamieo i wyrzucona na 
tory kolejowe. „List” ten znalazł na torach pracownik 
PKP i dostarczył rodzinie. Wujek informował w nim, 
że w Stanisławowie byli okrutnie bici i katowani, 
a teraz wiozą ich prawdopodobnie w kierunku 
Kijowa. Dopiero w 2006r będąc w Ottynii  odnalazłem 
dokumenty, w których mowa była, że w dniu ataku 
niemieckiego na ZSRR – 21 czerwca 1941r., wyrokiem 
sądu kijowskiego za przynależnośd do wrogiej 
Związkowi Radzieckiemu organizacji  (AK) Julian Bieo 
został rozstrzelany i pewnie jego szczątki leżą 
w masowych grobach w Bykowni, koło Kijowa. (1) Los 
braci Jana i Kazimierza był łaskawszy - zostali zesłani 
do syberyjskich łagrów na katorżniczą pracę. 3 
kwietnia 1940r sowieci deportowali na Sybir również 
Piotra i Franciszkę Bieo z córką Eugenią, moich 
Rodziców i najmłodszą siostrę mojego Ojca. Z tego 
piekła stworzonego przez stalinizm wszystkim udało 
się wydostad dzięki generałowi Andersowi. Jan Bieo 
walczył w zdobywaniu Włoch, uczestniczył w walkach 
o Monte Cassino, w Dywizji Karpackiej gen. 
Bronisława Ducha, gdzie został ciężko ranny. Po 

wojnie pozostał na emigracji. Kazimierz Bieo walczył 
w I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. 
Dziadkowie w 1960 powrócili do Polski by spocząd 
w ojczystej ziemi po latach tułaczki. Wśród tych, 
którym udało się pozostad w Ottynii była również 
nasza rodzina - Genowefa i Józef Bieniowie, starszy 
brat Zdzisław i ja Edward. Mieszkaliśmy na ul. 
Kolejowej, w domu o trzech pokojach i dwóch 
kuchniach, z dużymi weneckimi oknami, 
wybudowanym przez rodziców na 7 lat przed 
wybuchem wojny. To min. ten dom był dla sowietów 
powodem zsyłki jego właścicieli na Sybir.  

 
 
 
 

Sowieci po zajęciu naszych ziem uruchomiali 
różne zakłady naprawcze i potrzebowali wielu 
fachowców. Gdy dowiedzieli się, że Józef Bieo jest 
mechanikiem samochodowym wezwali ojca 
i zatrudnili jako mechanika w  Warsztatach 
Samochodowo Traktorowych MTS (Maszynno 
Traktornaja Stancja). Zawód Ojca i Jego znajomośd 
mechaniki samochodowej uratowała nas od 
wywózki na Sybir. Zostaliśmy więc w Ottynii, ale już 
nie polskiej, tylko sowieckiej. Było to dla nas 
potwornie bolesne doświadczenie. Wydano nam 
sowieckie paszporty, zrobiono z nas obywateli ZSRR 
i z obywateli polskiego, niepodległego paostwa 
staliśmy się obywatelami Republiki Ukraioskiej ZSRR. 
Przyzwyczajeni do dostatniego i spokojnego życia 
w niepodległej Polsce musieliśmy teraz żyd 
w zniewoleniu, zastraszeniu, niedostatku i nie 
wiedzieliśmy, że przed nami jeszcze większe 
nieszczęścia, które dopiero miały nadejśd. Sowieci 
zaczęli grabież polskich gospodarstw, majątków 

Mój dom rodzinny, wybudowany 
w 1931 roku. Stan obecny. 

 



 
 

„Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia”. Polska i ukraińska młodzież na wycieczce w Kamieńcu 

Podolskim oraz nad Dniestrem tworząca napis – Tłumacz. Lipiec 2011r. 



 
 

Zjazd Tłumaczan w Mielnie Unieściu 

Wrzesień 2011r. 

 
Zdjęcia: Irena Rosowska, Ryszard Helt, Elżbieta Niewolska 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Mogiłę Pradziada 

Ocal od 

Zapomnienia” 

Prace na tłumackim 

cmentarzu. 

Lipiec 2011r. 

 

Zdjęcia: 

Irena Rosowska 

i 

Dominika Sieroń 
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i dworów z czynną pomocą grup ukraioskich. 
Zabierano zboże, bydło, ziemniaki i inne artykuły 
spożywcze, aby zapewnid żywnośd dla swoich wojsk, 
a także wyposażenie domów i gospodarstw. Pojawiły 
się też coraz częstsze napady ukraioskich 
nacjonalistów na polskie wsie i straszliwe mordy, 
które sprawiły, że Polacy coraz bardziej obawiali się 
o swoje życie. 

 
 
 
 

Powszechny głód i niedożywienie oraz brak 
jakichkolwiek leków sprawiły, że zwiększyła się 
śmiertelnośd, nawet wśród młodych ludzi. Ofiarą 
zaistniałych warunków życiowych stał się również 
najmłodszy brat Mamy Józef Pustelak, który zmarł 
w 1940 roku, przeżywszy tylko 21 lat. Był bardzo 
aktywnym i utalentowanym człowiekiem. W 1937r. zdał 
maturę w Stanisławowie, był drużynowym ZHP 
w Ottynii, napisał kronikę I Drużyny im. Zawiszy 
w Ottynii, a nade wszystko uwielbiał malowanie 
obrazów. Do kooca uczył koleżanki i kolegów w tajnej 
szkole. W ciągu następnych kilkunastu miesięcy 
umarła także matka i siostra mojej Mamy. Ten ciąg 
bolesnych przeżyd sprawił, że do dziś pamiętam sceny 
z domu rodzinnego – babcię leżącą w trumnie, a za 
kotarą umierającą ciocię i płacz zrozpaczonych 
rodziców. Obraz rodziny walczącej o przetrwanie 
widziany oczami dziecka utrwalił się w moich 
wspomnieniach już na zawsze. 

22 czerwca 1941r. Niemcy uderzyły na Związek 
Radziecki. Sowieci uciekali w popłochu, a dla Polaków 
zaczął się następny etap prześladowao, tym razem 
ze  strony   Ukraioców.  Korzystając   z   nieobecności  

niemieckich wojsk w mieście, w pierwszy piątek lipca 
Ukraiocy wkroczyli  nocą i aresztowali kilkadziesiąt 
osób pochodzenia żydowskiego, tych którzy podobnie 
jak i oni z radością witali 17 września w 1939r.  
wkraczające wojska okupanta sowieckiego. 
Wszystkich złapanych Żydów zlikwidowano na ich 
cmentarzu. Dla mieszkaoców miasta był to potworny 
szok. Nikt nie przypuszczał że ludzie zza miedzy, 
z którymi do tej pory żyło się w zgodzie, mogą 
mordowad niewinnych i bezbronnych ludzi. Tydzieo 
po tym mordzie, wieczorem, samozwaocza ukraioska 
policja ośmielona nieobecnością wojsk niemieckich 
i obecnością tylko kilku żołnierzy węgierskich 
aresztowała  wielu Polaków,  w tym mojego Ojca 
Józefa Bienia oraz byłego naczelnika stacji PKP 
pochodzenia węgierskiego pana Dworzaka. Wśród 
osób aresztujących mojego ojca znalazł się także 
Ukrainiec o nazwisku Mełnik, którego ojciec  dobrze 
znał i często wspomagał dzieląc się skromnym 
pożywieniem, bo podobnie jak reszta mieszkaoców 
miasteczka przychodził do pracy w sowieckim MTS 
wycieoczony i głodny.  Gdy przyszedł po mojego ojca 
był uzbrojony i tylko przypadek sprawił, że nikogo nie 
zabił. W pewnym momencie rozległ się huk, padł 
przypadkowy strzał i kula utkwiła w suficie. Ojciec 
spokojnie mógłby go rozbroid, ale zachował spokój 
i rozwagę w tej dramatycznej sytuacji. Obawiał się 
zemsty na rodzinie, gdyby coś stało się młodemu 
Ukraiocowi. Ojciec wyszedł więc z nim na zewnątrz 
i po chwili rozległ się następny strzał. Mama wybiegła 
za nim myśląc, że go zastrzelono, lecz okazało się, że 
nikt nie został nawet ranny, a strzelano tylko dla 
postrachu, bo któryś z aresztowanych Polaków 
próbował ucieczki. Ogarnął nas ogromny strach 
o życie ojca. Nie tak dawno podobnie aresztowano, 
a potem wymordowano w miasteczku wszystkich 
Żydów. Zostaliśmy bez Ojca zdani już tylko na siebie, 
a ja byłem zbyt młody aby zrozumied powagę 
zaistniałej sytuacji. Mama słysząc najdrobniejszy  
szelest drżała o życie dzieci, które teraz sama musiała 
chronid i żywid. Do pomocy pozostał jej starszy ode 
mnie o siedem lat brat Zdzisław, który lepiej niż ja 
rozumiał co się dzieje. Nadeszły dni pełne grozy 
i strachu w oczekiwaniu na „wizytę” jednej 
z ukraioskich band. Po kilku dniach „bezkrólewia” 
przyjechał na rowerach oddział żołnierzy węgierskich. 
Zostali  powiadomieni o aresztowaniach i ukraioskich 
afiszach z napisami:  "Niszczyd Polaków, Żydów 

