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Marianem 

Mierzwińskim 

w parku 
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Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego 
Gimnazjum w Tłumaczu 

za rok 1929/30 
 

Od Redakcji: 
 

W wydaniu Zeszytów Tłumackich z 1998r. (nr 
2(10) drukowaliśmy artykuł nieznanego autora 
zatytułowany „Dzieje gimnazjum w Tłumaczu”, 
w którym spisał swoje gimnazjalne wspomnienia. 
Opisał szkolne doświadczenia, nauczycieli oraz 
kolegów. Już jako dorosły człowiek poddał ocenie 
jakość kształcenia w tej placówce oświatowej, 
stawiając tłumackiemu gimnazjum wysoką ocenę. 
Pisał tak: „Wieść głosiła, że swoje powstanie gimnazjum 
zawdzięcza przypadkowi. Kandydat do sejmu 
galicyjskiego baron Moyse Rosochacki, chcąc sobie 
pozyskać w wyborach głosy tłumaczan, obiecał, że 
jeżeli zostanie wybrany, postara się o założenie 
w Tłumaczu państwowego gimnazjum. Obietnicy  
dotrzymał i w 1910r. otwarte zostały przed tłumacką 
młodzieżą podwoje gimnazjum. Faktem jednak było 
też to, że kiedykolwiek zapytany o to, gdy mówiłem, 
że jestem jego uczniem, reakcja była taka: „Tłumacz 
ma państwowe gimnazjum? Taka dziura? To 
niemożliwe.” Istotnie wiele nawet większych miast nie 
mogło się tym pochwalić. Uczniowie innych 
gimnazjów, np. stanisławowskich, traktowali nasze 
gimnazjum z rezerwą i wyższością, zarzucając niski 
poziom nauczania. Opinie te, jak miałem wiele okazji 
w późniejszym moim życiu przekonać się, nie tylko 
były nieuzasadnione, ale wręcz krzywdzące. Miałem 
i mam znajomych – absolwentów różnych szkół, 
włącznie ze stołecznymi, warszawskimi 
i niejednokrotnie z dumą myślę (mając okazję do 
porównania się z nimi) o tym, jakich doskonałych 
nauczycieli miała ta skromna szkoła w naszym małym 
miasteczku. To mnie ostatecznie skłoniło do napisania 
tych krótkich wspomnień, ażeby zachowała się gdzieś 
skromna przynajmniej pamięć o tych ludziach, którym 
tyle zawdzięczamy.”  

Przedstawiam więc Państwu sprawozdanie 
Dyrekcji Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu, które 
dość precyzyjnie pokazuje, w jaki sposób radziły sobie 
władze szkoły, rodzice oraz młodzież tłumackiego 
gimnazjum, aby możliwie najlepiej wykorzystać daną 
im szansę na naukę w rodzinnym miasteczku. Moim 
zdaniem nawet dzisiaj, gdy młodzież uczy się w dużo 

lepszych warunkach, wiele z doświadczeń tłumackiej 
społeczności można byłoby z powodzeniem 
wykorzystać. 
W artykule zachowano oryginalną pisownię. 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Dwadzieścia lat minęło od chwili, gdy na 
skutek sankcji cesarskiej z dnia 5/IX 1910r. na 
otwarcie 1 klasy gimnazjum w tutejszym mieście 
zjechał ze Lwowa kierownik Oddziału równorzędnego 
IV gimnazjum we Lwowie p. Wojciech Grzegorzewicz 
i po przeprowadzeniu wpisów oraz egzaminów 
wstępnych do klasy pierwszej, jak to sam pisze 
w kronice, w budynku oddanym na pomieszczenie 
gimnazjum o maleńkich salach, nieoczyszczonym, 
niepobielonym, a nawet niezamiecionym, w którym 
trzeba było dopiero urządzać  sale szkolne, rozpoczął 
z jedynym naówczas nauczycielem sobie 
przydzielonym p. Władysławem Cichockim naukę 
w dwóch oddziałach z 85 uczniami. Faktyczne 
otwarcie gimnazjum nastąpiło dnia 10/X 1910 r., na 
którą to uroczystość przybył z ramienia ówczesnej 
Rady Szkolnej Radca ZoIl, a nadto poseł do Rady 
Państwa p. Moysa Rosochacki, którego zabiegom 
zawdzięczało miasto otwarcie tego gimnazjum.  
Normalny tok nauki datuje się od chwili, gdy Rada 
Szkolna przysłała pod koniec listopada trzecią siłę 
nauczycielską w osobie p. dra Benedykta Fulińskiego 
i gdy zamianowano w grudniu katechetów obu 
obrządków katolickich, ks. Leona Kamińskiego i ks. 
Jana Pławiuka. Miejscowe siły p. Józef Hrapkowicz 
i p. Wilhelm Nunberg uzupełnili skład grona 
nauczycielskiego. Ci wszyscy wymienieni są pierwszymi 
pracownikami nowo otwartego gimnazjum.  

Dalsze dzieje zakładu aż do roku 1926 
przedstawiono w sprawozdaniach z lat 1917, 1920 
i 1926/7. W latach następnych nie zaszło nic takiego, 
co by zasługiwało na specjalne wyróżnienie. Starania 
Dyrekcji skierowane były ku możliwemu upiększeniu 
i odsuszeniu bardzo zawilgoconego budynku 
głównego, co też w znacznej mierze przy poparciu 
Gminy, która szła w miarę swych środków 
materjalnych na rękę Dyrekcji, zostało uskutecznione 
i budynek ten w przeważnej części jest w stanie 
znośnym i należytym. Poza tem należało uzupełnić 
pomoce naukowe. Stan ich po ukończeniu wojny 
światowej był opłakany. Bibljoteki, gabinety, zbiory 
geograficzne w dosłownem tego słowa znaczeniu nie 
istniały. Nawet inwentarz konieczny był zniszczony 
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w czasie inwazyj nieprzyjacielskich.  Staraniem więc  
dyrektorów było zakupić ławki, stoły, szafy, 
najpotrzebniejsze i najniezbędniejsze przedmioty 
codziennego użytku. Oczywiście nie było mowy 
o zakupywaniu rzeczy  odpowiednich do użytku 
i naprawdę dobrych . Na to nie było funduszu, nie było 
odpowiednich przedsiębiorstw, które by je mogły 
dostarczyć. Z biegiem czasu należało cały szereg 
sprzętów nieodpowiednich wymienić i do potrzeb 
szkoły dostosować, trzeba było uzupełniać zbiory  
naukowe i tworzyć pracownie. Zbiory te, jak to na 
innem miejscu uwidoczniono, przedstawiają się jak 
na nasze stosunki dziś dość poważnie. Braki są 
oczywiście jeszcze bardzo wielkie, ale nawet gdyby 
był fundusz na ich uzupełnianie, powiększać ich już 
niewiele można, gdyż lokal jest tak szczupły, że nie 
byłoby ich gdzie pomieszczać. Wystarczy gdy 
przypomnimy, że nie ma w zakładzie pomieszczenia 
dla religji grecko katolickiej i mojżeszowej, 
a nauczyciele tych wyznań uczą już to  w sali 
konferencyjnej, już też w którymś gabinecie zbiorów 
naukowych. Sala lekarza mieści się w sali biologii, co 
jest niedopuszczalne, nie ma sali ćwiczeń 
biologicznych, która według dzisiejszych wymogów 
być musi w każdym  zakładzie. Nie ma też właściwie 
i sali na zbiory przyrodnicze, które pomieszczono 
kątem w sali zbiorów do nauki fizyki. Brak sali zajęć 
popołudniowych, jak muzyka, śpiew, sali rysunkowej, 
sali na zbiory bibljoteczne, przynajmniej jednej sali 
czytelniano-rekreacyjnej. A i te kilka salek, które ma 
zakład są rozdzielone między dwa budynki, a nadto salki 
w budynku głównym na parterze są zawilgocone 
i ciasne, a sale na filji określone przez Panów 
Wizytatorów jako nie nadające się do użytku. 
Jeśli zakład ma istnieć w przyszłości i jeśliby miał 
spełniać zadanie, musi otrzymać nowy gmach, 
wybudowany według nowoczesnych wymogów 
i dostosowany do zadań nowej, polskiej szkoły. 
Obowiązek ten ciąży na gminie, która stoi przed faktem 
wygaśnięcia umowy z Rządem polskim w sprawie 
gimnazjum już w roku 1935. Po tym terminie umowa 
musi być odnowiona, a nie ulega wątpliwości, że Rząd 
nie zgodzi się na utrzymywanie zakładu w warunkach 
obecnych. Jak dotychczas niewiele w tej sprawie ze 
strony Gminy zrobiono. Liczyć się więc należy z tym 
faktem, że Rząd może zamknąć gimnazjum z dniem 
wygaśnięcia umowy dotychczasowej, co byłoby 
klęską dla miasta i okolicy. 

 

Sprawozdanie z biblioteki nauczycielskiej. 
 

Zaw. p. dr L. Hauser. 
 

Stan bibljoteki nauczycielskiej w dniu 28 czerwca 
1930 r. przedstawia się jak następuje:  
Numerów dzieł jest  -   597  
Tomów                      -   700  
Czasopism                 -     25  
W dziedzinie literacko naukowej liczy bibljoteka 
tomów -  525, z dziedziny pedagogiki i dydaktyki  - 185.  
 

W roku szkolnym 1929/30 zakupiono tomów 185 
i zaprenumerowano następujące czasopisma 
zawodowe:  
 

1. Parametr (czasopismo matematyczne)  
2. Język Polski  
3. Sztuki piękne  
4. Przyroda i Technika  
5. Kosmos  
6. Wszechświat  
7. Przegląd literacki 
8. Muzeum 
9. Poradnik językowy  
1O. Neofilolog  
11. Przegląd humanistyczny  
12 Zrąb (kwartalnik)  
13. Przegląd polityczny  
14. Sprawy obce  
15. Kwartalnik historyczny  
16. Przegląd powszechny  
17. Mathesis polska  
W roku szkolnym 1929/30 wypożyczono gronu 
nauczycielskiemu zakładu 156 tomów z czasopism 
umieszczonych w gablotce, znajdującej się w sali 
konferencyjnej. Korzysta grono nauczycielskie 
w chwilach wolnych od zajęć i w czasie przerw.  
 

Bibljoteka uczniów polska. 
 

Bibljoteka dla uczniów liczyła w roku sprawozdawczym 
1410 dzieł w 1617 tomach. Dyrekcja zakupiła 
w bieżącym roku 186 dzieł w 214 tomach. Uczeń VIII 
kl. E. Fisch złożył w darze dla bibl. szk. 30 dzieł w 32 
tomach. Za tak piękną ofiarę składa mu Dyrekcja na 
tem miejscu serdeczne podziękowanie. Oprócz tego 
oprawiono 817 książek. Uczniowie prowadzili osobne 
dzienniki lektur, w których oprócz krótkich streszczeń, 
pięknych myśli i zwrotów, zapisywali własne 
spostrzeżenia, uwagi dotyczące treści i tendencji książki. 
Bibljoteka polska dla uczniów pozostawała pod 
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zarządem p. Mierzwińskiego i dobranych przezeń 
uczniów, którzy zajmowali się wypożyczaniem 
i kontrolą stanu książek. 

 

Bibljoteka polska 

 

Zbiory przyrodnicze i pracownia biologiczna. 
 

Zaw. p. St. Rzerzycha. 
 

Zbiory przyrodnicze obejmują:  
1. Anatomja człowieka: kościec ludzki - 9 modeli, 
3 tablice anatomiczne, mikroskop Becka i preparaty 
mikroskopowe, narzędzia i przybory preparacyjne.  
2. Zoologja: 6 szkieletów zwierząt kręgowych,  
5 okazów wypchanych zwierząt ssących, 88 ptaków 
i 1 krokodyl, 12 tablic anatomicznych, 56 tablic do 
nauki poglądowej, 3 kolekcje owadów, przybory 
entomologiczne, 3 akwarja większe i 3 małe 
3. Botanika: 13 roślin (za szkłem), zielniki, 8 tablic do 
nauki poglądowej, 14 modeli różnych grzybów, 
narzędzia i przybory preparacyjne, 4 akwarja.  
4. Mineralogja: 2 skale twardości Mohsa, kolekcja 29 
szt. minerałów oznaczonych.  
W roku szk. 1929/30 zakupiono za 120 zł. szkła dla 
pracowni biologicznej i 3 taśmy filmowe z przeźroczami 
do zbiorów przyrodniczych których ilość wynosi 271 
numerów inwentarskich.  
 

Zbiory geograficzne. 
 

zaw. p Stan. Rzerzycha. 
 

Stan na początku roku szk. 1929/30 - 115 szt., 
z końcem roku szkolnego - 185 szt. Zakupiono 8 map, 

35 taśm filmowych z przeźroczami w liczbie około 
1750 i 27obrazów. Zbiory geograficzne obejmują 
również obrazy odnoszące się do kultury i sztuki.  

 

Gabinet fizykalny. 
 

Zaw. p. E. Sływka 
 

Gabinet fizykalny posiada dość duży zbiór przyrządów 
demonstracyjnych w 258 egzemplarzach. Między 
innemi posiada przyrządy bardzo czułe i precyzyjne, 
jak: spadkownica Atwooda, wirownica z popędem 
elektrycznym, waga analityczna; z elektryczności: 
amperometr, voltometr, induktor, busola stycznych, 
dynamo maszyna, komplet do demonstracyj fal 
elektromagnetycznych, lampy rentgenowskie; 
z optyki: tarcza  Hartla, spektroskop, epidiaskop, 
luneta astronomiczna i wiele  innych przyrządów. 
W tym roku szkolnym uzupełniono pracownię 
chemiczną  przez zakupienie szkła laboratoryjnego na 
łączną sumę 500 zł.  Lekcje fizyki i chemiji prowadzi się 
systemem laboratoryjnym w osobnej sali, posiadającej 
digestorjum i konieczne urządzenia laboratoryjne. 
Jednak zaznaczyć należy, że pracownia  fizykalna 
wymaga jeszcze dość znacznego nakładu pracy 
i grosza, by doprowadzić ją do należytego stanu, jeżeli 
ma spełnić swoje zadanie, co nastąpi po zakupieniu 
pewnej ilości kompletów do ćwiczeń uczniowskich.  
 

Orkiestra smyczkowa. 
 

Orkiestra smyczkowa dzieliła się zasadniczo na dwa 
oddziały, a mianowicie: oddział I - początkowa nauka 
gry na skrzypcach i oddział II - orkiestra symfoniczna. 
Orkiestra symfoniczna składała się z 22 uczniów. 
W roku szkolnym 1928/29 orkiestra poza występami 
miejscowemi z okazji urządzanych obchodów wzięła 
udział w koncercie konkursowym urządzonym przez 
Kuratorjum O. S. L. podczas wystawy szkolnej we 
Lwowie i uzyskała znaczny sukces w zawodach 
orkiestr szkolnych Lwowa i prowincji, a nadto wzięła 
udział w koncercie w sali Sokoła w Buczaczu.  
W roku szk. 1929/30 orkiestra symfoniczna odegrała 
utwory średniej trudności w uroczysty wieczór w dniu 
imienin p. Marszałka J. Piłsudskiego i w dniu 3 Maja.  
Z  trudniejszych utworów muzycznych opracowane 
zostały: Balfego – „Cyganka”, C. Bindera – „Orfeusz 
w piekle”, S. Rossini’ego – „Italianka w Algierze”, 
Bellinie'go – „Norma”, K. Beli – „Uwertura  wesoła”, 
Suppe'go – „Djabelski Marsz”, J. Strauss’a  - „Perski 
Marsz”, a nadto kilkanaście drobnych utworów. 
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Oddział początkowej gry na skrzypcach obejmował 
dwie grupy, a mianowicie kurs przygotowawczy liczył 
8 uczniów, a kurs pierwszy 7 uczniów. Na kursie 
przygotowawczym opracowano pierwszą szkołę 
Hohmanna i opanowano z uczniami ważniejsze 
tempa i ćwiczenia smyczkowe przysposabiające do 
dalszej pracy, zaś na kursie pierwszym powyżej 
wspomnianą szkołę, część II i III, przysposabiającą 
uczniów do samodzielnej pracy w orkiestrze. 
Kierownikiem orkiestry i nauczycielem gry na 
skrzypcach był p. Michał Dębiec.  
 

Orkiestra dęta. 
 

Liczba uczniów orkiestry dętej w roku szkolnym 
1929/30 wynosiła 58 członków. Naukę udzielano 
oddzielnie w czterech oddziałach, w 10 godzinach 
tygodniowo. Oddział I-wszy liczył 15 uczniów, którzy 
pobierali naukę początkowej gry na instrumentach 
w 2 godz. tygodniowo. Oddział II-gi liczył 8-uczniów. 
Dalsze ćwiczenia na instrumentach oraz teorja 
muzyki. Oddział III-ci liczył 18 uczniów. Nauka 
w oddziale tym odbywała się w 3 godz. tygodniowo, 
a materjał naukowy zastosowany był do 
indywidualnej zdolności danego ucznia, 
zaawansowanego w grze na danym instrumencie. 
Oddział IV- ty, to zespół kameralny, który liczył 24 
uczniów. Próby odbywały się w dwóch godzinach 
tygodniowo. Uczniowie tego kursu brali czynny udział 
we wszystkich uroczystościach narodowych, 
państwowych, szkolnych i kościelnych a mianowicie:  
3/9  -  rozpoczęcie roku szkolnego,  
15/9 - święto harcerskie,  
27/10 - poświęcenie kościółka na Igrzyskach,  
9/11 - capstrzyk z okazji 11-lecia Niepodległości Polski,  
10/11 - nabożeństwo, defilada oraz poranek,  
13/11- święto patrona młodzieży - poranek w zakładzie,  
20/1- pogrzeb śp. Prof. Roberta Halkiewicza,  
26/1 - jasełka z inicjatywy "Koła Krajoznawczego"  
1/2 - imieniny Prezydenta Ignacego Mościckiego,   
18/3 - capstrzyk z okazji imienin Marszałka Piłsudzkiego,  
19/3 - pochód do kościoła - defilada - akademja,  
25/3 - pogrzeb ucznia VI kl. śp. Romaniuka Pawła  
2/5 - capstrzyk z okazji Trzeciego Maja,  
3/5 - pobudka, nabożeństwo, defilada, wieczorem 
akademja  
27/5 - pogrzeb ucznia VII kl. śp. Romana Prokopowa  
31/5 - capstrzyk z okazji święta P.W. i W.F. pow. 
tłumackiego .  

1/6 - nabożeństwo - defilada i poświęcenie strzelnicy 
P.W.  
8/6 - powitanie na dworcu kolejowym sztandaru dla 
P. W.  
25/6 - święto sportu młodzieży szkolnej gimnazjalnej  
28/6 - zakończenie roku szkolnego - pochód do kościoła  
 

Inwentarz orkiestry liczy:  
 

Instrumentów - 32  
Utworów muzycznych - 115 w tem: marszy do pochodu   
- 44, żałobnych - 18, uwertur - 8,  fantazyj - 6,  wiązanek  
- 3, polonezów - 2, pieśni, adagja, polki, elegje, romanse   
- 21, walców - 6, dumek - 2, gawot  - 1.  
Nadto z utworów kościelnych: 2 msze i 2 serje kolęd.  
Kierownikiem orkiestry i nauczycielem muzyki na 
instrumentach dętych był p. Jan Misiecki.  
 

Śpiew 
 

Śpiew prowadził p. Jan Smoluchowski w 6 godzinach 
tygodniowo, tj. 2 godziny śpiewu kościelnego 
homofonicznego i 4 godziny śpiewu choralnego 
w dwóch oddziałach, jako chór męski. Oddział I liczył 
uczniów 11, oddział II uczniów 12.  
 

Gimnastyka gry i zabawy. 
 

Ćwiczenia gimnastyczne odbywały się przed 
południem w 8-miu oddziałach, w 23 godzinach 
tygodniowo. W porze zimowej prowadzono ćwiczenia 
w sali gimnastycznej odnajmywanej od Tow. Gim. 
„Sokół”, zaś w porze letniej na boisku gimnazjalnem. 
Do  ćwiczeń systematycznych zakupił zakład: ramy 
ustawione w betonie na boisku do zawieszania 
przyrządów, drążek, linę sznurową, 2 żerdzie do 
wspinań, drabinę, trapez, drabinkę przyściankową, 
ławki szwedzkie, łaty do zwieszeń, stojaki do skoku 
wzwyż, tyczkę bambusową, oszczep dysk.  
Gry i zabawy odbywały się wyłącznie na boisku 
w parku, w godzinach popołudniowych t.j. 1 godz. 
tygodniowo gier i zabaw dla każdego oddziału. Do gier 
i zabaw zakupił Zakład: piłki nożne, pięstówki, piłki do 
siatkówki i koszykówki, piłkę uszatą, piłki palantowe 
i palanty, rakiety tenisowe, siatkę, piłki i siatkę 
drucianą do ogrodzenia kortu tenisowego, bumerang, 
kręgielnię sznurową, słupki do rozpinania siatek. 
Do sportów zimowych posiada Zakład wypożyczalnię 
nart i łyżew, którą się co roku kompletuje. W porze 
zimowej urządza Zakład na boisku zabawowem 
ślizgawkę, z której korzystają uczniowie i osoby  
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z poza szkoły za minimalną opłatą, używaną na koszta 
utrzymania lodu w czystości. 

 

Sprawozdanie dra Ignacego Pietrzyckiego 
z opieki hygjeniczno-lekarskiej za rok 

1929/30. 
 

Obowiązki lekarza szkolnego objąłem z początkiem 
września 1929 roku w  charakterze pracownika 
kontraktowego. W działalności swojej kładłem 
główny nacisk na higjenę, dokonując perjodycznych 
przeglądów uczniów szkolnych, którzy korzystali 
oprócz tego z indywidualnych wizyt ordynacyjnych. 
Wyniki z przeglądów perjodycznych notowano 
w osobistych kartach zdrowia, dla wizyt 
ordynacyjnych założono książkę ordynacyjną. Na 
ogólną liczbę ordynacyj 152 przypada na małą 
chirurgię - 20, na choroby wewnętrzne - 30, na oczne - 
9, uszne - 5, skórne - 9, inne - 78. Prócz tego 
prowadzono akcję oświetlania ucznia lampą 
kwarcową, podobnie jak w latach poprzednich. W roku 
sprawozdawczym wyposażono gabinet lekarza 
szkolnego w potrzebne przyrządy do badań jako to: 
w wagę osobową Webera (660 zł.) oraz spirometr  
i siłomierz, przez co zbadanie ucznia stało się o wiele 
dokładniejsze. Stan uczniów pod względem 
zdrowotnym był na ogół dobry, czystość ciała i bielizny 
była nienaganna. Uczniowie należący do hufca 
Przysposobienia Wojskowego pozostawali pod 
osobistą kontrolą lekarza szkolnego.  
W roku sprawozdawczym uporządkowano ustępy 
Zakładu zgodnie z wymaganiami higjeny (w porze 
zimowej opalane). Coraz więcej daje się odczuwać 
brak sal szkolnych z których niektóre okazują 
zasadnicze braki pod względem oświetlenia 
i przewietrzenia. To samo dotyczy sal szkolnych 
w budynku filjalnym i który zupełnie nie odpowiada 
swemu celowi.  
 

Kółko filologiczne 
Opiekun p. Stanisław Dąbek. 

 

Kółko to zawiązane w lutym 1926 r. odczuwało przez 
dłuższy czas potrzebę stworzenia podręcznej 
bibljoteki filologicznej, jako sprawę nie cierpiącą 
zwłoki. Palącą tę sprawę rozwiązano pomyślnie w ten 
sposób, że z bibljoteki polskiej dla uczniów 
wydzielono czasowo 40 dzieł filologicznych tj. 
przeważnie przekładów arcydzieł literatury greckiej 
i rzymskiej, i z nich utworzono zawiązek bibljoteki 

filologicznej. Ponadto na mocy uchwały koła każdą 
gotówkę uzyskaną z wkładek członkowskich obraca 
się na zakup nowości z zakresu filologji klasycznej i na 
prenumeratę miesięcznika p.t. "Filomata". Z końcem 
roku bieżącego wydział koła zakupił ze zbiorów ś.p. 
prof. Halkiewicza 24 dzieła za 42 zł. i dzięki temu 
zbiorek filologiczny liczy już dziś 97 dzieł.  
Do koła należało 38 członków z kl. VII i VIII 
i hospitantów z klasy V i VI.  Posiedzenia kółka 
odbywały się dwa razy miesięcznie, najczęściej 
w niedzielę po egzorcie, albo co sobotę po południu. 
Załatwiano na nich sprawy bieżące, wygłaszano 
referaty, oraz czytano w przekładzie i objaśniano 
wybrane urywki z arcydzieł literatury greckiej 
i rzymskiej. Referaty wygłaszali przeważnie uczniowie 
kl. VIII Oto tytuły ciekawszych referatów: „Co wiemy 
dziś o Ktezjaszu, zaginionym historyku greckim?”, 
„Platońskie idee”, „Horacy jako uczeń Greków”, 
„Cezar jako wódz i polityk”, „Siedem cudów świata”, 
„Początki tragedji greckiej”, „Hellenizm Słowackiego”.  
16 maja 1930 r. z powodu zbliżającej się matury 
przeprowadzono wybór nowego zarządu, do którego 
weszli: Zdanowicz Walerjan - prezes, 
Zelmanowiczówna Władysława - zastępca prezesa, 
Zank Leon - sekretarz, Mandel Juljusz - skarbnik 
i Kłonowski Kazimierz - bibljotekarz.  
 

Stan kasowy  
A. dochody.  
1) Pozostałość z poprzedniego roku    30 zł. 70 gr.  
2) Wkładki członkowskie                     46 zł.  80 gr. 
Razem                                                 77 zł.  50 gr.  
B. Wydatki na zakupno książek           72 zł. 50 gr.  
Prenumerata Filomaty                           5 zł.  
 

Kółko historyczne 
Opiekunka p. E. Schreiberówna 

 

Celem Kółka było wzbudzenie zamiłowania do 
samodzielnej pracy, oraz pogłębienie wiadomości 
objętych programem szkolnym.  
 

W roku szkolnym 1929/30:  
Liczba członków: 72 -  kl. V. - 14, kl. VI -28, kl. VII - 30.  
Obrót roczny od dn. 15/XII 1928 do 30/VI. 1930.  
Ogólna suma:                                    53 zł. 65 gr.  
Ogólna suma wydatków:                 21 zł. 65 gr.  
Pozostałość na rok szk. 1930/31:   32 zł. 00 gr.  
W ciągu roku szkolnego wygłosili uczniowie 
następujące referaty, którym pod nadzorem 
opiekunki kółka towarzyszyła ożywiona dyskusja: 
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Data Tytuł referatu Autor dzieła 
26/X 
1929 

„Powstanie 
Kościuszkowskie” 
Uczeń kl. VII 
Grochalski Franciszek - 
referat 
Strenhel Artur - koreferat 

Artur Śliwiński 

9/XI 
1929 

„Powstanie Listopadowe” 
Uczeń kl. VII 
Spund L. -  referat 
Czaja Leon - koreferat 

Artur Śliwiński 

16/XI 
1929 

„Powstanie 
Kościuszkowskie” 
Kl. VII 

Artur Śliwiński 

30/XI 
1929 

„Wielka Reforma Szkolna 
ks. 
Stanisława Konarskiego 
i Komisji Edukacji 
Narodowej” 
Uczeń kl. VII 
Krawczyk K. - referat 
Reiter F. - koreferat 

Fr. Majchrowicz 

14/XII 
1929 

„Stanisław Staszic” 
Uczeń kl. VII 
Boczarski Stanisław - 
referat 

Dr M. Gawlik 

25/I 
1930 

„Naród polski w walce 
o byt” cz. I 
Uczeń kl. VII 
Jampoler H. – referat 
Bildner - koreferat 

Władysław 
Smoleński 

29/III 
1930 

„Naród polski w walce 
o byt” cz. II 
Uczeń kl. VII 
Jampoler – referat 
Bildner - koreferat 

Władysław 
Smoleński 

3/IV 
1930 

„Polska a Gdańsk” do roku 
1717” cz. I 
Uczeń kl. VI 
Czapliński W. 

Askenazy Sz. 

8/IV 
1930 

„Finlandja” 
Uczeń kl VI 
Czapliński - koreferat 

Idziekowski W. 