Przy odnowionym grobie rodziny 
Pustelaków na cmentarzu w Ottynii. 
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i Madziarów”.  Ustawili rowery na naszej parceli, 
między naszym domem i domem Jamborskich,  
i pieszo udali się pod ottynijskie więzienie, a za nimi 
ludzie po swoich bliskich. Do dziś pamiętam cukierki, 
które podał mi ojciec przez  bramę więzienną zanim 
ją otworzono. Węgierscy żołnierze wrzucali je 
więźniom zanim otworzyli bramę. Rozbroili także 
Ukraioców, którzy po raz drugi do Ottynii już nie 
weszli. Uzbroili natomiast Polaków i pomogli 
zorganizowad samoobronę. Tato dostał węgierski 
karabin, wiadro amunicji i dwa granaty. Kierowania 
naszą samoobroną podjął się żołnierz Legionów pan 
Julian Tyszkiewicz. 

Przez wiele tygodni ukrywaliśmy się nocami 
w różnych domach w obawie przed Ukraiocami 
i dopiero kiedy wieczorami tato odprowadzał nas do 
domu, zapewniając że jest spokojnie i nikt się nie 
kręci, zrozumiałem że wraz z sąsiadem 
w ciemnościach, z karabinami na ramieniu strzegli na 
zmianę naszych domostw i nasze życie. Życie mijało 
biednie, ale dośd spokojnie do  1943r., gdy 
podpalono dom rodziny Tyszkiewiczów po przeciwnej 
stronie ulicy. Był to stary, szlachecki dworek  
z pierwszej połowy XIX w. Jak się później okazało 
podpalili go skrycie  Ukraiocy. Rodzice i brat Zdzisław 
pobiegli go ratowad, a ja mogłem jedynie 
obserwowad to zdarzenie przez otwór w okiennicy 
sypialnianego okna. Byłem przerażony  gwałtownym 
i wielkim ogniem, ale moje przerażenie sięgnęło 
szczytu, kiedy Tato w pośpiechu wniósł do sypialni 
połówkę świni i wsunął ją pod łóżko. Bardzo się 
wtedy bałem, bezwiednie szukałem bezpiecznego 
miejsca schronienia, a teraz ojciec pozbawił mnie 
jedynego bezpiecznego miejsca pod łóżkiem. Z jednej 
strony ogromny ogieo, a pod łóżkiem świnia. Oh, jak 
wtedy żałowałem, że parapet nie jest pod sufitem 
albo jeszcze wyżej. Martwiłem się nawet tym, że 
gdyby to mięso zobaczyli Niemcy to mieliśmy 
zapewniony obóz koncentracyjny. W płonącym domu 
mieszkały panie Waleria Jakubina Tyszkiewicz 
z Gindów i Stela Tyszkiewicz, oraz ukrywający się syn 
pani Walerii Julian Tyszkiewicz, były podoficer 
strzelców konnych w wojnie 1918-20r., służący w 6 
Pułku Ułanów I Zwiadu, od 1932 roku po ukooczeniu 
szkoły oficerskiej porucznik Wojska Polskiego. Wśród 
osób ratujących się z pożaru była jeszcze czwarta 
osoba. Z płonącego domu wyszła jeszcze ukrywana 
Żydówka, którą Rodzice ukrywali wcześniej na krótko 

w naszym domu. Dziś wiem że osoba ta przeżyła 
wojnę i w latach 90-tych zmarła w Izraelu.  Z pożaru 
uratowano trochę pościeli i odzieży, które Tato 
wyrzucał przez okna do ostatniej chwili. 
Tyszkiewiczowie zamieszkali u nas, zajęli kuchnię 
i pokój, w którym mieszkali do kooca wojny. 
Tyszkiewiczowie rozpoczęli nawet odbudowę domu, 
co za niemieckiej okupacji było możliwe, nie zdołali 
go jednak wykooczyd do zakooczenia wojny. 

Pod koniec 1943 roku, nocą znów obok nas 
wybuchł pożar. Palił się drewniany, napędzany ropą 
młyn, który był za naszym domem. Z okna naszej 
kuchni widziałem potężny słup ognia oraz osobowy 
samochód i oświetlone przez ogieo sylwetki  
niemieckich oficerów, którzy przyjechali na miejsce 
pożaru. Bałem się tych żołnierzy, bo to był następny 
nasz wróg, jak mówiła Mama. Ogieo sięgał chyba 
nieba, trzask palonego drewna, huk płomieni i krzyki 
ludzi budziły lęk. Mama przerażona przyciskała mnie 
do siebie, serce moje biło z nieprawdopodobną 
szybkością, a Zdzisław na podwórku pomagał 
napełniad wiadra z wodą.  Zastanawiałem się 
dlaczego ludzie bawią się w śnieżki i rzucają nimi 
w nasz dach kryty blachą, po którym spływała woda 
z roztopionego śniegu. Pewnie to właśnie dzięki tej 
zabawie w śnieżki uratowano nasz dom, a jedyną 
stratą był drewniany płot pomiędzy młynem i naszym 
domem, który spalił się bardzo szybko niczym ognisty 
grzebieo. Młyn był własnością Ukraioca  o nazwisku 
Czarnooki, a podpalili go ukraioscy nacjonaliści z UPA 
za to że żył w zgodzie z Polakami.  
W miastach było nieco bezpieczniej, bandy ukraioskie 
nie ośmielały się  bezpośrednio atakowad ludności 
miejskiej. Straszną grozą napawały nas jednak 
informacje pochodzące z innych rejonów 
i wiadomości o okropnych mordach na bezbronnej 
ludności wiejskiej dokonywanej przez bandy UPA. 
Dorośli starali się te wiadomości ukrywad przed 
dziedmi, jednak dobry dziecięcy słuch wyłapywał 
wszystko, szczególnie te wiadomości, które starano 
się jak najstaranniej ukryd. 