5/IV 
1930 

„Benedyktyni w Polsce” 
Uczeń kl. V 
Łucyk - referat 

Szkice  Wojcie-
chowskiego 

10/IV 
1930 

„Wyprawy krzyżowe” 
Uczeń kl. V 
Stanisław Jaworski – 
referat 
Skliwa Zdzisław – koreferat 
 

Stanisław 
Arnold                           

7/V 
1930 

„Instytucje polityczne 
Greków, Germanów 
i Rzymian” 
(Polityka porównawcza) 
Uczeń kl. VII 
Reiter Fabian - referat 

Opracowano na 
podstawie: 
1.Freeman – 
„Polityka po-
równawcza” 
2.Szczepański – 
„Życie politycz-
ne Greków 
i Rzymian” 
3.Nanke – 
„Ustroje 
polityczne” 

4/VI 
1930 

„Walka o morze w dziejach 
Polski przedrozbiorowej” 
Uczeń kl. VI 
Haliczer Zygmunt - referat 

1.Askenazy – 
„Polska 
a Gdańsk” 
2.Szelągowski – 
„Walka 
o Bałtyk” 

11/VI 
1930 

„Maurycy Mochnacki” 
Uczeń kl. VII 
Bildner O. – referat 
Mandel J. - koreferat 

Artur Śliwiński 

13/VI 
1930 

“Życie i działalność Jana 
Łaskiego” 
Uczeń kl. VI 
Rosenkranz - referat 

Aleksander 
Brückner 

20/VI 
1930 

„Polska i Litwa na 
przełomie wieków 
średnich” 
Uczeń kl. VI 
Haliczer Zygmunt - referat 

Franciszek 
Papee 

 
Koło Krajoznawcze. 

 

Dnia 26/XI 1929 r. zawiązało się w naszem gimnazjum 
Koło Krajoznawcze Młodzieży Szkolnej Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Opiekunem Koła jest 
p. Stanisław Rzerzycha.  Zarząd Koła stanowią 
uczniowie kl. VI: Rożankowski M. - prezes, Konarski 
M. - wiceprezes, Niedzielczuk M - sekretarz i Sekler K. 
ucz. kl. V - skarbnik. Członków liczy Koło 74. Zebrania 
Koła odbywały się w czwartki każdego tygodnia. Na 
zebraniach omawiano sprawy organizacyjne, 
zdawano sprawozdania z przeczytanych czasopism 
krajoznawczych, omawiano wycieczki, ustalano jakie 
prace należy podjąć w celu poznania okolicy i jej 
zabytków, składano sprawozdania z tych prac 
i wygłaszano referaty zawsze ilustrowane 
przeźroczami. Z dłuższych referatów wygłoszonych 
przez członków należy wymienić następujące: „Cele 
i zadania Krajoznawstwa” - prof. Rzerzycha „Z biegiem 
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Wisły” -  Sekler, „Wybrzeże morza polskiego, Hel 
i zatoka Pucka” – lnslichtówna, „Port i miasto Gdynia” - 
Haliczer, „Kaszubi” - Sztiglanówna Marja, „W Puszczy 
Białowieskiej” - Juźwiak), ”Węgiel kamienny w Polsce” – 
Epstein, „Kraków z uwzględnieniem niektórych  okolic” - 
Hirschel, „Pogląd ogólny na ziemie polskie” – Humeniuk, 
„Węgry” – Czapliński, „Litwa” – Hut, „Czechosłowacja” 
– Hut, „Postęp kulturalny w Czechosłowacji” - Haliczer, 
„Rozmieszczenie ludności na Ukrainie” – Czapliński, 
„Dzieje Krzemieńca” - Konarski.  
Wycieczki urządziło Koło do nast. miejscowości: do 
Horyhlad nad Dniestr, do grot w Horodyskach, 
w Gorgany przez Osmołodę i Darów  doliną Łomnicy 
(3 dniowa), do Chocimierza, do Pszenicznik, do 
Monasterka na Pohoni, do Tyśmienicy i do Nadorożnej. 
Obecnie urządza Koło 7-mio dniową wycieczkę na 
Wołyń i Podole, w związku ze zjazdem Kół 
Krajoznawczych w Krzemieńcu. W roku 
sprawozdawczym Koło urządziło wspólnie z Kołem 
Krajoznaczym przy Seminarjum Nauczycielskim  
przedstawienie p.t. „II Betlejem Polskie" Rydla oraz 
zorganizowało akademję ku uczczeniu dziesięciolecia 
odzyskania morza. Opiekun Koła wziął udział 
w zjeździe Opiekunów Kół Krajoznawczych M. S. który 
odbył się w Warszawie dnia 5/IV br.  
Dochody Koła wynosiły 142 zł. 10 gr. Rozchody 40 zł. 
7 gr. Koło posiada więc 102 zł. 3 gr. Z tego 82 zł 
wypożyczono na zakup aparatu fotograficznego Kołu 
Krajoznawczemu przy Seminarium Nauczycielskim, 
a 20 zł. 3 gr. znajduje się na książeczce P. K. O.  
Koło prenumerowało „Orli Lot" (3 egz.) i korzystało 
z czasopism krajoznawczych i przyrodniczych 
prenumerowanych przez Czytelnię uczniowską. Koło 
należy do Ligi Ochrony Przyrody. W programie prac 
wakacyjnych członków na pierwsze miejsce wysunęło 
Koło zbieranie rysunków, fotografij i opisów kapliczek 
i figur przydrożnych oraz gromadzenie eksponatów 
dla zbiorów krajoznawczych Koła.  
 

Wycieczki 
 

Jak w latach poprzednich, tak i w r. szk. 1929/30 
urządzano wycieczki o charakterze naukowym, 
tudzież rozrywkowo-zdrowotne. Do wycieczek 
naukowych należały przyrodnicze, geograficzne 
i krajoznawcze; organizował je nauczyciel przyrody 
i geografji. Urządzano je w okolice Tłumacza, celem 
poznania miejscowej przyrody, zabytków 
historycznych, oraz celem zetknięcia się 
z mieszkańcami okolicznych wiosek i poznania ich 

zwyczajów, ubiorów, pieśni, podań, itd. Ponadto 
wiele lekcyj przyrodoznawstwa i geografji odbyli 
uczniowie na wolnem powietrzu celem czynienia 
spostrzeżeń i obserwacji, ćwiczeń kartograficznych, 
podań itd. W czerwcu odbyła się całodniowa 
wycieczka rozrywkowo-zdrowotna do lasów 
w Ostryni i do Niżniowa, zorganizowana przez 
p. Dyrektora gimnazjum i Komitet Rodzicielski. 
Młodzież całego zakładu spędziła dzień na wesołych 
zabawach ruchowych i kąpieli w Dniestrze, 
a obfitem zaprowiantowaniem zajęli się członkowie 
Komitetu Rodzicielskiego.  
 

Czytelnia uczniów. 
 

„Czytelnia Uczniowska" Państwowego Gimnazjum 
w Tłumaczu, założona w roku 1927/28 rozwijała się 
w roku bieżącym pomyślnie i okazała dość znaczną 
żywotność. Pierwsze walne zebranie jej członków 
w roku sprawozdawczym odbyło się dnia 29 
września 1929 r. i wybrało Zarząd do którego weszli: 
Franciszek Grochalski kl. VII -  przewodniczący, 
Walerjan Zdanowicz kl. VII - sekretarz Leon Zank, kl. 
VII – skarbnik, Stanisław Śniechowski kl. VII  oraz 
Artur Sternhell kl. VII,  Juljusz Mendel kl. VII, Jerzy 
Rachfał kl. VII – członkowie. Prócz tego odbyły się 
posiedzenia Zarządu, na których omówiono plan 
pracy w czytelni i rozdzielono do opracowania 
referaty, których w r. b. było sześć: „Kazimierz 
Pułaski jako bohater narodowy” – Grochalski, 
„Zmartwychwstanie Polski i warunki jej rozwoju 
w przyszłości” -  jw. „Lotnictwo w dziejach narodów” 
- Jampoler. „Zagadnienie wojny gazowej w świetle 
współczesnej literatury” – Grochalski, „Proces 
Filaretów w Wilnie” – Lisowski, „Kilka słów 
o powstaniu styczniowem” - Lisowski.  
W roku sprawozdawczym abonowano 11 czasopism, 
a to: „Ziemia” - dwutygodnik krajoznawczy, „Morze” - 
organ L. M. i Rz. „Młody Lotnik” - organ L. O. P. P. 
„Orli lot” - organ kół krajozn. młodzieży, „Przyroda 
i technika”, „Iskry” -  tyg. dla młodzieży, „Stadjon” - 
tyg. sportowy, „Mój przyjaciel” - miesięcznik, „Na 
tropie” - miesięcznik, „Filomata” - miesięcznik, 
„Kurjer literacko-naukowy” - tygodnik.  
Prócz tego uzupełniono niektóre roczniki tak, że 
w dniu 20 czerwca 1930r. „Czytelnia" posiadała 
następujące książki oprawione: „Tygodnik 
ilustrowany” z r. 1928, „Przyroda i technika 1928”, 
„Przyroda i technika 1929”, „Morze 1928”, „Morze 
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1929”, „Młody Lotnik 1928”, „Młody Lotnik 1929”, 
„Naokoło świata 1928” (II tomy), „Iskry 1928”, „Mój 
przyjaciel 1928”, „Ziemia 1928”, „Filomata 1929”. 
Majątek "Czytelni" obok wyżej wymienionych 
roczników stanowi gotówka 71 zł. 18 gr., którą 
oddano na książeczkę do P. K. O. Głównem źródłem 
dochodów "Czytelni" były wkładki członkowskie. Ilość 
członków wynosiła w kl. VIII - 27, w kl. VII - 29, w kl. 
VI - 23, Razem - 79. Z Czytelni można było korzystać 
dwa razy w tygodniu, we środy i soboty. Przeciętna 
frekwencja na każdorazowem zebraniu, których 
odbyło się 68, wynosiła 29 członków. Opiekunem 
Czytelni był prof. Marjan Mierzwiński. 
 

Samopomoc uczniów państwowego 
Gimnazjum w Tłumaczu do dnia 17/VI 1930r. 

włącznie. 
 

Samopomoc uczniów państwowego Gimnazjum 
w Tłumaczu istnieje od roku 1922. Z początku mieścił 
się jej kramik w sali religijnej, po zwiększeniu zaś 
swych agend odnajął w r. 1926/27 lokal w pobliżu 
gimnazjum od zarządu miejskiego. Obrót kasowy 
w tym roku wynosił 9062 zł. 94 gr., zapas zaś 
towarów około 2500 zł. Zarząd nad kramikiem 
sprawował ksiądz prof. Jan Pławiuk, a od r. 1929/30 
p. prof. Dąbek Stanisław. Pod Ich kierownictwem 
prowadzili kramik uczniowie. Wprawdzie Samopomoc 

istniała już od założenia, jako spółdzielnia 
uczniowska, bo oparta była na wpłaconych udziałach 
uczniowskich, jednak na skutek dewaluacji, przestała 
być spółdzielnią i chociaż istniała dalej pod tą samą 
nazwą, była w rzeczywistości jedną z organizacyj 
szkolnych pod zarządem Grona, a nie instytucją 
uczniowską. Dopiero w grudniu 1929 został kramik 
zreorganizowany z powrotem, jako spółdzielnia 
uczniów. Opiekunem kramiku został wyznaczony 
z ramienia Dyrekcji prof. Dąbek. Dnia 1 grudnia 
odbyło się pierwsze Walne Zebranie członków 
spółdzielni uczniów. Obecnych na WZ było 24 
uczniów. Po krótkiem objaśnieniu przez p. Dyrektora 
zakładu najważniejszych zagadnień spółdzielczych, 
przystąpiono do ułożenia statutu i regulaminu. Statut 
zawiera 20 punktów, a regulamin 12.  W okresie 
sprawozdawczym odbyły się: 2 Walne Zebrania, 
6 posiedzeń Rady Nadzorczej, 8 posiedzeń Zarządu. 
Organem rządzącym samopomocy jest Walne 
Zebranie członków. Członkiem samopomocy może 
być każdy uczeń po wpłaceniu udziału 4 zł. 
i wpisowego 20 gr. Ilość udziałów nie może 
przekraczać liczby 10, a bez względu na ilość tychże 
dany członek ma tylko jeden głos na posiedzeniach 
i zebraniach. 
Rada Nadzorcza składa się z 16 członków 
wybranych przez Walne Zebranie na przeciąg 
jednego roku, jednak co półrocze ustępuje połowa 
członków Rady, a na ich miejsce wybiera się  
nowych. Wylosowani mogą być powtórnie wybrani. 
Zarząd składa się z 6 członków, wybranych z łona 
Rady Nadzorczej, przez członków tejże na przeciąg 
jednego półrocza. Prócz tego wybiera Walne 
Zebranie, komisję Rewizyjną złożoną z 4 członków. 
Do sprzedaży w kramiku byli powoływani 
członkowie. 
 

Hufiec gimnazjalny. 
 