Pierwszy na ziemi ottynijskiej mord nastąpił 7 
września 1944r we wsi Lipniki, leżącej między 
Hołoskowem, miejscem urodzin poety Franciszka 
Karpioskiego, a Uhornikami  położonymi 7 km od 
Ottynii. Zdarzyło się to w gospodarstwie rodziny 
Czachów, bliskiej rodzinie mojej Mamy. W domu 
w tym czasie był ojczym Bronisława i Józefa Czacha - 
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Antoni Świderski, Bronisław Czach i jego żona 
w wysokiej ciąży, żona Józefa Czacha i ich dzieci - 
Julcia i Stasio, moje kuzynostwo. Ukraiocy zastukali 
do drzwi wołając po polsku: „Czach … Bronek … 
otwórz przecież się znamy! Otwieraj ... my chcemy 
zobaczyd czy nie ma u was obcych”. Gdy banderowcy 
zaczęli wywarzad drzwi mieszkaocy starali się ukryd 
na strychu, ale nic to nie dało. Ukraiocy po 
wtargnięciu do środka w pierwszej kolejności zabili 
3 -letnią Julcię, a potem 4-letniego Stasia, który 
jeszcze jakiś czas strasznie płakał. Oboje umierali na 
łóżku, a obok na podłodze leżała ich zabita matka, 
żona nieobecnego Józefa. W korytarzu stał ojczym 
Antoni Świderski, żona Bronisława w wysokiej ciąży 
i Bronek trzymany pod lufą obrzyna. Gdy bandzior 
strzelił do żony Bronka ten rzucił się w jej kierunku 
i wtedy kula trafiła go w czoło pozbawiając 
przytomności.  Kiedy ją na chwilę odzyskał, trzymał 
rękę żony, która jeszcze przez chwilę dawała odznaki 
życia i z pewnością żyło jeszcze dziecko w łonie matki. 
Bronek leżał we krwi żony i własnej, nie dawał znaku 
życia i nadsłuchiwał czy bandyci są jeszcze w pobliżu. 
Czuł mocny ból głowy, na szczęście kula rozdarła 
czoło z ukosa, rana była powierzchowna, 
a przytomnośd stracił rozbijając sobie podczas 
upadku głowę o coś twardego. Silnie krwawiąca 
głowa upewniła ludobójców w  przekonaniu, że 
Bronek nie żyje. W ten sposób ocalało jedno życie, 
a zarazem świadek okrutnej zbrodni. W straszliwym 
szoku sprawdził po kolei swoich pomordowanych, 
w nadziei że może któreś z nich przeżyło, jednak nikt 
nie dawał już znaków życia. Wśród martwych nie 
znalazł ojczyma Antoniego Świderskiego, byłego 
pracownika PKP, kierownika pociągu sprzed wojny, 
który próbował uciec przez ganek. Niestety,  tam go 
złapali i potwornie zmasakrowali. Miał  roztrzaskaną 
głowę, piszczele rąk i nóg wystawały z bielizny, 
a ściany i podłoga były silnie zakrwawione. Był to 
widok  potworny i wstrząsający. Bronisław w wielkim 
szoku, ranny, w bieliźnie cały zakrwawiony przybiegł 
do nas, do Ottynii  powiadomid o tej potwornej 
zbrodni. Po pogrzebie byłem z rodzicami i bratem  
w domu Czachów, widziałem ślady tej krwawej 
zbrodni i zapamiętałem je na całe życie. Wujek 
Bronek żył z obrazem tej tragedii jeszcze wiele lat, 
zmarł w 1998r. i całe życie zastanawiał się za co Bóg 
tak surowo go ukarał.  

Następny napad ukraioskich band UPA w tej 
samej miejscowości nastąpił 22 lutego 1945r . Bandy 
w bestialski sposób zamordowały 18 osób, cztery 
ranne osoby przeżyły, spalono 4 gospodarstwa. 
W tym mordzie zginęło 5 osób z rodziny Kobiałków - 
Antonina, Julia, Krystyna, Edward i Emilia. Przeżył 
Franciszek Kobiałka, który po wojnie zamieszkał koło 
Ząbkowic Śląskich oraz Eugenia ranna w głowę. 
Henryk Kobiałka ukrywał się na strychu i uratował się 
z pogromu wyskakując z płonącego domu po 
wycofaniu się band. Z tą rodziną łączyło nas również 
dalsze pokrewieostwo. W mordzie tym zginęło 
jeszcze kilku naszych krewnych – Jakub Gołasz z żoną 
i jego brat z żoną i dwojgiem dzieci. Związano ich, 
oblano naftą i spalono żywcem. Żyją jeszcze 
świadkowie tej zbrodni, którzy rozpoznawali 
spalonych. W tym samym czasie zamordowani zostali 
jeszcze - Stefania Olejnik, Antoni i Tekla Siemiejscy, 
Zofia Wąs z Siemiejskich, Jan Borowiec, Mieczysław 
Sip. Również w lutym 1944r. spalono 40 gospodarstw 
w polskiej osadzie Baby. Trzy osoby zginęły, reszta 
przeżyła ostrzeżona przez wartę ratując się ucieczką. 
Nasilenie się mordów zmuszało ludnośd wiejską do 
ratowania się w miastach gdzie było nieco 
bezpieczniej. Siostra naszej Mamy Kazimiera z domu 
Pustelak , żona Andrzeja Gołasza, którego dwaj bracia 
2 miesiące wcześniej zginęli w Lipniku, w ostatniej 
chwili przed napadem na ich dom w Odajach schroniła 
się z trojgiem dzieci u nas. Na gospodarstwie został 
tylko wujek Andrzej, który wypuścił bydło, a sam 
w ukryciu obserwował nocny napad. Wściekli 
banderowcy zrabowali co się dało, a zabudowania 
spalili. Ta rodzina Gołaszy przeżyła dzięki uczciwemu 
Ukraiocowi, który w tajemnicy powiedział, że w nocy 
przyjdą ich mordowad. Zamieszkali w niewykooczonym 
domu paostwa Tyszkiewiczów. W naszym domu 
pozostali Tyszkiewiczowie oraz druga siostra mamy 
Emilia Morawska z dziedmi – Januszem i Stasią 
z Bednarówki. Dni mijały, wokół toczyła się wojna, 
a my byliśmy jej uczestnikami czy tego chcieliśmy, czy 
nie. Przeżyliśmy wiele dramatycznych chwil pełnych 
grozy i walki o życie. Gdy przez naszą okolicę 
przesuwał się front, wokół trwały walki i ostrzał 
artyleryjski, ciągłe serie z broni automatycznej 
przeszywające powietrze, musieliśmy ukrywad się 
w dołach i wąwozach rzek poza miastem. Po 
kanonadzie  przelatujących nad naszymi głowami  
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sowieckich katiusz i ustaniu ostrzału wracaliśmy do 
domu głodni i brudni z obawą, czy żyje ojciec i inni 
pilnujący naszych domów wartownicy. W trakcie 
działao wojennych spaliły się zabudowania dziadków 
Bieniów, którzy wcześniej zostali zesłani na Sybir. 
W mieście coraz bardziej widoczne stawały się 
zniszczenia wojenne, uszkodzone budynki oraz walający 
się sprzęt wojsk niemieckich i węgierskich. Na naszym 
podwórku usadowiła się frontowa kuchnia niemiecka 
i stała 2 tygodnie, będąc dla nas pewnym 
zabezpieczeniem przed bandami UPA, a i Niemcy nie 
byli już tacy butni, jak wtedy, gdy szli do przodu. 
Atakowani przez armię sowiecką wycofywali się 
w popłochu,  przez miasteczko przetaczały się kolumny 
samochodów, furmanek z rannymi, szli pieszo 
obandażowani, zakrwawieni, brudni i obdarci. Widok 
był okropny. Po którejś już z kolei walce nadszedł 
wreszcie moment, gdy do Ottynii wkroczyły wojska 
bolszewickie i nastał pozorny spokój, ale pozostał strach 
przed starym okupantem, którego wszyscy pamiętali 
z września 1939 roku i po którym niczego dobrego 
spodziewad się nie można było. 

 
 
 

 

Zakooczenie wojny światowej dla Kresowian nie 
było powodem do świętowania. Ekspatriacja 
pozostałych przy życiu Polaków stała się dopełnieniem 
nieszczęśd wojennych. Załadowani do bydlęcych 
wagonów, węglarek, platform, bez większych zapasów 
jedzenia i wody,  po 8 rodzin w jednym wagonie byliśmy 
wywożeni z Polski do Polski. Po trzech tygodniach 
podróży, na początku czerwca 1945 roku transport nasz 
dotarł do Koźla. Wyładowano nas między torowiskami 
na otwartej przestrzeni. Setki kobiet i dzieci, niewielu 

mężczyzn, bez jedzenia i wody czekało na następny 
transport. Po pięciu dniach podstawiono wreszcie 
wagony, które zawiozły nas do Baborowa w pow. 
głubczyckim. W Baborowie kazano wysiadad i zajmowad 
wolne domy i mieszkania. Osiedlaliśmy się w miasteczku 
i okolicznych wioskach. Większośd domów była pusta, 
lecz bardzo często zniszczona przez działania wojenne. 
Wokół widoczne były rozbite czołgi, armaty, leżąca 
amunicja i broo. W niektórych gospodarstwach 
pozostali jeszcze Niemcy lub Ślązacy, jak o sobie mówili. 
Wojska sowieckie szabrowały nie zajęte jeszcze 
niemieckie mieszkania, wcześniej zamykając na 
kilkanaście dni ich właścicieli zapisanych na listę do 
wyjazdu. Wypuszczając ich mówili – „Teraz możecie już 
jechad do Niemiec!” 
Moja rodzina zamieszkała w Sułkowie, dzieląc 
mieszkanie z rodziną niemiecką (matką i dwójką dzieci) 
o nazwisku Sznajder.  Mieszkaliśmy razem do ich 
wyjazdu. Do Dzierżoniowa przyjechałem za bratem 
Zdzisławem, który po studiach w 1954 roku dostał 
nakaz pracy w DFK. Tu ukooczyłem szkołę 
radiotechniczną, potem pracowałem w niej jako 
nauczyciel. W 1963 roku ożeniłem się z Wandą 
z Matuszewskich, mamy dwie córki Beatę i Agnieszkę, 
pięcioro wnucząt - Marcina, Damiana, Bartka 
i mieszkających w Grecji Dimitrusia i Eleni oraz dwóch 
prawnuków Kacperka i Igorka. 

  
Uwagi 
 

1. W maju i czerwcu 1941r. sowieci dokonali czwartej 
wywózki ludności polskiej na wschód. Wywieziono 
głównie ludnośd ze środowisk inteligenckich, 
pozostałych jeszcze uchodźców, rodziny kolejarzy, 
rodziny osób aresztowanych przez NKWD w czasie 
drugiego roku okupacji, wykwalifikowanych 
robotników oraz rzemieślników. Dotknęła ona 
szczególnie mocno Białostocczyznę, Grodzieoszczyznę 
i  Wileoszczyznę. Cała akcja odbyła się w dwóch 
oddzielnych cyklach. W maju rozpoczęto wysiedlenie 
ludności z tzw. Zachodniej Ukrainy, w czerwcu 
z Zachodniej Białorusi i republik nadbałtyckich – Litwy, 
Łotwy i Estonii. W sumie deportowano ponad 85 000 
ludzi. Rozmieszczano ich w Ałtajskim i Krasnojarskim 
Kraju, Kazachskiej SRR, obwodzie nowosybirskim, oraz 
dorzeczu Katuni i Biji. Czas trwania zsyłki określono na 
20 lat. Jak wynika z tekstu autora mordowano także 
pozostałych jeszcze przy życiu polskich oficerów.  

Stacja kolejowa w Ottynii wybudowana 
w 1866 roku. 
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Epitafium w Borowie 
 

Jadwiga Gierak 

 

 
 

 

11 listopada 2010 roku niecodzienną 
uroczystośd przeżyli mieszkaocy Borowa k/Strzelina. 
W Święto Niepodległości Polski odsłonięto epitafium 
z trzema krzyżami. Napisy pod krzyżami wyjaśniają 
jakim wydarzeniom i komu jest ono poświęcone, 
a mianowicie: ofiarom ludobójstwa OUN-UPA na 
Kresach Wschodnich, a szczególnie mieszkaocom 
Korościatyna, Polakom, bestialsko zamordowanych 
w nocy z 28 na 29 lutego 1944r. a także śp. ks. 
Mieczysławowi Krzemioskiemu, który był 
proboszczem w  Korościatynie, a po wojnie przez 40 
lat w Borowie. Uroczystośd ta związana była również 
z 65 rocznicą przyjazdu księdza proboszcza wraz ze 
swoimi parafianami  do Borowa i okolic oraz dla 
upamiętnienia Ukraioców, którzy podczas 
prześladowao i mordów na Kresach Wschodnich 
pomagali sąsiadom Polakom przetrwad czas gehenny. 
Epitafium znajduje się na zewnętrznej, bocznej 
ścianie miejscowego kościoła pw. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny. Umieszczono w nim 
także urnę z ziemią przywiezioną z grobów 
pomordowanych. Uroczystośd była bardzo podniosła, 
udział w niej wzięli mieszkaocy Borowa, wraz 
z władzami gminy, a także liczni zaproszeni goście. 

Byli więc księża z sąsiednich parafii na czele 
z dziekanem ks. Andrzejem Dziełakiem, rodzina 
księdza kanonika Mieczysława Krzemioskiego, kolega 
z Lwowskiego Seminarium Duchownego - ks. 

Franciszek Rozwod, liczący 102 lata. 
Zaproszony też był ks. Tadeusz Isakowicz  
Zaleski, którego dziadowie mieszkali 
w Korościatynie, a rodzice w pobliskiej 
parafii Monasterzyska. W uroczystości 
uczestniczył również proboszcz katedry 
w Świdnicy, ks. prałat Jan Bagioski, 
którego w Borowie chrzcił ks. Mieczysław 
Krzemioski. W Borowie przyjął też 
pierwszą Komunię Świętą, i odprawił 
Mszę Świętą Prymicyjną. Uroczystośd 
uświetniły poczty sztandarowe i licznie 
zgromadzona młodzież. Świętowanie 
rozpoczęto Mszą Świętą celebrowaną. 
Następnie dokonano odsłonięcia 
i poświęcenia epitafium, nazwanego 
tryptykiem. Były też przemówienia 

i wspomnienia, a młodzież uświetniła tę uroczystośd 
pieśniami patriotycznymi. 
Odsłonięcia tryptyku dokonała wzruszona siostrzenica 
ks. Mieczysława - Łucja Tylkowska w towarzystwie 
wójta gminy Borów Waldemara Grochowskiego 
i Antoniego Pyczela - dawnego mieszkaoca 
Korościatyna.  Z wielkim przejęciem mówił on 
o pomocy udzielanej przez ks. Mieczysława 
Krzemioskiego jego rodzinie  po haniebnej rzezi 
w Korościatynie w pamiętną noc, kiedy zamordowano 
jego ojca, a matkę zostawiono z 7-giem dzieci bez 
dachu nad głową.  

Ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski podziękował 
proboszczowi Borowa, wszystkim mieszkaocom 
i władzom gminy za tak piękne epitafium, poświęcone 
wielkim sprawom i wartościom. Ze wzruszeniem 
wskazał na cytat umieszczony na jednej z tablic „Nim 
nastał świt, oni już byli u Boga” wzięty z pamiętnika 
jego ojca. Ojciec był naocznym świadkiem skutków 
mordu w Korościatynie i miał zeznania innych 
świadków tego zbrodniczego czynu. Posiadane 
zeznania posłużyły do napisania przez ks. Isakowicza - 
Zaleskiego książki pt. „Przemilczane ludobójstwo na 
Kresach”,  w której jest rozdział specjalnie poświęcony 
morderstwom w Korościatynie. Tak książka, jak i to 
epitafium upamiętniają straszną tragedię Polaków na 
Kresach i służyd mają ku pamięci przyszłym 

Odsłonięcie epitafium w Borowie 
11 listopada 2010r. 
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pokoleniom. Bardzo ciepło i serdecznie o ks. 
Mieczysławie Krzemioskim, jako o swoim przewodniku 
duchownym wyraził się wyżej wspomniany ks. prałat 
Jan Babioski, mówił, że był przykładnym nauczycielem 
i wspaniałym kapłanem, którego wszyscy jesteśmy 
dłużnikami. Na zakooczenie uroczystości odśpiewano 
wspólnie hymn „Boże coś Polskę”. W tym wspaniałym 
dniu niejedna łza zakręciła się w oczach, gdyż była to 
też manifestacja patriotyczna, pełna zadumy, 
wspomnieo, wzruszeo i refleksji, a także okazja do 
pokazania i przekazania młodszemu pokoleniu 
dobrych wzorców i przemilczanej historii.  