Idea przysposobienia wojskowego poczęła kiełkować 
wśród uczniów gimnazjalnych jeszcze w roku 1923, 
przeszkolenie jednak wojskowe prowadzono wtedy 
dorywczo, bo oficer instrukcyjny z Buczacza rzadko 
się zjawiał wtedy w Tłumaczu, a brakowało 
podówczas niezbędnego sprzętu wojskowego, zresztą 
i program przeszkolenia nie był jeszcze ustalony. 
Z biegiem czasu nastąpiła pod tym względem znaczna 
poprawa, ale naprawdę intenzywną i owocną pracę 
rozpoczęto faktycznie z początkiem roku 1929, 
z chwilą gdy w Tłumaczu powstała Powiatowa 
Komenda P. W. i gdy Powiatowy Komitet P. W. i W. F. 
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zaczął rozporządzać realnym budżetem, bo dopiero 
z nastaniem tego momentu mógł oficer instrukcyjny, 
będący na miejscu, prowadzić ćwiczenia i urządzać 
wykłady w czasie do tych celów najstosowniejszym 
i mógł rozporządzać odpowiednim sprzętem. Przez 
dłuższy czas nie można było wybudować strzelnicy 
małokalibrowej, gdyż trudno było znaleźć 
odpowiednie na to miejsce w obrębie miasta. 
Dopiero w bieżącym roku dzięki energji Pana 
Kapitana Skowrońskiego, Powiatowego Komendanta 
P. W. stanęła ta strzelnica kosztem przeszło 5,000 zł, 
za zgodą gminy i Dyrekcji gimnazjum, na boisku 
gimnazjalnem. Uroczyste jej otwarcie nastąpiło 
podczas powiatowego święta P. W. w dniu 1 czerwca. 
Święto to wykazało niezbicie, że idea P. W. i W. F.  
silne zapuściła korzenię w hufcu gimnazjalnym, skoro 
niemal we wszystkich konkurencjach elewi hufca 
gimnazjalnego zajęli czołowe miejsca. I tak:  
 
 Bieg 100 m  
1) Jampoler Herbert 12 s.  
3) Rolewicz Marjan 12'2 s. 
Sztafeta 4x1OO  
1) Drużyna Hufca gimn. w składzie: Hamburger, 
Jampoler, Misiecki, Rachfał, czas 53.4s.  
2) Drużyna Hufca: Czaja, Herman, Krawczyk, 
Sternhell, czas 54'2 s.  
Marsz bojowy  
Pierwsze miejsce zajęła drużyna harcerska w składzie: 
Burkiewicz Edward, Gabański, Gęsicki, Pawłowski, 
Śniechowski Stanisław i Skliwa.  
Skok wzwyż  
1. Ossowski Tadeusz 148 cm,  
2. Misterowicz Włodzimierz 145 cm.  
Skok w dal  
2) Rolewicz Marjan 513 cm,  
3) Misiecki Jan 481 cm.  
Pchnięcie kulą  
1) Hamburger Szymon 835 cm,  
2) Jampoler Herbert 778 cm.  
3) Obalek Bolesław 745 cm.  
Poza konkursem osiągnął Silberherz Emanuel 850 cm,  
Rzut dyskiem  
l) Misterowicz W. 26.30 m.  
2) Obalek B. 24.90 m.  
Rzut granatem  
1) i 2) miejsce zdobyło P. W. z powiatu,  
3) Misterowicz W. 52.5 m. 
  

Z końcem roku szkolnego należało do hufca 62 
elewów. Ćwiczenia względnie wykłady odbywały się 
dwa razy w tygodniu po trzy godziny dziennie, 
a mianowicie w poniedziałki dla elewów I stopnia, 
których było 26, a we wtorki dla elewów II stopnia, 
których było 27. Dziewięciu elewów przechodzących 
przeszkolenie III stopnia pełniło funkcje służbowych, 
drużynowych i sekcyjnych w obu oddziałach.  
 

Bursa T. S. L. 
 

Pod opieką Tow. Szkoły Ludowej i Dyrekcji gimnazjum 
prowadzono bursę gimnazjalną, przeznaczoną 
zasadniczo dla uboższych i przynajmniej średnio 
uzdolnionych uczniów gimnazjalnych, pochodzących z 
powiatu tłumackiego. Prefektami bursy byli prof. 
Dąbek i prof. Rzerzycha. Zakład w obecnym stanie 
może pomieścić 26 wychowanków, wśród których są 
także uczniowie z innych powiatów woj. 
stanisławowskiego, gdyż coraz mniej młodzieży 
wiejskiej naszego powiatu garnie się do studjów 
gimnazjalnych. Fundusze na opędzenie wydatków 
czerpie bursa z opłat wychowanków oraz z darów 
osób względnie instytucyj  prywatnych. Wysokość 
opłat waha się w granicach od 30-80 zł. Trzech 
wychowanków utrzymuje się bezpłatnie. 
Poprzedniego roku otrzymał jeszcze zakład subwencje 
od Ministerstwa W.R. i O.P. i Wydziału Powiatowego, 
które w rubryce dochodów bursy stanowiły pokaźną 
pozycję, bo łącznie pokrywały prawie 1/10 rocznych 
wydatków bursy. W bieżącym roku szkolnym obie te 
subwencje odpadły, skutkiem czego znalazła się bursa 
w tak opłakanem położeniu materjalnem, że grozi jej 
w najbliższej przyszłości  widmo likwidacji.  
Młodzież umieszczoną w bursie wychowuje się 
w duchu religijnym, obywatelskim, patrjotycznym 
i państwowym. Przyzwyczaja się ją do sumiennego 
spełniania obowiązków szkolnych i do systematycznej 
pracy tak naukowej jak i porządkowej, a latem także 
budzi się w niej zamiłowanie do fizycznej pracy przez 
wykonywanie pewnych czynności fizycznych na 
półmorgowym i własnym ogrodzie. W wewnętrznem 
życiu bursy stosuje się ograniczony samorząd. 
Mianowicie wybiera się dyżurnych z pośród 
najstarszych wychowanków bursy, którzy pełniąc tę 
funkcję przez tydzień czuwają nad przestrzeganiem 
regulaminu wewnętrznego i pilnują ogólnego 
porządku w bursie, w ciągu zajęć codziennych. 
Z pośród młodszych wychowanków wyznacza się po 
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dwóch dziennych, którzy w ciągu dnia usługują do 
stołu i utrzymują porządek w jadalni, umywalni 
i szatni. Każda sypialnia ma swego cenzora, który 
czuwa nad porządkiem w sypialni. Stan zdrowotny 
wychowanków przedstawia się zadowalająco. Żadnego 
poważniejszego objawu chorobowego nie zanotowano 
w księdze chorych, bo 53 zachorowań, to tylko 
przemijające dolegliwości, których znaczna część nie 
wymagała nawet zabiegów terapeutycznych. Jednego 
tylko ucznia kl. VII (Krzemińskiego) musiano odesłać do 
szpitala w Stanisławowie celem dokonania operacji 
palca. Funkcję lekarza zakładowego pełnił 
bezinteresownie i gorliwie WP. Dr Ignacy Pietrzycki, 
lekarz powiatowy w Tłumaczu. Z początkiem 
bieżącego roku szkolnego było 26 wychowanków, na 
końcu zaś było ich 22. Iloczyn osób i dni utrzymania 
wynosi 9370 (osobodni). Przeciętny wydatek na 
utrzymanie jednej osoby wynosił 2 zł 02 gr.   

Sprawozdanie rachunkowe za czas  
od I/IV 1929-31/111 1930. 

Poza tem pretensje bursy do wychowanków wynosiły 
w dniu l/IV b. r. - 630 zł. i do Zarz. Koła T. S. L. - 500 zł. 
Bursa zaś winnna była za pieczywo, mięso, opał, 

światło i niektóre drobiazgi 1314 zł, czyli rzeczywisty 
deficyt przekracza kwotę 500 zł. 
 

Koło rodzicielskie. 
 

Z inicjatywy Dyrekcji Zakładu na zebraniu 
przedstawicieli rodziców postanowiono w dniu 18 
września 1928 r. powołać do życia Koło Rodzicielskie 
uczniów Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu, 
zakreślając mu jako cel działania jak najszerzej pojętą 
współpracę z kierownictwem i Gronem 
Nauczycielskiem Zakładu na polu wychowania 
moralnego i fizycznego młodzieży, oraz akcję 
materjalną w zakresie wspierania niezamożnej 
młodzieży. W pierwszym roku swej działalności Koło 
Rodzicielskie udzieliło kilkakrotnie zapomóg 
biednym uczniom, przyczyniło się do estetycznego 

wyglądu budynku szkolnego, urządziło ślizgawkę 
i prowadziło dwie muzyki i śpiew chóralny łożąc na 
opłatę nauczycieli, naprawę instrumentów i zakup nut. 
Ponadto wysłało obie orkiestry do Lwowa w styczniu 
1929 r. gdzie uczniowie nasi odnieśli znaczny sukces. 
Kwotą 1350 zł. przyczyniło się Koło do urządzenia 
wycieczki uczniów na wystawę do Poznania. 
W obecnym roku szkolnym 1929/30 liczyło Koło 
rodzicielskie 104 członków, odbyło w październiku 
Walne zebranie na którem wybrano następujący 
wydział:  1. Stefanja Maliszowa (przewodnicząca) 
2. Józef Rachwał (zastępca) 3. Józef Hofman 
(sekretarz) 4. Józef Zwoliński (skarbnik) 5. Blochowa, 6. 
Moszorowa, 7. Hartenstein, 8. Ostap 9. Schachter – 
członkowie. Wydział Koła odbył szereg posiedzeń, na 
których roztrząsał wszystkie bieżące sprawy. 
Udzielono kilka zapomóg biednym uczniom w płaceniu 
taks półrocznych i w zakupnie książek, pożyczyło 
Kramikowi studenckiemu kwotę 641 zł. Ponadto, jak 
w roku ubiegłym Koło rodzicielskie przyczyniło się do 
opłat nauczycieli muzyki, łożyło na naprawę 
instrumentów i na zakup nut. W kwietniu br. wysłało 
koło delegata na zjazd Zrzeszeń Kół Rodzicielskich do 
Warszawy. Poczyniło starania w celu uzyskania 
odpowiedniego lokalu na akcję dożywiania młodzieży. 
Koło wzięło udział w wycieczce uczniów Zakładu do 
lasu w Ostryni, gdzie przygotowano posiłek na cały 
dzień i gdzie młodzież wesoło czas spędziła na 
zabawie. Koło zamierza urządzać od jesieni pogadanki 
dla ogółu rodziców, w celu uświadomienia 
i zapoznania wszystkich swoich członków 
z koniecznością współpracy domu i szkoły. Wprawdzie 
zamykamy nasze rachunki we wrześniu, podajemy 
jednak do wiadomości ogółu dotychczasowy stan 
naszej kasy:  
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Po latach w Tyśmienicy 
 

Tadeusz Pelikan 
 

Moje rodzinne strony na Kresach odwiedziłem po raz 
pierwszy w połowie lat siedemdziesiątych. Dziś wracam 
do wspomnień jakie wówczas spisałem. Oto one:  
 

Był piękny, ciepły wrzesień, kiedy wraz z bratem 
Stanisławem udaliśmy sie do Przemyśla, by tam po 
przejściu przez komorę celną wyruszyć  pociągiem 
w dalszą drogę do Stanisławowa, a potem do naszej 
Tyśmienicy oddalonej tylko o 10 km, i którą przyszło 
nam opuścić przed 31 laty.  

Udając się na komorę celną przeżywaliśmy 
poważne rozterki. Co wpisać w deklarację celną? 
Mieliśmy wypchane dwie torby i neseser, a przepisy 
mówiły o możliwości przewożenia prezentów na sumę 
nie przekraczającą 1000zł. Doszliśmy do wniosku, że 
mamy wszystkiego dużo za dużo! Chyba jednak wrócą 
nas od granicy – martwiliśmy się. Trudno, poszliśmy! 
Wiele potu trzeba było wylać, aby przejść przez tę 
komorę szczęśliwie! Ludzi mnóstwo, upał, tłok...  
Wolno przesuwaliśmy się w kolejce i napięcie 
wzrastało. Nie było nam jednak sądzone trwać do końca 
w tym koszmarze, bo nagle w bocznych drzwiach zjawił 
się celnik i grzecznie oznajmił:  „Kto z pojedynczym 
bagażem, proszę do pociągu!'.  
Spoglądaliśmy niepewnie na nasze bagaże, lecz celnik 
widząc moje wahanie sam przepchnął mnie do przodu. 
Staszek argumentując, że jest moim bratem również 
przeszedł. Odetchnęliśmy. Połowa etapu za nami. Ale 
oto zaczęła się kontrola paszportów. W porządku. 
Nadszedł celnik. Patrzyliśmy z podnieceniem, jak 
sprawdzał kogoś na początku wagonu. Kazał wyjąc 
wszystko z walizki, sprawdził kieszenie marynarki. 
Pasażer zapłacił jakieś cło, po czym celnik zbliżył się do 
nas. „Panowie wszystko wpisali do deklaracji?” - 
zapytał grzecznie, a my równie grzecznie 
odpowiedzieliśmy:  „Tak...tak...kilka drobiazgów... „ 
Powiedział „dziękuję”, przybił stempel jeden, potem 
drugi. Kontrola się skończyła.  

Jakoś nam wszystko pojaśniało, a świat wydał 
się barwniejszy. Ruszyliśmy dalej. Dotarliśmy do 
Medyki, ostatniej stacji po stronie polskiej. Pojawił się 
radziecki kolejarz z obsługi pociągu, który miał jakieś 
kłopoty z pasażerem powracającym do ZSRR. Pasażer 
uparł  się,  że  nie ma paszportu,  bo nie  oddał mu go  

polski celnik. Kolejarz mu nie uwierzył i usłyszeliśmy, 
jak mówi: „Joj, cholera tebe weźme, jak ja cej pasport 
najdu!”. Pasażer pobiegł na stację, ale wrócił z niczym, 
paszportu tam nie było. Zaczął przeszukiwać bagaże 
i paszport się znalazł. „I szczo? Piw litra horiwki za to, 
szczo ja do neho bihaw” – podsumował kolejarz. 
Ruszyliśmy wreszcie i po kilku minutach znaleźliśmy się 
na pasie granicznym. Naszym oczom ukazał się zaorany 
pas ziemi, za nim zasieki z drutu, najpierw niższe, potem 
wyższe. Do pociągu wsiadła radziecka straż graniczna. 
Przeszukali wszystkie zakamarki, sprawdzili dokumenty 
i pociąg ruszył, aby za chwilę zatrzymać się po 
radzieckiej stronie w Mostyskach. Wsiedli celnicy 
i wszystko zaczęło się od nowa. „Dokąd pan jedzie? Co 
pan  wiezie?  –  padają  pytania.  Wiadomo.  Jedziemy  
do „rodziny” i mamy mnóstwo „kuzynów”. Dla 
skuteczniejszego ratowania naszych bagaży Staszek 
miał twierdzić, że jedziemy na wesele, stąd te bluzki, 
chustki, majtki, itp. Celniczka okazała się dla nas 
łaskawa. Wsunęła rękę do bagaży, popatrzyła na to 
i owo, i podziękowała. Musieliśmy tylko oddać jabłka 
i pomidory, bo owoców przewozić nie było wolno. 
Kontrola wokół nas trwała. Patrzyliśmy przez szybę 
(okna otworzyć się nie dało) na urząd celny i resztki  
włosów na naszych łysiejących głowach stawały dęba, 
gdy oglądaliśmy, co ludzie przewożą. Przed naszymi 
oczami celniczka sprawdzała wysadzoną z pociągu 
pasażerkę. Wyjmowała po kolei z walizki i układała na 
stole: 30 chustek na głowę (my mieliśmy 5), kilkanaście 
bluzek, skafandrów i wiele, wiele innych rzeczy w dużej 
ilości. Inna kobieta wiozła jakiś materiał. Celnik usiadł na 
stole i jak krawiec zaczął odmierzać: metr, trzy, pięć, 
dziesięć … Odciął nożykiem, dał pasażerce i mierzy 
dalej: dwanaście, piętnaście, dwadzieścia trzy …. Pociąg 
ruszył, a celnik mierzył dalej. Teraz dopiero dotarło do 
nas z czym my jedziemy i jacy z nas pożal się Boże kupcy 
bławatni! 