Aby przybliżyd osobę ks. Mieczysława 
Krzemioskiego, mojego wujka, przytoczę kilka 
szczegółów z jego życia. Urodził się 1910r. 
w Jezierzanach, powiat Tłumacz. Miał liczne 
rodzeostwo, 5 sióstr i 1 brata. Po skooczeniu 
gimnazjum w Tłumaczu i odbytej służbie w Szkole 
Podchorążych wstąpił do Seminarium Duchownego we 
Lwowie. Święcenia kapłaoskie otrzymał w 1937r. Do 
1942r. posługę kapłaoską sprawował w Podhajcach 
i Żabiocach. W latach 1942-1945 był proboszczem 
w Korościatynie, pow. Buczacz. Była to wieś prawie 
całkowicie polska, tylko 4 rodziny to Ukraiocy. Parafia 
ta erygowana została w 1905r. Pierwsza wzmianka 
o wsi pochodzi z 1454r. W 1939r. w Korościatynie było 
ok. 900 mieszkaoców. II wojna światowa przyniosła 
zagładę dla Kresów Wschodnich, a więc i Korościatyna. 
Najbardziej tragiczna była noc z 28/29 lutego 1944r., 
kiedy to na wieś Korościatyn napadła banda 
Ukraioców UON-UPA z trzech kierunków. Wpierw 
wtargnęli na stację kolejową i tam pomordowali 
wszystkich czekających na pociąg. Następnie wpadali 
kolejno do zagród i na plebanię. Ich zadaniem było 
całkowite zniszczenie Polaków, a więc wymordowanie, 
oraz ograbienie i spalenie pozostałego dorobku.  
Ksiądz Mieczysław był, jak mi opowiadał, był  
uprzedzony o napadzie, więc schował się na strychu 
plebanii wraz ze swoją matką, siostrą i szwagierką. 
Bandyci na plebanii przeszukali wszystkie 
pomieszczenia, powyrzucali rzeczy z szaf i pościel 
z łóżek, nikogo nie znaleźli, zrabowali to co im 
odpowiadało i na koniec podpalili rozrzucone na 
podłodze pierzyny i poduszki w sypialni na piętrze. 
Chcieli wejśd na strych, ale coś im przeszkodziło 
i wyszli w budynku. Ksiądz będąc z rodziną na strychu 
słyszał, że na szosie niedaleko plebanii, rozgrywała się 

walka, padały strzały, przeraźliwie krzyczały kobiety 
i dzieci, przejmująco ryczały zwierzęta - to był horror.  
Po pewnym czasie wyciszyło się, pożaru na plebanii 
nie było, więc odetchnęli. Okazało się, że ogieo 
zbytnio nie rozprzestrzenił się, nadpalone zostały 
niektóre rzeczy, ogieo dostał się do wiszącego na 
ścianie obrazu Najświętszego Serca Jezusowego i tam 
wygasł. Obraz ten został przez wujka przywieziony do 
Borowa, gdzie był pieczołowicie chroniony i bardzo 
szanowany.  Ks. Krzemioski wraz z rodziną zostali 
cudem uratowani. Pomordowanych chowało dwóch 
księży tj. ks. Mieczysław Krzemioski i ks. Antoni Joniec 
z pobliskiej parafii w Monasterzyskach. Według 
oficjalnych danych ogółem pomordowanych 
w Korościatynie było 158 osób, a całym powiecie 
Buczackim 1671 osób Nieprzespanych nocy ksiądz 
Krzemioski miał wiele. Ukrywając się przed bandami 
bardzo często nocował w wieży kościoła, w zimnie 
i niewygodach. Ludzie szukali różnych kryjówek, 
uciekali do lasu, chowali sie do piwnic, do dołów 
w ziemi, do suszaro tytoniu i na strychy. Dziś wieś 
o nazwie Korościatyn nie istnieje. Po wojnie 
przesiedlono tam z Polski Łemków z okolic Krynicy i tą 
wieś w 1978r. nazwano Krynicą. 

W  1945r. ks. Krzemioski z ocalonymi swoimi 
parafianami przyjechał na Ziemie Zachodnie do 
Borowa.  Tutaj pasterzował przez 40 lat tj. do 1985r. 
kiedy to przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Domu 
Księży Emerytów przy Katedrze Wrocławskiej. Służył tu 
doświadczeniem w konfesjonale, a także w swoim 
pokoju chętnie przyjmował osoby chcące 
podyskutowad na temat wiary i Kościoła. Cieszył się 
z odwiedzin rodziny i parafian. Parafianie bardzo lubili 
swojego pasterza, często go odwiedzali, a w 1987r. 
zorganizowali uroczystośd Jubileuszu 50-lecia 
Kapłaostwa. Cenili jego pracowitośd, spokój i pogodę 
ducha, za dobre serce i ofiarną posługę kapłaoską. Był, 
jak pisała prasa regionalna wspaniałym człowiekiem, 
kapłanem i Polakiem, oddanym Bogu, ludziom 
i ojczyźnie. Otarł się o śmierd i był niejednokrotnie 
przesłuchiwany przez SB za to, że służył prawdzie. 
W czasie jego posługi kapłaoskiej w Borowie dwóch 
młodych parafian wstąpiło do seminarium i otrzymało 
święcenia kapłaoskie (1971 i 1979). Obaj brali udział 
w uroczystości odsłonięcia epitafium. Ks. Mieczysław 
Krzemioski był związany ze środowiskiem Tłumaczan, 
zapraszano  go na organizowane spotkania. Jednak już  
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od 1987r. nie mógł przyjeżdżad z uwagi na 
pogarszający się stan zdrowia. Zmarł 29. VIII 1994r. 
Pochowany został na cmentarzu św. Wawrzyoca przy 
ulicy Bujwida we Wrocławiu. 
 

Korzystałam z książki pt. „Korościatyn 1944-2010 
Borów” Mariana Grabasa i z regionalnej prasy. 

 

Grażyna Orłowska-Sondej 
Honorowym Obywatelem Gminy Krośnice 

 
Przedruk ze strony:  http://www.krosnice.pl 

 

4 października 2011 r. w sali widowiskowej 
CETS w Krośnicach odbyła się nadzwyczajna Sesja 
Rady Gminy Krośnice, podczas której został nadany 
zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Gminy 
Krośnice Pani Redaktor Grażynie Orłowskiej Sondej. 
Tytuł ten przyznaje Rada Gminy Krośnice po 
zasięgnięciu opinii Kapituły Honorowego Obywatela. 
Wniosek do Kapituły złożył Pan Wójt Mirosław 
Drobina, wymieniając w nim dotychczasowe 
wyróżnienia i nagrody jakie otrzymała Pani Redaktor 
oraz charakteryzując jej osobę z uwzględnieniem 
zasług uzasadniających nadanie tej godności. Na 
uroczystą Sesję przybyli Radni Gminy Krośnice, księża – 
ks. Julian Marut oraz ks. Kazimierz Kozioł, zaproszeni 
goście – sekretarz ZG TMLiKPW Jerzy Czyżycki i v-ce 
prezes Oddziału Tłumaczan Elżbieta Niewolska oraz 
Pani Ewa Maokowska wiceprezes Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Cała uroczystośd nagrywana była przez TVP Wrocław. 
Pani Redaktor nie kryła wzruszenia i dziękowała za 
przyznanie jej tytułu. Po wystąpieniach przyszedł czas 
na program artystyczny przygotowany przez Panią 
Renatę Hajduk a zaprezentowany przez uczniów 
Zespołu Szkół i Przedszkola, którzy radośnie odśpiewali 
pieśni pochodzące z Kresów. 