O godzinie 17.00 przybyliśmy do Lwowa. 
Dworzec duży, masywny, ale jakoś ponuro. Ludzi masa. 
Wymieniłem czeki na ruble, kupiłem bilet do 
Stanisławowa (3 ruble) i czekam na pociąg. Jesteśmy już 
zmęczeni podróżą, upałem i napięciem nerwowym. 
O godzinie 18.17 wsiadamy do pociągu i pędzimy do 
Stanisławowa. U celu byliśmy o 20.33. Wyszliśmy 
z dworca. Staszek zapytał taksówkarza, czy zawiezie 
nas do Tyśmienicy. Taksówkarz chwilę się wahał, ale 
po chwili usłyszeliśmy: „A, sidajte". Sidajem i jidem. 
Taksówkarz chętnie wdał się z nami w rozmowę 
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i zagaił: „Tysmenycia to teper znajete misto. Majesz 
telaczu szkirku, de pojedesz?”  W miarę zbliżania się do 
celu rozpoznajemy niektóre fragmenty miasta. Jest 
cerkiew z prawej strony, apteka z lewej, dalej „Dom 
Sokoła”. Skręcamy w prawo – jest szkoła, ale nie ma 
już kościoła z lewej strony i młyna. Zatrzymaliśmy się 
przed chatą naszego dawnego sąsiada Jaciuka. Dzięki 
jego zaproszeniu mogliśmy tu przybyć. Kierowca kazał 
nam poczekać, a sam poszedł powiadomić gospodarza 
o przybyciu gości. Po chwili wyszedł gospodarz  i jego 
córka Irena. Po przywitaniu gospodarze poprowadzili 
nas do domu Ireny, w którym będziemy mieszkać 
osiem dni. Zastaliśmy w nim pozostałych członków 
rodziny. Radość ze spotkania była ogromna. Roz-
poznawaliśmy się na nowo, częstowaliśmy kobiety 
bombonierkami, mężczyzn wiśniówką, a dzieci 
uwielbianą przez nich gumą do żucia (żuwaczką). Na 
stole czekały już na nas gołąbki, kiełbasa, ser i niezły 
bimber. „Jiszte, pijte” – zapraszali gospodarze. 
Jedliśmy, piliśmy i snuliśmy wspomnienia. Nasi 
gospodarze pamiętali moich rodziców i dziadków, 
szczególnie ciepło wspominali ojca, który był 
zawiadowcą stacji i niejednokrotnie zaopatrywał ich 
w węgiel oraz wujka, który pomagał w czasach głodu. 
„To był dobryj czołowik” – mówili. Nie zabrakło także 
wspomnień z lat dziecinnych. Gospodarze pamiętali 
nawet takie drobiazgi, że mój brat Stanisław lubił 
sobie pogwizdywać wracając do domu, a ja w czasie 
zabawy trafiłem Marusię, swoją rówieśniczkę, 
kamieniem w głowę, po którym do dziś została na jej 
czole blizna. Tak miło i przyjemnie minął nam czas, że 
spać położyliśmy się o drugiej w nocy. 

Następnego dnia postanowiliśmy rozejrzeć się 
po miasteczku. Wyruszyliśmy wiedzeni ciekawością 
i niepewnością, czy uda się nam odnaleźć miejsca 
zapamiętane z dzieciństwa. Jako pierwszy 
odnaleźliśmy rodzinny dom. Widok był smutny. Dach 
zapadnięty, podwórze zarośnięte chwastami, 
sprawiał wrażenie, jakby był opuszczony, a przecież 
wiemy, że jest zamieszkały. Nie ośmieliliśmy się wejść 
do środka. Po drugiej stronie nie ma już kuźni 
dziadka, a na miejscu spalonego przez banderowców 
domu dziadka  stoi nowy dom. W pobliżu stoi jeszcze 
dom Nuchima, niski i zniszczony. Trudno jest nam 
uwierzyć, że dawniej stał wyraźnie powyżej poziomu 
ulicy. Pozostała tylko przy nim studnia z żurawiem. 
Przez ogród nasz i dziadka biegną teraz dwie ulice 
skierowane do rzeki Strymby. Jeszcze rozkopane 

w trakcie budowy, ale po ich bokach stoją szeregi 
nowych domów z cegły i pod blachą. Obok jednego 
z tych domów, w miejscu, gdzie kończył się nasz 
ogród zobaczyliśmy dorodnego dęba. W latach 40-
tych rósł tam mały dąbczak. Miłe to było dla nas 
zaskoczenie. Doszliśmy do rzeki, która także zmieniła 
wygląd. Wycięto wszystkie drzewa, głównie wierzby, 
jakie rosły niemal na całej jej długości od Horodyszcza 
do miasta. Lustro wody obniżyło się, a brzegi jakby się 
do siebie zbliżyły. Doszliśmy do wniosku, że to już nie 
ta rzeka i nie ta woda, a mnie marzyła się kąpiel 
w Strymbie. Postanowiliśmy udać się na po-
szukiwanie mostu kolejowego. Na lewo od rzeki 
biegła jakaś nierówna i wyboista droga, lecz gdy 
przyjrzeliśmy się jej bliżej, okazało się, że to właśnie 
tędy biegł kiedyś tor kolejowy linii Stanisławów – 
Czortków, który Niemcy zniszczyli wycofując się 
w lipcu 1944 roku. A więc to tu był most, po którym 
pozostał tylko fragment kamiennego bloku stojący 
w pobliżu rzeki? Po drugiej stronie rzeki, jak dawniej 
rozciągały się pastwiska. Wycięto jednak sporo 
drzew, las dębowy się oddalił odsłaniając resztki 
spalonego przez Niemców domu Litwińca. 
Podążyliśmy śladem dawnego toru kolejowego 
w kierunku stacji (ok. 400 m). Niestety, budynek stacji 
został także zburzony przez Niemców i pozostało tylko 
pięć lip, które niegdyś otaczały stację. Na miejscu 
dawnej stacji mieści się teraz jakiś ośrodek ma-
szynowy. Wróciliśmy do głównej drogi, prowadzącej 
do Horodyszcza (ok. 2,5 km), a dalej na Kołomyję. Po 
lewej stronie, jak dawniej, ciągnie się obszerne 
pastwisko, tzw. tłoka, a w dali nienaruszony, 
niezmienny widok na wzgórza pokryte drzewami, 
pomiędzy którymi wyglądają dachy domów i górująca 
nad nimi srebrzysta kopuła cerkwi. To Pszeniczniki 
i Pohonia. Na Horodyszczu zastaliśmy niestety przykry 
widok. Miejsce,  od którego miasto wzięło nazwę, 
kiedyś pokryte wysokimi, starymi drzewami było puste. 
Wszystkie drzewa zostały wycięte w związku z budową 
gazociągu. I tylko po prawej stronie drogi, jak dawniej, 
lśniły w słońcu obszerne lustra stawów rybnych, tak 
licznie niegdyś odwiedzane. 

Tyśmienica od czasów naszej młodości bardzo 
się zmieniła i tylko przy drodze wiodącej z centrum do 
Stanisławowa zachowało się najwięcej fragmentów 
starej Tyśmienicy. W mieście zaszły duże zmiany – 
wyburzono wiele starych budynków, powstały nowe 
bloki, co naszym zdaniem nie zawsze było korzystne 
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dla miasta. Pozostał „Dom Sokoła”, w którym mieści 
się kino, do szkoły dobudowano nowy budynek, nie 
ma wielu kościołów, które rozebrano na początku lat 
60-tych. Zburzona została synagoga, a na jej miejscu 
powstał duży blok mieszkalny – „stokwartyrnyj”. 
W pobliżu znalazła się stacja autobusowa, skąd kursują 
autobusy do Stanisławowa, Kołomyi, Buczacza, a przy 
ulicy Stanisławowskiej jest bar „Chwyłynka”,  którego 
bywalcy powiadają: „Idu do Chwyłynki  na hodynku”. 
Udaliśmy się również na cmentarz, leżący na skraju 
miasta przy drodze do Stanisławowa, aby odnaleźć 
grób naszego wujka oraz kuzynki Czesławy, zabitej 
przez banderowców w grudniu 1944 roku. Po drodze 
przy kaplicy spotkaliśmy starą kobietę myjącą okna. 
Przechodząc obok kobiety usłyszeliśmy: A wy szczo, 
Żydy? Ani sława Bohu, ani dobryj deń! Zatrzymaliśmy 
się chwilę przy kobiecie, aby porozmawiać i okazało 
się, że jest wdową po tutejszym grabarzu Komunickim. 
Dziś rolę grabarza pełni ich syn. Niestety, nie zna-
leźliśmy nawet śladu grobów na zaniedbanym, 
zarośniętym cmentarzu i tylko dzięki Komunickiemu 
odnaleźliśmy grób powstańców polskich z 1863 roku 
oraz kamienny krzyż z wykutym napisem o odbytych 
misjach w 1935 roku, który dawniej stał przed 
kościołem św. Mikołaja, a po jego zburzeniu 
przeniesiony został na cmentarz. Znaleźliśmy również 
zapomniany nagrobek z tablicą z brązu, poświęcony 
pamięci Walerii Krasińskiej, zmarłej w 1868 roku 
z widocznym napisem: „Ach okrutna śmiercio losie, 
ścięłaś ziarno jeszcze w kłosie. Dopiero co kwitnąć 
miało, już go ostrze podleciało”.  

Opuściliśmy cmentarz i poszliśmy drogą 
w kierunku Stanisławowa. Przed wojną po obu 
stronach drogi znajdowała się kolonia Ksawerówka, 
zamieszkała przez 40 polskich rodzin. W końcu marca 
1944 roku spalili ją banderowcy zabijając 12 osób. Nie 
zachował się żaden dom. W drodze powrotnej do 
centrum natknęliśmy się na starą, drewnianą cerkiew. 
To Kokora. Na drzwiach zobaczyliśmy tabliczkę 
z napisem „Muzeum religii i ateizmu”. Chcieliśmy je 
zwiedzić, ale było zamknięte. Zajrzeliśmy przez dziurkę 
od klucza. Widać było ołtarz, obrazy świętych, a bliżej 
plansze z portretami osób, które jak nam później 
wyjaśniono „nawróciły się” na ateizm i w ten sposób 
zostały wyróżnione. Na wschodnim skraju miasta 
płynie Worona, nie mogliśmy więc sobie odmówić 
wejścia na most, który niegdyś opiewał poeta Tadeusz 
Hollender: „Za miasteczkiem na nizinie, trochę w bok 

i zaraz wprost. Góra w wierzbach, dół w wiklinie, 
przysiadł długi, biały most.” W trakcie dalszego 
zwiedzania miasta trafiliśmy na ulicę przed wojną 
noszącą nazwę ul. Kolejowej i naszym oczom ukazał się 
ciekawy obrazek. Na pewnym odcinku ulicy kładziono 
asfalt. Główną pracę wykonywała maszyna, a wokół 
niej pracowała grupa kobiet, ubrana w szerokie 
spódnice i rozgarniająca oraz podrzucająca asfalt. 
Brygadzistą był mężczyzna.  Myśleliśmy, że to jakiś  
szarwark lub praca społeczna, ale wyprowadzono nas 
z błędu. „U nas odno prawo dla wsich” – powiedziano 
nam. No cóż! „Chaj wam bude”. Przyjemny to jednak 
widok nie był. W Stanisławowie oglądaliśmy podobny 
obrazek. 

 
 

Stary Stanisławów – obecnie Iwano-Frankiwsk, 
który dowcipni Ukraińcy nazywają czasem San 
Francisko  w zasadzie się nie zmienił, natomiast nowe 
budownictwo rozwinęło się wyraźnie na skraju miasta, 
a zwłaszcza nad Bystrzycą. Odwiedzaliśmy Stanisławów 
codziennie. Zajrzeliśmy do dawnego gimnazjum, 
w którym Staszek łapał dwóje, obejrzeliśmy ratusz, 
wały, koszary 48 Pułku Piechoty, w którym służył nasz 
ojciec, a następnie stanisławowskie kościoły. Na 
drzwiach dawnego kościoła ormiańskiego wisiała 
tabliczka – „Budynek zabytkowy”, a obok druga – 
„Muzeum historii religii i ateizmu”.  Muzeum 
zamknięte, remont. Dawny kościół parafialny, to 
również budynek zabytkowy z tabliczką informującą, że 
jest to „Muzeum nafty i gazu”. Zamknięte. Zwiedzając 
Stanisławów spotkaliśmy jeszcze wiele zamkniętych 
kościołów, pustych i niszczejących. Czynna była tylko 
cerkiew prawosławna,  działająca na miejsce 
przedwojennej cerkwi grekokatolickiej. Trudy 
zwiedzania można było złagodzić piwem lub kwasem 
chlebowym, sprzedawanym z beczkowozów. 
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W czasie częstych wyjazdów do Stanisławowa 
zdarzały nam się powroty autostopem. W czasie 
jednego z takich powrotów udało się zatrzymać 
samochód – warsztat. Wsiadło osiem osób, ktoś 
wyciągnął czapkę, zrzuciliśmy się „co łaska” dzwoniąc 
kopiejkami i ruszyliśmy. Mniej więcej w połowie drogi 
do Tyśmienicy zatrzymał nas punkt kontrolny HAI. 
Dojrzeli nas, chociaż siedzieliśmy cicho, jak króliki. 
Rozmawiali jednak tylko z kierowcą i nie była to 
rozmowa przyjemna, o czym świadczyły słowa 
kierowcy wypowiedziane zrezygnowanym tonem: 
„Serumatry, wze maju dirku ….”  Przyjazd do ZSRR 
wymagał zgodnie z ówczesnymi przepisami 
zameldowania się władzom miejskim na drugi dzień po 
przyjeździe, co oczywiście uczyniliśmy. Pouczono nas, 
że poza rejon stanisławowski nie wolno nam się 
oddalać. Przepisy w tym regionie były bardzo 
restrykcyjne, nie wolno było się nam poruszać tam 
prywatnie, nie było tam żadnych tras turystycznych 
i oczywiście nic, co można byłoby zwiedzić. 
Uzasadniano to bliskością granicy w rejonie 
przykarpackim. Mogliśmy za to udać się na wschód 
w kierunku Tarnopola, jak najdalej od polskiej 
granicy. Nie zastosowaliśmy się jednak do zaleceń 
i pojechaliśmy autobusem do Kałusza, miasta 
z którym mój brat wiązał nieco wspomnień. Z okien 
autobusu widzieliśmy Wistową, gdzie Staszek bywał 
na koloniach i most na Łomnicy, którą Huculi 
spławiali drewno, a chłopcy chwytając się tratw 
płynęli z prądem rzeki. Łomnica ciągle płynęła, tylko 
Hucułów już nie było.  

Tyśmienica od kilkudziesięciu lat była centrum 
przemysłu futrzarskiego i takim pozostała do dziś. Dla 
jej mieszkańców fabryka wyrobów futrzarskich 
pozostała do dziś głównym miejscem zatrudnienia. 
Zarobki kształtowały się w granicach 100 – 130 rubli. 
Obserwowaliśmy obecnych mieszkańców Tyśmienicy 
i często z nimi rozmawiając, poznawaliśmy ich nowe 
zwyczaje i codzienne życie. Głodu nie było, 
powstawały nowe domy i tylko ubiory były nieco szare 
– robocze. Zastanawialiśmy skąd biorą fundusze na 
budowę domów przy tak niskich pensjach. Nieraz 
otrzymywaliśmy odpowiedź w postaci żartu: „ Związek 
Radziecki to najbogatszy kraj, bo wszyscy kradną 
i wszystko jest!” Nie zauważyliśmy także pędu do 
posiadania ziemi. Wielu z moich rozmówców 
twierdziło, że nawet gdyby im dawano ziemię, to nikt 
nie chciałby brać. W kołchozie odrobi się dniówkę, 

zapłacą 60 – 70 rubli, dadzą chleb, mąkę i coś tam 
jeszcze, to po co się szarpać? Poza tym kołchoźnik 
może posiadać działkę 0,5 hektara, coś sobie uchować 
i sprzedać. Po wojnie nie było lekko, pierwsze 
odprężenie przyszło po śmierci Stalina, a drugie po 
odejściu Chruszczowa, przez kilka lat po wojnie działali 
jeszcze banderowcy, którzy terroryzowali i nierzadko 
zabijali biorących udział w kolektywizacji. Nie przestali 
myśleć o „smostijnej”, często można było usłyszeć: 
„Moskali proklati” i zazdrościli nam mówiąc: „Wy, to 
chociaż jakąś samodzielność macie, niezupełną, ale 
macie. A my? Przecież nas jest 45 milionów.” Często 
słyszało się także zdania: „Robotu majesz? Majesz. 
Jisty, pity majesz? Majesz. Tak czoho choczesz?” Nasz 
gospodarz powtarzał: „Szlak by ich trapyw, cerkwy 
pozamykały, detynam mołytsia ne dajut, a szczo im 
do toho? Wony choczu pokoju, a na szczo im atomy? 
Po jakoho czorta lizut w czużi derżawy?” 

W czasie naszego pobytu w Tyśmienicy 
staraliśmy się odwiedzić, jak najwięcej dawnych 
znajomych i kolegów. Odwiedziliśmy siostrę żony 
naszego gospodarza. Była zaskoczona, ale przyjęła nas 
z radością. Nie zabrakło oczywiście chleba z masłem 
i ćwiarteczki bimbru. Gospodyni wspominała naszą 
mamę i naszą rodzinę, ze wzruszeniem wspominała 
dziadka, a na koniec wizyty wyrecytowała nam 
modlitwę do św. Antoniego, którą do dziś codziennie 
odmawia po polsku. Nasz gospodarz ma już 78 lat 
i w życiu niejedno już przeszedł. Pokazał nam swojego 
konika, którym zarabia jeszcze od czasu do czasu parę 
rubli, świadcząc różne usługi. W domu ma rocznik 
przedwojennego „Płomyka” i nauczył swoją 6-letnią 
wnuczkę rozpoznawać Matkę Boską Częstochowską 
i Pana Jezusa. Staszek spotkał swoich dwóch kolegów, 
z którymi dawniej grywał w szmacianą piłkę – Tośka 
Hutorowskiego i Milka Szkubluja. Ten drugi, gdy 
podrósł trafił do SS Hałyczyna, za co Rosjanie 
poczęstowali go 7-letnim pobytem w obozie pod 
Archangielskiem. Podsumował to krótko: „Na wisilu 
wypyw horiwki, pomachaw rukamy i …… sim rokiw.”  
Nasza wizyta dobiegała powoli końca, więc musieliśmy 
jakoś korzystnie zagospodarować ruble, których 
mieliśmy sporo; Staszek - 800, a ja – 600. Były to kwoty 
5 – 7-krotnie przewyższające ich pensje. Nabyliśmy po 
dwa małe pierścionki i po dwie obrączki i poczuliśmy 
ulgę, bo wiedzieliśmy że zwrócą nam koszty tej 
niecodziennej wyprawy. Mieliśmy jednak pewien 
problem, bo przepisy pozwalały na przewiezienie 
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tylko jednej sztuki. Przymierzaliśmy się do różnych 
sztuczek łącznie z wkładaniem obrączek do ust. 
Z obrączkami i pierścionkami w ustach próbowaliśmy 
rozmawiać, zachowując stoicki spokój. Ja sobie nieźle 
radziłem, ale Staszkowi obrączka ciągle wypadała 
i zatrzymywała się na przednich zębach. Gdyby ktoś 
mógł nas wtedy zobaczyć, miałby niezłą zabawę. 
Zresztą śmialiśmy się sami z siebie. Za pozostałe ruble 
kupiliśmy magnetofon, tranzystor, maszynki do 
golenia, kawę, szampany, koniaki i inne drobiazgi. 
Gdy nadszedł pożegnalny wieczór zasiedliśmy do 
stołu i przy buteleczce czegoś mocniejszego  snuliśmy 
ostatnie wspomnienia, śpiewali i umawiali na 
następne spotkania. Na drugi dzień o 9-tej 
wyjechaliśmy do Stanisławowa, a o12-tej wsiedliśmy 
do pociągu jadącego do Polski. W czasie całej podróży 
do granicy rozmyślaliśmy jak będzie na granicy polsko 
- radzieckiej. Minęliśmy Lwów i wreszcie dojechaliśmy 
do Mostysk.” Mostyska – serce ściska” mawiają ci, co 
już tą granicę przekraczali. Nie inaczej było z nami. Do 
naszego przedziału wszedł młody celnik, usiadł 
i poprosił o deklaracje. Ze stoickim spokojem je 
podstemplował, schował do teczki i mówi: „ Nu, 
a teraz państwo przyznajcie się, ile złota macie 
ponadto, co tu wpisane!  Wszyscy wzruszyli ramionami 
(było nas razem 6 osób w przedziale) i wszyscy 
stwierdzili, że nic takiego nie mają. „Proszę się 
przyznać, bo jak się przyznacie, będziecie mogli wysłać 
je z powrotem tam, skąd jedziecie. A jak znajdę – 
skonfiskuję. A u nas są pałoczki, które wykrywają 
złoto! No?” W przedziale dalej cisza, jak makiem zasiał. 
W końcu celnik zastosował inny chwyt, zwracając się 
do każdego z osobna: „Pan ma? Nie mam! A pan? 
Nie!” W końcu przyszła kolej na mnie. „Nie mam” – 
odpowiadam. Ponoć, jak mi później opowiadał 
Staszek, minę miałem wtedy tak głupią, że celnik nie 
miał żadnych wątpliwości. „No to może sprawdzimy. 
Lońka daj pałoczku! Wziął od kolegi pałeczkę 
i przeszliśmy do innego przedziału. Kazał mi wszystko 
wyjąc z kieszeni i przesunął pałeczką od dołu do góry, 
kazał się odwrócić i powtórzył to samo. „Przepraszam 
pana za kontrolę. Dziękuję”  – powiedział. Wróciłem do 
przedziału i czekaliśmy co będzie dalej. Nie wydarzyło 
się jednak już nic i tylko w następnym przedziale inny 
celnik wytrząsał wszystko z damskiej torebki, rozkręcał 
tranzystor, sprawdzał baterię, itp. Wreszcie pociąg 
ruszył, a my odetchnęliśmy głęboko. Za chwilę 
w Medyce wsiedli polscy celnicy i bez słowa dopełnili 

wszystkich formalności,  szybko podstemplowali 
deklaracje i zniknęli. Mieliśmy wszystko za sobą. Dobrze 
było powracać do domu z dalekiej podróży, dalekiej nie 
tylko w przestrzeni. 

 

Wspomnienia rodzinne 
 

Marianna  Kowarz  Jaroszuk z d. Wisz 

Opisane przeze mnie wspomnienia stanowią 
połączenie historii losów dwóch rodzin – mojej 
i mojej bratowej. Historie te poznałam  i spisałam ze 
wspomnień najbliższych mi osób, a ostatnie etapy 
z autopsji. Moi dziadkowie od strony mamy – Aniela 
i Józef Reizer pochodzili z okolic Rzeszowa. Mama -  
Wiktoria Reizer urodziła się w Albigowej koło 
Łańcuta, dziadkowie od strony taty – Stefania i Piotr 
Wisz byli nazywani „Mazurami”, co sugerowałoby ich 
wcześniejsze pochodzenie. Obie rodziny spotkały się 
w miejscowości Święty Stanisław (parafia Święty 
Józef) w powiecie Kołomyja (prawdopodobnie dzięki 
gospodarczej polityce rządu Józefa Piłsudskiego), 
gdzie dzięki pracy na dotychczasowych nieużytkach, 
w końcu lat 30-tych dorobili się zasobnych gospodarstw 
i dobrych, sąsiedzkich relacji z ukraińskimi sąsiadami. 
Moi rodzice - Jan i Weronika Wisz po 10-ciu latach 
małżeństwa doczekali się dwójki dzieci – Filomeny 
i Józefa (ja byłam trzecim, najmłodszym dzieckiem) 
oraz dorobili się ładnego domku na przedmieściach 
Kołomyi, przy ul. Bagińskiego 9. 

Wiosną 1940 roku mój ojciec poszedł na wieś do 
dziadków po wiktuały, których w czasie wojny 
w mieście brakowało i w drodze powrotnej został zabity 
przez „nieznanych oprawców”, prawdopodobnie przez 
banderowców. Na okres świąt Bożego Narodzenia 
(zima 1940/41) mama z dziećmi pojechała do teściów, 
gdzie spotkała się cała rodzina. Wracając do miasta 
mama pozwoliła, by mój 10 letni wówczas brat Józef 
Wisz odwiedził siostrę naszego ojca – Stanisławę Wisz, 
która była żoną Stanisława Lisowskiego i wraz z jego 
rodziną mieszkała w miejscowości Polska Wola 
Zakrzewce. Po jakimś czasie mama dowiedziała się, że 
wszyscy mieszkańcy Polskiej Woli zostali zesłani na 
Sybir. Mama usilnie starała się odzyskać syna, próbując 
przekonać ówczesne władze, że wywózka jej 
małoletniego syna była pomyłką. Starania swoje mama 
podpierała wstawiennictwem wpływowych znajomych 
oraz nie szczędziła stosownych „załączników” w postaci 
wartościowych, rodzinnych pamiątek i precjozów. Nie 
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przyniosło to jednak oczekiwanego efektu i pewnego 
dnia, w pewnym urzędzie, od „względnie uczciwego” 
pracownika usłyszała: „Żenszczina, ty nie wiesz, że jest 
wojna? Daj spokój oni ci syna nie wrócą, im potrzeba 
mężczyzn. Gdyby to była córka, to może mogłabyś 
mieć nadzieję.” Mój brat z całym transportem, ciotką 
oraz wujkiem trafili do  rejonu w Krasnojarskiej 
Obłasti. Z jego dawnych wspomnień wiem, że była to 
niezagospodarowana przestrzeń i aby przeżyć ludzie 
ryli w ziemi nory budując  ziemianki. Mężczyźni 
pracowali przy wyrębie lasu, kobiety w koromysłach 
nosiły wodę, która była daleko od wskazanego im 
miejsca zasiedlenia, a dzieci zbierały mech i żebrały. 
Głodowe racje żywnościowe przy ciężkiej pracy 
powodowały masową śmierć. Dotknęło to również 
wujostwa - Stanisławy i Stanisława Lisowskich, którzy 
mimo młodego wieku i dobrego zdrowia zmarli 
w krótkim czasie, prawdopodobnie na tyfus, bo ciocia 
(jak opowiadał brat) była bardzo opuchnięta na skutek 
głodu. Po śmierci wujostwa brat pozostał bez opieki. 
Wiedział jednak  ze słyszenia, że w „okolicy” jest dom 
dziecka dla polskich sierot i wraz z dwoma kolegami, po 
dwutygodniowym marszu udało się mu do niego 
dotrzeć dzięki pomocy bezimiennych ludzi o dobrych 
sercach. Losy małych sierot zawsze wzruszają i bez 
względu na  czasy oraz szerokość geograficzną krzywda 
dzieci jest najtrudniejszą rzeczą, na którą godzi się 
przeciętny, normalny człowiek. W domu dziecka 
(sierocińcu) dzieci mogły liczyć na zapewnienie 
minimalnych warunków do egzystencji. Porozumienie 
generała Sikorskiego ze Stalinem dał szansę gen. 
Andersowi na zorganizowanie armii z polskich 
Sybiraków i skierować się na zachód. Na „tyłach” tej 
armii przemieszczał się również polski szpital 
z wieloma chorymi oraz sierociniec, a w nim, wśród 
500 polskich sierot mój brat Józef Wisz Lisowski. 
Nazwisko wujka musiał przybrać w chwili deportacji, 
gdyż nie miał przy sobie innych dokumentów.(1) Po 
opuszczeniu ZSRR żołnierze - Sybiracy tworzący Polskie 
Siły Zbrojne w ZSRR (Armia Andersa) powstałej  na 
mocy układu Sikorski – Majski zostali włączeni do 
tworzącej się w Iraku, Iranie i Palestynie Armii Polskiej 
na Wschodzie. Reorganizująca się i przygotowująca do 
działań bojowych armia nie mogła już więcej zajmować 
się problemami cywili, w tym sierotami. Opiekę tę 
przejął  Rząd Polski w Londynie.  