Z okazji tej wspaniałej uroczystości 
przedstawiono dotychczasowe dokonania Pani 
Redaktor Grażyny Orłowskiej Sondej, od 30 lat 
związanej z Ośrodkiem Telewizji Polskiej we 
Wrocławiu. Pani Redaktor jest autorką wielu 
programów społecznych niosących pomoc 
pokrzywdzonym i słabszym. Bardzo ściśle związana 
z zawodem, połączyła swoją pasję z pracą. Przez 16 
lat redagowała Dolnośląski Magazyn Reporterów, do 
którego zgłosiło się ponad 60 tysięcy telewidzów 

z prośbą o interwencję. Większośd z nich otrzymało 
pomoc dziennikarską, lub materialną. Kiedy przychodzi 
do niej ktoś, kto potrzebuje pomocy, zawsze zajmuje 
się jego historią, jakby była to jej pierwsza sprawa. Nie 
opuszcza bohaterów swoich programów, pozostaje 
z nimi w kontakcie, sprawdza co dalej dzieje się w ich 
życiu. Od 20 lat związana z Kresami, prezentuje na 
antenie TVP Wrocław reportaże opowiadające 
o związkach mieszkaoców Dolnego Śląska z małymi 
ojczyznami  ich dziadów i pradziadów. Mimo, iż od lat 
prowadzi ten sam program, nie straciła wrażliwości. 
Śledzi wydarzenia za wschodnią granicą, organizuje 
pomoc dla naszych rodaków mieszkających na 
Kresach, ludzi żyjących często w wielkiej biedzie. 
Pracuje na kresowych cmentarzach, zna je dobrze, 
ratując  od zniszczenia i zapomnienia. Jest to dla niej 
prawdziwa misja i robi to z potrzeby serca.  
Podtrzymuje więzi z rodakami z dawnych Kresów, 
jeździ z misjami na Wschód.  Stara się, aby nie zaginęła 
pamięd o Polakach, ich dokonaniach w tamtych 
stronach.  Jest przede wszystkim bardzo profesjonalna 
i konsekwentna. Potrafi przekonad Ukraioców, 
Białorusinów, Litwinów, że polska spuścizna jest ważna 
również dla nich. Przypomina że korzenie kilku 
milionów obywateli naszego kraju wywodzą się 
właśnie z Kresów Wschodnich.  

Niejednokrotnie popularyzowała również 
działania podejmowane przez społecznośd lokalną 
Gminy Krośnice, angażowała się w organizację 
koncertu charytatywnego, który odbył się 
w Krośnicach pn. „Rodacy-Rodakom”. Chętnie 
uczestniczy w różnorodnych spotkaniach Kresowian 
na terenie Gminy Krośnice, dzieląc się z nimi swoimi 
wspomnieniami i przeżyciami z podróży na Kresy 
Wschodnie. Przyczynia się do łączenia rodzin, które 
pogubiły się podczas dziejowej zawieruchy. Jej relacje 
na antenie TVP budziły wiele wspomnieo 
i pozytywnych emocji. Niejednokrotnie zapraszała do 
udziału w swoich programach osoby z Gminy 
Krośnice. Święta Bożego Narodzenia spędza wśród 
Polaków na Wschodzie, zawożąc dary zbierane przez 
mieszkaoców Dolnego Śląska i Gminy Krośnice, jako 
nasz dar serca dla Nich. Współorganizuje dyżury 
reporterskie i porady prawników. Zrealizowała ponad 
500 reportaży, szukając sponsorów na emisję 
każdego Studia Wschód. Inicjuje akcję ratowania 
naszego dziedzictwa narodowego, które pozostało za 
wschodnią granicą. Ostatnia akcja pn. „Mogiłę 
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Pradziada Ocal od Zapomnienia” skierowana do 
młodzieży, a organizowana wspólnie z Kuratorium 
Oświaty i TVP Wrocław, w której brały udział także 
szkoły z terenu gminy Krośnice, w tym roku zyskała 
prawie 100 tysięcy zwolenników. W lipcu 150 uczniów 
dolnośląskich szkół pracowało przy porządkowaniu 
kresowych cmentarzy, ratując w ten sposób pamięd 
o naszych przodkach i naszej narodowej historii. 
Grażyna Orłowska Sondej pozyskuje środki na 
dokształcanie oraz wymianę dzieci i młodzieży, 
wyposażenie szkół na Białorusi, Ukrainie i Mołdawii. 
Ważnym nurtem jej działalności jest ochrona 
zabytków i miejsc pamięci wspólnego dziedzictwa 
kulturowego dla narodów sąsiedzkich: polskiego, 
litewskiego, ukraioskiego, białoruskiego i łotewskiego. 
Wyróżniona kilkunastoma odznaczeniami honorowymi 
i paostwowymi: złoty krzyż zasługi, złota odznaka 
zasłużonych dla kultury polskiej, krzyż obrony Kresów, 
medal za pomoc Kościołowi i Polakom na Kresach. 
Laureatka wielu nagród, w tym nagrody Parlamentu 
Europejskiego z 2009 roku przyznanej za budowanie 
mostów ponad granicami, w uznaniu jej działalności 
społecznej na rzecz pojednania narodów Europy 
Środkowej i Wschodniej. Jej skromnośd, życzliwośd, 
szczerośd i prostota zjednały sobie serca wielu ludzi. 

 
Smutne losy Ojca i Syna 

 
Helena Bilińska 

 

Będąc ostatnio w bibliotece natknęłam się na 
zbiór kazao śp. Biskupa Wincentego Urbana. Prace tę 
autor poświęcił kapłanowi Archidiecezji Wrocławskiej 
w 45-tą rocznicę swoich święceo kapłaoskich. We 
wstępie autor min. Przytacza wypowiedź Papieża 
Jana XXIII, który bardzo jasno ujął cele wygłoszonych 
kazao. Papież twierdził, że kazania powinny: „chwytad 
sytuacje, mied związek z życiem, byd głoszone 
z taktem, pokorą i umiarkowaniem oraz 
wypowiadane jasno i spokojnie”. Książka, z której 
korzystałam zawiera kazania głoszone przez księży 
w licznych świątyniach i przy różnych okazjach. Jedną 
z nich była pielgrzymka kapłanów z Diecezji 
Wrocławskiej na Jasną Górę. Kaznodzieja rozpoczął 
swoje kazanie do zgromadzonych kapłanów słowami: 
„Stajemy dziś w Jasnogórskim Sanktuarium, jako 
pątnicy Wrocławskiej Ziemi i jej Kościoła”. Następnie 
w pięknych słowach wygłosił uwielbienie dla 

Najświętszej Marii Panny, mówiąc że: „z Niej 
promieniuje siła i wielka moc, i rodzi nasze przeogromne 
zaufanie”. Przytacza dalej słowa św. Bernarda: „Pomnij, 
że od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek do Ciebie się 
zwracając i prosząc o pomoc miał byd opuszczony. 
Ogromna jest niewątpliwie moc Bożej Matki 
w pośrednictwie wyproszonych przez Nią łask”. 

 
 
 

Drogi bracie – mówił kaznodzieja. Nie nauczam, nie 
wdzieram się do duszy absolutnie, ale życzliwie 
proszę, posłuchaj jeśli chcesz jednej z tysięcy relacji. 
W powstaniu styczniowym, w 1863 roku Kozacy 
pojmali jednego powstaoca. Odbył się krótki sąd. 
Wydano wyrok. Wiodą go przez las na rozstrzelanie, 
a skazaniec w wrażliwości serca odmawia ciągle „Pod 
Twoją obronę ….”. Już go ustawiono. Kozacy stoją 
z gotowa do strzału bronią. W ostatnim słowie 
powstaniec prosi o pozwolenie odmówienia jeszcze 
raz modlitwy do Matki Bożej. Pozwolili. Odmawia 
wolno   słowa   modlitwy.  Wtem  niespodziewanie  
pojawił się oddział powstaoców. Kozacy ustąpili. 
Powstaniec ocalał. Powstaocem tym był ojciec 

Ks. Edward Tabaczkowski 
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znanego do wybuchu wojny kapłana Archidiecezji 
Lwowskiej ks. Edwarda Tabaczkowskiego, proboszcza 
Tłumacza, wielkiego jałmużnika, społecznika, 
organizatora, który za ratowanie Żydów zginął 
w więzieniu stanisławowskim 20 października 1942r. 
Ktoś przyniósł jego brewiarz i położył w konfesjonale, 
w stanisławowskiej świątyni, w którym było 
niewyraźnie napisane, ale możliwe do odczytania: 
„obit 20 Octobris 1942”. 
Pisząc ten artykuł ze wzruszeniem myślałam 
o naszym zburzonym kościele, Księdzu Kanoniku, 
mieszkaocach Tłumacza, tych jeszcze żyjących i tych, 
którzy odeszli. Człowiek żyje bowiem tak długo, jak 
długo nie zginie o nim pamięd. Trzeba więc ją 
wspierad i dzielid się wspomnieniami z innymi. Lata 
mijają, jak jedna pora roku, a człowiek idzie drogą, 
którą nie będzie już powracał. 
 

Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia 
II edycja 2011 

 
Rosowska Irena 

 

W pierwszych dniach lipca 150 uczniów 
z Dolnego Śląska wraz ze swoimi opiekunami 
wyjechało na Ukrainę w ramach drugiej edycji 
telewizyjnej akcji MOGIŁĘ PRADZIADA OCAL OD 
ZAPOMNIENIA. Przez kilka miesięcy uczniowie 
z kilkuset szkół z terenu Dolnego Śląska zbierali 
fundusze na ratowanie nekropolii na Wschodzie. 
Wolontariuszom towarzyszyła jak zwykle ekipa STUDIA 
WSCHÓD, a ich pobyt na Kresach nadzorowała 
dolnośląska kurator oświaty Beata Pawłowicz. 
Młodzież pracowała przy porządkowaniu 16 polskich 
cmentarzy - od Lwowa poprzez Pokucie, ziemię 
tarnopolską, aż po Podole - na nekropoliach, na 
których spoczywają nasi pradziadowie, ale również 
wielcy Polacy, znaczący ludzie naszej przeszłości.  

2 lipca 2011r. przed gmachem TV Wrocław 
wolontariuszy żegnała Dolnośląski Kurator Oświaty 
Pani Beata Pawłowicz, dyrektor TV Wrocław Pani Anita 
Białek, rodzice oraz przyjaciele. Wyruszyliśmy 
konwojem w stronę granicy z Ukrainą. W godzinach 
przedpołudniowych dotarliśmy do Lwowa na Wzgórza 
Wuleckie, gdzie uczestniczyliśmy w uroczystościach 
odsłonięcia pomnika ku czci profesorów lwowskich 
zamordowanych przez hitlerowców w 1941 r. Po 
zakooczeniu uroczystości rozjechaliśmy się do swoich 

miejsc zakwaterowania. Szefem naszej 13-to osobowej 
grupy z ramienia Kuratorium Oświaty była Pani 
Krystyna Juzwenko-Jager, którą w opiece nad 
młodzieżą wspierał Krzysztof Górski – nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeostwie w Zespole Szkół im. 
Narodów Zjednoczonych Europy w Polkowicach. Do 
ubiegłorocznej grupy młodzieży z Wrocławia: Dominiki 
Sieroo, Łukasza Wolskiego, Tomka Seniury i Wojtka 
Ludjana dołączyli w tym roku uczniowie z Liceum 
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Narodów 
Zjednoczonych Europy w Polkowicach: Monika 
Berestecka, Daria Pasterczyk, Justyna Sikora, Basia 
Talarska, Wojtek Kaźmierczak i Michał Pietranik. 
Podobnie jak w roku ubiegłym zostaliśmy 
zakwaterowani w internacie, ale tym razem mieliśmy 
wodę w kranach, a niektórzy nawet ciepłą! Po 
rozlokowaniu się w internacie i po krótkim odpoczynku 
udaliśmy się na powitalną kolację zorganizowaną przez 
mera miasta Tłumacza i jego współpracowników. 
Powitanie było bardzo sympatyczne i mieliśmy okazję 
poznad nowego mera Włodzimierza Korzeniowskiego.  
Następnego dnia udaliśmy się na cmentarz, który nie 
był aż tak bardzo zarośnięty, jak rok temu, ale niestety 
wiele polskich grobów zostało zlikwidowanych, a w ich 
miejscu powstały nowe groby ukraioskie. 

Prace przy porządkowaniu cmentarza 
przebiegały bardzo sprawnie, młodzież ochoczo 
zabrała się do pracy pod czujnym okiem opiekunów. 
Odwiedzała nas podczas pracy Pani Sława Fuczenko, 
która dokarmiała młodzież (i nie tylko) własnoręcznie 
ulepionymi pierogami i placuszkami serowymi, 
polanymi smażonymi malinami z jej ogródka. To 
cudowna, ciepła i skromna kobieta, dziękujemy Pani 
Sławo! Dzięki bardzo dobrej organizacji pracy naszej 
szefowej Krysi (z uśmiechem, ale stanowczo) udało 
nam się wykonad wszystkie zaplanowane prace na 
cmentarzu, a jednocześnie korzystad z czasu 
wolnego przeznaczonego na spotkania i zwiedzanie 
ważnych, i ciekawych miejsc. Mer oraz jego 
współpracownicy z dużym zaangażowaniem starali 
się nam pomagad i organizowad czas wolny, 
zwłaszcza Nadja Krasnyak poświęcała nam wiele 
czasu i energii. Pojechaliśmy do Niżniowa, gdzie 
zobaczyliśmy miejsce po dawnym klasztorze oraz 
podziemne krypty grobowe Sióstr Niepokalanek. We 
wskazanym przez mieszkaoca Niżniowa miejscu 
odnaleźliśmy w gąszczu drzew i krzaków stary polski 
cmentarz z pięknymi, ale bardzo zdewastowanymi 
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grobowcami i pomnikami. Byliśmy też w Dolinie, 
gdzie nad Dniestrem, w strugach ulewnego deszczu 
obchodzono święto Kupały. W dzieo wolny od pracy 
pojechaliśmy na wspaniałą wycieczkę do Kamienia 
Podolskiego, jako przewodnik oprowadzał nas Kostia 
z Tłumacza, który studiuje w Kamieniu Podolskim. 
W drodze powrotnej na zaproszenie sołtysa 
Mirosława Krasniaka odwiedziliśmy Okniany, gdzie 
młodzież polska i ukraioska bawiła się przy muzyce 
dyskotekowej, były też improwizowane występy 
artystyczne na scenie tamtejszego Domu Kultury. 
W Oknianach spotkaliśmy się z byłym merem 
Tłumacza Michaiłem Kowbasem.  

Kolejną atrakcją jaką zapewniły nam władze 
Tłumacza było zaproszenie na „rybną juszkę”, 
gotowaną na ognisku nad brzegiem Dniestru, 
w przepięknym miejscu w okolicy Petrowa. 
Przygotowanie „rybnej juszki” budziło nasze 
olbrzymie zainteresowanie, ryby złowione 
w Dniestrze gotowały się z warzywami w metalowym 
wiaderku zawieszonym nad ogniskiem. Na pewnym 
etapie gotowania jeden z panów „kucharzy” udał się 
w przybrzeżne zarośla, narwał świeżych pokrzyw 
i dorzucił je do wiaderka, po chwili zupa była gotowa. 
Wyglądała może niezbyt apetycznie, ale smakowała 
dobrze. Nie wszyscy jednak z naszej grupy odważyli 
się spróbowad. 

Na zakooczenie naszego pobytu w Tłumaczu 
zorganizowaliśmy skromne przyjęcie pożegnalne, na 
którym podziękowaliśmy wszystkim tym, którzy nam 
pomagali, zwłaszcza merowi i jego pracownikom oraz 
zaprzyjaźnionej młodzieży tłumackiej. W ostatnim 
dniu pobytu zakooczyliśmy pracę na cmentarzu, 
odwiedziliśmy też na zaproszenie dyrektora szkołę 
podstawową w Przybyłowie. Wraz z ekipą telewizyjną 
i Panią redaktor Grażyną Orłowską zwiedzaliśmy 
Gimnazjum w Tłumaczu, poznaliśmy dyrektora, który 
opowiadał o planach rozbudowy gimnazjum. 
W godzinach popołudniowych 12 lipca przyszła pora 
wyjazdu. Smutno było rozstawad się z Tłumaczem 
i jego mieszkaocami, ale mamy nadzieję, że 
w przyszłym roku przyjedziemy wszyscy tu ponownie.  