Moja bratowa Irena Zych jest Polką urodzoną 
w Nowogródku, jako najstarsza z pięciorga dzieci 

(Irena, Stasia, Józek, Edek i Lolek). Ojciec jej był 
leśniczym i w ramach deportacji mundurowej 
inteligencji polskiej wraz z całą rodziną został zesłany 
na Syberię. Przeżywali tam gehennę zesłania, jak 
miliony Polaków. Po porozumieniu gen. Sikorskiego 
ze Stalinem, w posiółku, w którym pracowali 
i wegetowali, dowiedzieli się o szansie powrotu do 
kraju. Razem z dwiema sąsiedzkimi rodzinami złożyli 
się oddając obrączki ślubne, wynajęli furmankę, na 
którą wsadzono dzieci i udali się w drogę do linii 
kolejowej, leżącej w odległości 250 km. Drogę tę 
dorośli przebyli na piechotę. Po dotarciu do stacji 
kolejowej wsiedli do transportu, który przez Persję 
i Irak miał ich dowieźć do Europy. Niestety osłabione 
głodem organizmy odmówiły posłuszeństwa i nie 
wytrzymały epidemii tyfusu. Pierwszy zmarł ojciec 
mojej bratowej, a po paru dniach mama. Wagony 
były tak przepełnione wygnańcami, że ciała zmarłych 
wydawano na zewnątrz przez okna. Jak się z nimi 
potem obchodzono, do dzisiaj oficjalnie nie wie nikt. 

Po śmierci rodziców pięcioro nieletnich dzieci 
jechało w nieznane, licząc tylko na siebie. Na którymś 
z postojów najstarsza, około trzynastoletnia Irenka 
z pożyczonym wiadrem wyszła do hydrantu po wodę 
i gdy pociąg ruszył słaba dziewczynka nie miała siły by 
go  dogonić. Została sama i bezradna.  Zaopiekował 
się nią wtedy wiekowy dróżnik, dzieląc się kromką 
chleba. Na tekturce napisał jej także numer 
transportu, w którym odjechało rodzeństwo i kazał 
go strzec, jak źrenicy oka. Po paru godzinach Irenkę 
wzięły pod opiekę kołchoźnice, które kolejnym  
pociągiem jechały w tym samym kierunku. W ten 
sposób życzliwym łańcuchem ludzkich serc i dobrej 
woli, a może i z pomocą boską dziewczynka 
„dogoniła” ostatni wagon „swojego” transportu, 
w którym wspaniałym zrządzeniem losu jechali polscy 
żołnierze - kolejna część Armii Andersa. Żołnierze 
polscy wzięli do swojego wagonu pięć polskich sierot, 
wykąpali w brezentowej wannie, odwszawili 
i nakarmili. Opiekowali się dziećmi przez czas 
podróży, aż transport dotarł do celu, gdzie żołnierze 
zostali wcieleni do wojska, a dzieci zabrane do 
sierocińca. Tutaj mój brat Józef Wisz-Lisowski poznał 
moją bratową Irenkę Zych. Mieli wtedy około 13 - 14 
lat. Moja bratowa nie znała daty swoich urodzin, nie 
ma zdjęcia nikogo z rodziny, żadnych śladów korzeni, 
a wiek swój określiła odnosząc się do zapamiętanej 
daty 1-szej Komunii. 
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W porozumieniu z Rządem Polskim 
w Londynie sierociniec z 500 polskimi dziećmi 
przejął rząd południowoafrykański ponieważ  RPA 
było wówczas dominium brytyjskim.(2) Po dzieci 
przysłano statek, który z początkiem kwietnia 1943 
roku przewiózł polskie dzieci z Iranu do portu Port 
Elisabeth, a potem po kwarantannie specjalnym 
pociągiem do Oudtshoorn. Dzieci zakwaterowano 
w budynkach po dawnych koszarach, podzielono na 
grupy wiekowe, zapewniono ubranie, wyżywienie, 
opiekę lekarską, opiekę wychowawczą oraz szerokie 
możliwości nauki dla „maluchów” w szkole 
powszechnej, a dla młodzieży możliwości zdobycia 
zawodu w takich kierunkach, jak: finanse, krawiectwo 
i mechanizacji. Sieroty miały tu opiekę do stycznia 
1947 roku, kiedy to skończył się finansowy patronat 
Rządu Polskiego w Londynie i zapadła decyzja 
o likwidacji Domu Dzieci Polskich.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mój brat, jako 17-letni chłopiec podjął pracę, 

jako ekspedient sprzedający broń. Właściciel sklepu 
zapewnił mu mieszkanie we własnym domu. Nieco 
trudniej miała bratowa, która nie chcąc opuścić 
rodzeństwa zamieszkała u sióstr zakonnych, gdzie 

mogła ukończyć szkołę klasztorną. Irenka i Józio 
pobrali się w 1950 roku. Brat pracował już wówczas 
w kopalni i mógł wziąć kredyt na dom 
w Johannesburgu, w którym dach nad głową znalazło 
także rodzeństwo Irenki aż do chwili uzyskania pełnej 
samodzielności. Irence i Józiowi ślubu udzielił ksiądz 
Leon Łomiński, który jako opiekun towarzyszył 
sybirskim sierotom przez cały szlak od nieludzkiej 
ziemi sybirskiej aż do RPA, gdzie słońce nigdy nie 
zachodzi. Irenka i Józek byli pierwszym, ale nie jedynym 
małżeństwem spośród pięciuset dzieci polskich 
asymilujących się w RPA. 

 
 
 
Brata i bratową odwiedziłam wraz z dziećmi w 1976r. 
Przebywaliśmy u nich 3 miesiące i wspominamy ten 
czas, jako wakacje życia. Dziś mój brat ma 82 lata, 
bratowa prawdopodobnie również tyle, mają dwoje 
dzieci, troje wnuków i pięcioro prawnuków. Pomimo 
upływu lat pozostali ofiarami deportacji, a stygmat 
Sybiru pozostał w nich do dzisiaj. Przez cały czas, mimo 
prawdziwego dostatku materialnego bali się życia. 
Syndrom głodu i „kromki chleba pod poduszką” 
przełożył się na strach przed każdym następnym 
dniem, przesadną zapobiegliwość i oszczędność oraz 
ciągłe zabezpieczanie się na wszelkie sposoby przed 
nieznanym zagrożeniem, co bardzo ograniczało im 
radość życia. Po aktywnie spędzonym życiu 
zawodowym mieszkają dziś w Bredasdorp, 30 km od 
miejsca, gdzie Ocean Atlantycki łączy się z Oceanem 
Spokojnym. 
Dramat dzieci z traumą Sybiru, zmiana granic Polski, 
kilkudziesięcioletnia zależność Polski od Rosji i życie 
poza ojczyzną zniszczyły poczucie przynależności do 
polskości i patriotyzm, który stał się dla nich pojęciem 

Józef Wisz Lisowski 
1948 rok 

Irena i Józef   
Wisz Lisowscy  

z dziećmi 
Kwiecień 1967 rok. 

Irena i Józef Wisz Lisowscy 
Grudzień 2003. 
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wirtualnym. Nie nastąpiła też w pierwszym pokoleniu 
pełna asymilacja z nową ojczyzną, co sprawiało, że czuli 
się ludźmi z nikąd. Świadectwem tego jest życzenie 
brata wyrażone głośno i jednoznacznie, by po śmierci 
był skremowany, a jego prochy rozsypane w oceanie. 
 

Przypisy 
Na podstawie opracowania prof. Krystyny Wróbel Lipowej 
(Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin) „Dzieci 
polskie w Związku Radzieckim w czasie II wojny 
światowej”. Wschodni Rocznik Humanistyczny, tom II, 
2005. 
 

1. 30 lipca1941 r. zawarty został układ między rządem 
polskim na emigracji, a państwem radzieckim, określany 
także jako układ Sikorski – Majski. Dawał on Polakom 
znajdującym się na terenach ZSRR możliwość poprawy ich 
trudnej sytuacji. Szczególnie ważny był dla nich dołączony 
do układu polsko-radzieckiego, dodatkowy protokół który 
stwierdzał: „Z chwilą przywrócenia stosunków dyplo-
matycznych rząd ZSRR udzieli amnestii wszystkim 
obywatelom polskim, którzy są obecnie pozbawieni 
swobody na terytorium ZSRR, bądź jako jeńcy wojenni, 
bądź z innych powodów. Następnie 14 sierpnia 1941 r. 
zawarta została umowa wojskowa między Naczelnym 
Dowództwem Wojska Polskiego i Naczelnym Dowództwem 
ZSRR w sprawie utworzenia Armii Polskiej na terenach 
ZSRR. Organizował ją awansowany do stopnia generała 
dywizji Władysław Anders. Wkrótce powołano do życia 
ambasadę polską w ZSRR, która przez delegatury 
terenowe i mężów zaufania zajęła się poprawą położenia 
materialnego deportowanej ludności polskiej. W czasie 
pierwszej ewakuacji od 24 marca do 3 kwietnia 1942r. 
ludności cywilnej wraz z wojskiem na Bliski Wschód udały 
się także dzieci. Łącznie opuściło wówczas ZSRR 33069 
żołnierzy i 10789 cywilów, w tym 3100 dzieci. Transporty 
kierowane były do Iranu. 
2. Dominium brytyjskie to forma ustrojowa istniejąca 
w ramach imperium brytyjskiego, stanowiąca formę 
pośrednią między samorządną kolonią, a suwerennym 
państwem, jednak z czasem ewoluująca zdecydowanie 
w stronę tego ostatniego. Pierwszym dominium brytyjskim 
była Kanada, która otrzymała taki status w 1867 roku. 
Kolejnymi były Australia (1901), Nowa Zelandia (1907), 
Nowa Fundlandia (1907), Związek Południowej Afryki 

(1910) i Wolne Państwo Irlandzkie (1922). 
Rząd RPA po kilkukrotnych odmowach zgodził się przyjąć 
grupę 500 polskich dzieci i 25 osób polskiego personelu. 
Dzieci wiekowo miały liczyć od 5 do 12 lat, być sierotami, 
lub dziećmi, których miejsce stałego pobytu nie było 
znane. Jedną połowę grupy stanowić miały dziewczynki, 
a drugą chłopcy. Miejscem czasowego pobytu grupy miały 
być zabudowania obozu wojskowego w Oudtshoorn, 
w Prowincji Przylądkowej. Porównanie z obozami 

i ośrodkami w innych krajach afrykańskich wypadało 
zdecydowanie na korzyść Oudtshoorn. Miasto to było 
ośrodkiem administracyjnym zamożnego okręgu 
rolniczego z placówkami kulturalno-oświatowymi 
i nowoczesną infrastrukturą techniczną. W konsekwencji 
do Oudtshoorn na początku kwietnia przybyło 200 
dziewczynek i 300 chłopców w wieku od 4 do 20 lat. Na 
początku 1944r. Sierociniec dla Polskich Dzieci 
w Oudtshoorn przyjął nazwę nową: „Dom Polskich Dzieci 
Krzyż Południa w Oudtshoorn”. Ośrodek ten mimo 
zastrzeżeń, spełniał funkcje opiekuńczą, a szkoły 
przygotowywały młodzież do dalszej nauki. Patronat ZPA 
(Związek Południowej Afryki  – dominium brytyjskie, 
którego istnienie poprzedziło powstanie RPA) nad obozem 
umożliwiał przechodzenie uczniów ze szkól polskich do 
szkół zawodowych południowo-afrykańskich, działających 
wg wzorców angielskich, dobrze wyposażonych w pomoce 
naukowe, narzędzia i maszyny. Zdolniejsi uczniowie mogli 
nastepnie wyjeżdżać na dalszą naukę zawodu do 
Johannesburga, Port Elizabeth, Kapsztadu i innych 
miejscowości. Osrodek dzieci polskich w Oudtshoorn 
zakończył swoja działalność w 1947 r. Niektórzy 
wychowankowie wrócili do kraju na żądanie rodzin, inni 
połączyli się z rodzinami przebywającymi w obozach 
w Afryce, a po ich likwidacji zostali na emigracji. Jeszcze 
inni, rozproszeni po obszarze Afryki z czasem zasymilowali 
się z miejscowym społeczeństwem. 

 

Pokucie – legenda i rzeczywistość 
 

II wojna światowa 
 

Stanisław Wołoszczuk 
 

Poniższy artykuł jest fragmentem książki Stanisława 
Wołoszczuka „Pokucie – legenda i rzeczywistość”, 
wydanej przez wydawnictwo „Nortom” 2000r.  
 

Druga wojna światowa była dla Pokucian 
ogromnym zaskoczeniem, podobnie zresztą, jak dla 
całego narodu. W poprzedzających miesiącach, 
poczynając od maja krążyły wprawdzie różne pogłoski 
na temat możliwości wybuchu wojny, ale ludność 
odnosiła się do tych pogłosek z dużą rezerwą 
i niedowierzaniem. To niedowierzanie minęło 
dopiero podczas pośpiesznej, sierpniowej mobilizacji. 
Do wojny  wcielano najwięcej podoficerów i oficerów 
i to nierzadko byłych żołnierzy armii austriackiej oraz 
byłych legionistów, uczestniczących w wojnie 
bolszewickiej. Dzień pierwszego września był dla 
mnie i całej rodziny bardzo przygnębiający. 
Wieczorem wpadłem na krótko do domu. Stryjek 
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Wojciech był już u nas i jak zwykle rozmawiał z ojcem 
o sprawach gospodarczych. Był to ich ulubiony temat. 
W pewnym momencie stryjek zapytał: „Ty wiesz, 
Tońku, że dzisiaj rano wybuchła wojna? Nie, a kto 
z kim” - zapytał Tońko. „Ano, Niemcy hitlerowskie 
napadły na Polskę”. Ojciec poruszył się nerwowo 
i zbladł, po czym nagle wstał i wrzasnął: - „A to 
Vertlfuchte deutsche, ja mam już dosyć przeklętych 
wojen”. Po tych słowach ojciec niespodziewanie 
doznał szoku. Był to skutek wielu zranień oraz 
tkwiących jeszcze w jego ciele odłamków z pierwszej 
wojny światowej i wojny bolszewickiej.  