Dziękuję bardzo opiekunom grupy - Krysi 
i Krzysiowi oraz cudownej młodzieży, za 
zaangażowanie i ciężką pracę na cmentarzu, za 
wspaniałą atmosferę mimo warunków w jakich 
przyszło nam funkcjonowad. Do zobaczenia w 
przyszłym roku! 

Wspomnienia z Tłumacza 

 

Dominika Sieroń 

 
No cóż... Jestem szczęśliwa, że znów mogę 

napisad swoje wspomnienia do „Zeszytów Tłumackich”, 
że znów mogłam uczestniczyd w wspaniałej akcji 
porządkowania tłumackiego cmentarza, znów zobaczyd 
Tłumacz, znów wzruszyd się widząc znajome twarze 
i uśmiechy. Tego nie da się opisad. To tak jakby wracad 
do jakiegoś miejsca, bardzo związanego z twoim życiem 
i bardzo bliskiego. Tłumacz odrywa mnie od 
rzeczywistości.  

Od momentu ostatniego pobytu na wschodzie 
minął rok, w którym bardzo dużo się działo – zdałam 
maturę i dostałam się na studia. Chod wiele się 
zmieniło, moja miłośd do tamtych stron  pozostała. 
Gdy w maju dowiedziałam się, że nasz wyjazd do 
Tłumacza wisi na włosku wraz z przyjaciółmi 
wzięliśmy sprawy w swoje ręce i udało się! 
Pojedziemy do Tłumacza. Jakie było szczęście, gdy 
okazało się, że p. Irena Rosowska także jedzie z nami! 
Do Tłumacza jechaliśmy już z bagażem doświadczeo 
z poprzedniego wyjazdu. Tak pięknie było zobaczyd 
znów cerkwie, supermarket i bursę. Młodzież i tym 

razem nie zawiodła. Nadia zorganizowała wiele 
wyjazdów m.in. do Kamieoca Podolskiego i nad rzekę 
Dniestr – co pozwoliło poznad nam Ukrainę z innej 
strony. Moje serce poruszyła także jedyna Polka 
mieszkająca w Tłumaczu - p. Józia. A także cmentarz, 
główny sprawca naszego wyjazdu. I w tym roku był 
zaniedbany, ale praca szła jakoś tak łatwiej. P. Krystyna 
Juzwenko bardzo dobrze radziła sobie w roli szefa 
grupy, więc i okazji do śmiechu było sporo. 
Wiele „przygód”, które przydarzyły się nam na 
cmentarzu również wspominam serdecznie – np. 
wielką ulewę, która nie zmusiła nas do przerwania 

pracy, a także odkrycie, że grób księdza Sawy przy 
kaplicy jest tak naprawdę grobowcem i stoimy na 
cieniutkiej warstwie ziemi, która po deszczu w każdej 
chwili może się zapaśd. Doświadczenie nauczyło nas, 
że warto robid prace, które pozostaną na lata – 
malowad bramki, odnawiad literki czy podnosid 
powalone, kamienne płyty.  
Pożegnanie z Tłumaczem wbrew przypuszczeniom, 
było dla mnie bardzo ciężkie. To tam, w Tłumaczu   
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spędziłam swoje najlepsze wakacje życia. Nie żadne 

Włochy, czy Niemcy, ale właśnie tam, na wschodzie 
nauczyłam się doceniad, to co mam i ludzi, którzy 
mnie otaczają. Chciałabym im bardzo podziękowad za 
serce, dobrod i niesamowite nastawienie, dzięki 
któremu obowiązek pracy stał się przyjemnością. Pani 
Krysi, Pani Irence, Tomkowi, Wojtkowi Łukaszowi 
i grupie z Polkowic, a także Panu Stanisławowi, Pani 
Ani, Panu Waldemarowi, Pani Eli, a przede wszystkim 
mojej mamie, która wspiera mnie i utrzymuje 
w przekonaniu, że to co robię jest ważne.  
W zeszłym roku napisałam: Tłumaczu! Do 
zobaczenia! Podziałało!  

Piszę więc znów: Tłumaczu! Do zobaczenia w 2012 r.!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Zmiana adresu siedziby TMLiKPW 
 

W związku ze zmianą siedziby Zarządu 
Głównego TMLiKPW podajemy jej nowy 
adres: 
ZG TMLiKPW 
Ul. Kościuszki 35B/E 
50-011 Wrocław 
Wejście do siedziby Zarządu, który mieści się 
w oficynie na posesji pod nr 35 możliwe jest 
przez bramę obok - nr 37. Należy wejść 
w głąb tej posesji, a  następnie pójść w prawo 
na podwórko posesji nr 35. 
 

 

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 2012 wynosi 15 
zł. Składka członkowska wynosi 18 zł. 
 

Komunikaty 
 

Spotkanie opłatkowe 
 

Uprzejmie informujemy sympatyków i członków 
Oddziału, że tradycyjny Opłatek odbędzie się 
w dniu 14 stycznia 2012r. o godz. 13-tej, 
w Dworze Polskim I p. Rynek 5. Opłatek 
poprzedzi Msza św. o godz. 11-tej w kościele 
św. św. Stanisława, Wacława i Doroty przy Pl. 
Wolności 3. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału do 
Zarządu Głównego TMLiKPW, w godz. od 10-tej 
do 15-tej, tel. 713448893. lub do Sekretarza 
Oddziału J. Czyżyckiego, tel. 713608849 
(w godzinach wieczornych). 

Zjazd w Mielnie Unieściu 
 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny zjazd 
w Mielnie Unieściu odbędzie się w pierwszej 
połowie września 2012r. Cena wypoczynku za 
tzw. osobo-dobę wynosi 70 zł. W cenie tej jest 
ujęte zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie. 
Osoby zainteresowane pobytem w Unieściu 
prosimy o dokonanie zaliczkowych wpłat do 
końca marca 2012r. 

 

Datki  za okres od 1 czerwca do 10 

listopada 2011 r. 
 

 

Nazwisko i i mię 
Datki na 

cele 
statutowe 

Datki na 
kaplicę i 
cmentarz 

Razem 
wolne 
datki 

Tymków Halina  37,00   37,00 

Pactwa Janina 67,00   67,00 

Woroszczuk Bożena  84,00   84,00 

Borkowska Barbara  252,00   252,00 

Kłonowski Zdzisław 17,00 10,00 27,00 

Lityoska Króliczek Roma 20,00 10,00 30,00 

Szymułowicz Anna 50,00   50,00 

Szymułowicz Krystyna 50,00 10,00 60,00 

Wypych Aniela 20,00 10,00 30,00 

Hołyoska Stanisława 30,00 10,00 40,00 

Korytkowska Izabela 20,00   20,00 

Bocheoska Anna 27,00 10,00 37,00 

Ornatowska Janina 17,00 10,00 27,00 

Duszyoski Józef   100,00 100,00 

Zakowicz Alicja 15,00   15,00 

Stiasny Wanda 7,00   7,00 

Sosioska Elżbieta  7,00 10,00 17,00 

Krasowska Krysiak Danuta 7,00 10,00 17,00 

Helt Krystyna i Ryszard 50,00   50,00 

Niewolska Elżbieta   10,00 10,00 

Bodniak Tadeusz   10,00 10,00 

Zdanowicz Maria   10,00 10,00 

Lichterowicz Teresa   10,00 10,00 

Rosowska Irena   10,00 10,00 

Przybyło Bogumiła i Roman   20,00 20,00 

Kołodziejczyk Barbara   10,00 10,00 

Datki uczestników wczasów   40,00 40,00 

Skowron Stanisław 17,00 100,00 117,00 

Petrus Julian 67,00   67,00 

Razem 861,00 410,00 1271,00 
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Wanda Jagiełło z d. Jakubowicz 
 

ur. 13.08.1921r. we Lwowie 
 

zm. 05.01.2011r. w Krakowie 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tłumaczanie 
 

na corocznej 
 

pielgrzymce 
 

w dniu św. Anny, 
 

w Siedlakowicach. 

 
Zdjęcia: Elżbieta Niewolska 



 
 

Zjazd Rodziny Burczyńskich. Pietrzyków 2011r. 

Zdjęcia: Maja Kowalska 