Życie na Pokuciu toczyło się w zasadzie 
normalnym trybem, chociaż u wszystkich, wyraźnie 
widać było wzmagający się niepokój i przygnębienie. 
W miastach, wsiach widać było grupki ludzi, ale już 
nie tak zadowolonych i uśmiechniętych , jak przed 
pierwszym września.  U posiadaczy radioodbiorników 
trwały wręcz dyżury, by wysłuchać najnowszych 
informacji o dalszych wydarzeniach w kraju, 
a codzienną prasę również rozchwytywano. 
Siódmego września radio podało, że Warszawa jest 
oblężona, rząd opuścił stolicę, natomiast prezydent 
Warszawy Stefan Starzyński ogłosił apel do 
mieszkańców o obronę stolicy.  Pewna nadzieja 
wstąpiła w Pokucian po ogłoszonym w Londynie 
orędziu premiera Chamberlaina do narodu polskiego, 
który zapewniał, że Wielka Brytania i Francja przyjdą 
ze zdecydowaną pomocą Polsce w jej walce 
z agresorem. Tak się nie stało, była to tylko zapowiedź 
bez pokrycia. Po kilku dniach nadeszły informacje, że 
nie tylko Warszawa jest bezlitośnie bombardowana, 
ale także Lwów, Krzemieniec i inne miasta polskie. 
Faktycznie, cioty Luftwaffe latały nad wschodnią 
częścią kraju bezkarnie, gdyż jak twierdzili kosowscy 
znawcy, w tym rejonie nie było żadnej obrony 
przeciwlotniczej. Wydarzenia wojenne w kraju szybko 
się zmieniały na niekorzyść Polski, stąd też i na Pokuciu 
zaczęła objawiać się panika. W Kołomyi, Śniatynie, 
Kosowie i Kutach 11 i 12 września zaczęły krążyć 
samochody cywilne i wojskowe. W dniu następnym 
było ich coraz więcej, pojawiły się też samochody ze 
znakami CD, czyli korpusu dyplomatycznego. W tych 
dniach było już także kolorowo w pokuckich miastach 
od obecności policji. Żandarmi w granatowych 
mundurach i jasnożółtych butach oraz okrągłych 
czapkach z jasnożółtymi pasami prezentowali się 
wspaniale, tylko ich twarze były zatroskane. W dniach 

13 i 14 września prawie wszystkie hotele, dworki 
i pensjonaty w Kosowie były już przepełnione przez 
uciekinierów z głębi kraju, w tym z Warszawy, 
Krakowa i Lwowa. 14 września późnym popołudniem 
przeszła przez Kosów w kierunku Kut kolumna wojska 
z taborem konnym. Ten dwugodzinny przemarsz, 
a właściwie pochód, wskazywał na potworne 
zmęczenie wojska i zbliżający się dramat. 15 i 16 
września wszystkie możliwe drogi wiodące na 
pogranicze z Rumunią były już zatłoczone przez 
wojsko i ludność cywilną. Dotyczyło to drogi 
Kołomyja, Pistyń, Kosów, Kuty i drogi Kołomyja, 
Zabłotów, Śniatyń, Kuty, a także bocznej drogi 
Czortków, Horodenka, Gwoździec, Zabłotów oraz 
drogi łączącej Stanisławów z Nadwórną i Delatynem. 
Tymi drogami w ogromnym popłochu ciągnęły 
niezliczone karawany furmanek, samochodów 
osobowych i ciężarowych, a także motocykli, 
rowerów oraz pieszych. Ten jednostajny strumień 
ludzki przesuwał się na południe w zgiełku i jazgocie 
maszyn oraz furmanek. Widok zmęczonego wojska, 
a zwłaszcza ludności cywilnej był żałosny. 
Dobroduszna i wyrozumiała ludność pokucka, w tym 
także ukraińska wspomagała umęczonych 
przymusową  tułaczką noclegami, posiłkami 
i napojami. Wzdłuż dróg w wielu miejscowościach 
młodzież stała z wodą w dzbanach i wiadrach, pojąc 
spragnionych.  17 września całe tłumy cywilów 
i wojska były już nad Czeremoszem, tuż pod granicą 
rumuńską. Droga z Kosowa do Kut oraz teren po obu 
stronach był gęsto zatłoczony. W tym samym dniu 
premier R.P. Felicjan Składkowski przebywał 
w Kołomyi. Rano odbył dłuższą rozmowę z ministrem 
Spraw Zagranicznych Józefem Beckiem, po czym 
przyjął ambasadora Rumunii. Ambasador Rumunii 
Grigorcea zapewnił premiera, że król Karol i rząd 
Rumunii udzielają prezydentowi R.P. gościnności. 
Była pora obiadowa, gdy wyszliśmy z mamą ze 
szpitala kosowskiego nieco pocieszeni polepszającym 
się stanem zdrowia ojca. Po przejściu ulicą Szpitalną 
wyszliśmy na ulicę Kucką, na której stał niekończący 
się sznur samochodów przeróżnych marek, a obok 
nich grupki oficerów i generalicja. Jeden z tych 
samochodów wyraźnie wyróżniał się; była to duża 
limuzyna w kolorze malinowym. Przystanęliśmy, bo 
chciałem koniecznie zobaczyć to duże, wspaniale 
prezentujące się cacko z bliska, ale jakiś oficer nie 
pozwolił mi dojść bliżej. Moment ten zauważył generał 
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z pistoletem na brzuchu, uśmiechnął się do mnie 
i zapytał: "Chcesz na pewno kawalerze zobaczyć 
samochód?" Odpowiedziałem nieśmiało, że tak, 
bardzo chętnie. Generał na to: "A powiedz mi, kto ty 
jesteś?" Pytanie było logiczne, więc odpowiedziałem: 
„Polak mały”. Generał na to: „No tak, mały to już nie 
jesteś, ale bystry z ciebie chłopak i ładnie 
odpowiedziałeś, a powiedz jeszcze, jaki znak twój? 
Orzeł biały” - odpowiedziałem. .Stojący obok generała 
inni generałowie i oficerowie rozjaśnili twarze lekkim 
i zadowolonym uśmiechem, natomiast oficer, który nie 
dopuszczał mnie wcześniej bliżej do samochodu, 
zwrócił się do generała: „No widzi Pan, Panie 
Premierze. W tym pięknym zakątku Polski są mądrzy 
młodzieńcy i do tego patrioci”. Generał patrząc na 
oficera odpowiedział: „A co niby pan sugeruje, chyba 
tylko to, że musimy uciekać pod przymusem z własnej 
Ojczyzny, niczym szczury, ale jak tu nie uciekać, skoro 
z jednej strony goni nas Niemiec, a z drugiej Rusek, 
a my jesteśmy wobec agresorów bezsilni”.  Stojąca 
nieopodal mama zapytała odruchowo: „Panie 
Premierze. jaki znowu Rusek?” Generał lekko odwrócił 
się, spojrzał na mamę i odpowiedział pytającej: „A to 
szanowna Pani nie wie, że dzisiaj rano napadli na nasz 
kraj Rosjanie? O Jezu Chryste” - zatrwożyła się mama. 
„To co z nami teraz będzie?” 

To krótkie przypadkowe spotkanie z ostatnim 
premierem II Rzeczpospolitej przerwał jakiś oficer, 
który pośpiesznie podszedł do generała. Premier był 
na tyle dla nas uprzejmy i życzliwy, iż po wysłuchaniu 
przybyłego oficera odwrócił się i powiedział: 
„Żegnajcie i pozostańcie z Panem Bogiem, a ty 
kawalerze razem z kolegami pilnujcie Ojczyzny”. 
Premier z generalicją odjechał w kierunku Kut. Kiedy 
odchodziliśmy z tego miejsca, zirytowana ruskimi 
i kto wie czym jeszcze, mama komentowała 
wypowiedź pożegnalną premiera: „Ja i bez pana 
premiera wiem, że mam pozostać z Bogiem”. Po czym 
wzięła mnie po matczynemu za ramię i kontynuowała 
swoją zatroskaną myśl: "No i widzisz Staśku, nie dość 
nam jednego wroga, to jeszcze się drugi pcha do 
Polski, tak jakby była ona ze złota. Ja tych ruskich 
bolszewików mam już tak samo dosyć, jak tatko 
tamtych wojen z nimi. Za mojego krótkiego życia 
Rosjanie byli u nas już trzy razy i nie daj Bóg, żebym 
miała ich czwarty raz oglądać".  

Koło sądu grodzkiego podszedł do nas Janek 
Kaszyński, który w rozmowie na temat zgrupowanego 

wojska stwierdził, iż ten sznur samochodów z elitą 
rządową i generalicją ciągnie się od Kosowa prawie 
do Kut i zachęcił mnie do odwiedzenia zatłoczonego 
przygranicznego miasteczka. Za zgodą mamy 
przystałem na propozycję, tym bardziej, że był to już 
drugi tragiczny dzień w tym miesiącu dla Polski - 
napaść Rosji na Polskę. Z Zakładu Leczniczego dra 
Tarnawskiego w Kosowie wyjechało kilka 
samochodów z generalicją, a wśród nich prezydent  
Mościcki, który był w trzecim samochodzie. Teren 
przydrożny wzdłuż gościńca kuckiego oraz sam 
gościniec był zatłoczony wojskiem, a pomiędzy 
Starymi Kutami i Kutami również cywilami. Szybkie 
przejście na tym odcinku było niemożliwe, wobec 
czego do Kut dostaliśmy się ogrodami od strony Góry 
Owidiusz i dotarliśmy do mostu. Przez słynny, 
wspaniały i okazały most na Czeremoszu o długości 
400 m przemieszczał się tłum wojska i cywilów. 
W godzinach popołudniowych miasto nadgraniczne 
Kuty opuścił prezydent RP Ignacy Mościcki i premier 
Felicjan Składkowski wraz z rządem. Pomimo 
nieprzerwanie przemieszczającego się przez most 
wojska i ludności cywilnej, Kuty były ciągle zatłoczone 
przez napływających do Kut uciekinierów. Przed 
Sądem Grodzkim stała nieskończenie długa kolejka, 
gdzie na poczekaniu wydawano paszporty. Wśród już 
obecnych w Kutach i ciągle napływających do miasta 
uciekinierów panował niesamowity bezład, harmider 
i nieustanny zgiełk. Tu i ówdzie rozlegały się 
głośniejsze wołania, krzyki i uciążliwy dla ucha lament, 
który był w tym dniu w Kutach wszechobecny. Płakali 
ci, którzy opuszczali polską ziemię oraz ci, którzy ich 
żegnali i pozostawali na tej opuszczonej ziemi. Ten 
zgiełk i lament wzmagał przygnębienie, żal, rozpacz, 
nieszczęście i tragedię życiową Polaków. Widok był 
przygnębiający, żałosny i wręcz żałobny. Dla mnie i dla  
Janka najbardziej wzruszające było to, że tak cywile jak 
i żołnierze wkładali do swych toreb i portfeli kwiaty 
i liście z drzew, a kiedy tych w dolnych partiach 
zabrakło, zabierali źdźbła trawy oraz grudki polskiej 
ziemi. Każdy brał, co mógł i skrzętnie zawijał 
w papierek. Z tego faktu można było wnioskować, że 
wszyscy zdawali sobie z tego sprawę, iż opuszczają 
ojczystą ziemię i wybierają się w nieznaną tułaczkę. 
Wielu z opuszczających tuż przed mostem całowało 
ziemię. Dramat z godziny na godzinę wzmagał się, 
a niepokój wśród umęczonych dotychczasową 
tułaczką ciągle wzrastał. Po opuszczeniu Kut przez 
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prezydenta i premiera RP, zapanowała panika 
w obawie, czy Rumunia nie zamknie przejścia, ale 
obawy były przedwczesne. Do przesuwającego się 
tłumu w kierunku mostu wciąż dołączały nowe 
oddziały wojska i cywilów, którzy po otrzymaniu 
paszportów grupowali się nieopodal sądu. Między 
godziną 14.00 a 15.00 nad Kutami przeleciały trzy 
samoloty, powodując paniczne zamieszanie. Wśród 
cywilów zapanowała psychoza strachu. Wojsko ten 
przelot potraktowało z zrozumiałym zaciekawieniem, 
ale bez większej emocji. Pod wieczór rozniosła się 
wieść po mieście, że rumuńska straż graniczna nie 
sprawdza już dokumentów, a jedynie rozbraja 
wojsko. Od cywilów broni nie żądano, stąd niektórzy 
oficerowie, nie chcący rozstawać się z bronią, dawali 
cywilom broń do przeniesienia. W niektórych 
kolumnach żołnierze oczekujący na przejście głośno 
zastanawiali się, czy w ogóle przekraczać Czeremosz 
i podążać w nieznane, czy też wracać do domu. 
Zdania były podzielone ale najczęściej dochodziły 
głosy bardzo dramatyczne: "Ratuj się jak kto może!". 
Przepychając się przez tłum do wyjścia z miasta 
spotkaliśmy sporą grupę generałów i niższych rangą 
oficerów, a wśród nich naczelnego wodza Śmigłego-
Rydza, który w asyście generalicji przekroczył granicę 
państwa tego samego dnia wieczorem. Tak więc 17 
września 1939 roku był na Pokuciu dniem wyjątkowo 
żałosnym i tragicznym dla narodu polskiego.  

Na tle tych wydarzeń, do historii II 
Rzeczypospolitej przeszło także Pokucie, na którym 
zapoczątkowano odzyskanie przez Polskę 
niepodległości podczas wyzwolenia w 1915 roku 
skrawka ziemi w Karpatach wschodnich oraz do jej 
upadku po ewakuacji naczelnych władz Polski tego 
tragicznego dnia na Pogórzu Pokuckim. Pogórze 
Pokuckie z 17 na 18 września było areną dramatu 
i klęski narodu polskiego, jego rządu oraz wojska, 
które wobec jednoczesnej napaści dwóch wrogów nie 
było w stanie przeciwstawić się agresorom i zapobiec 
klęsce. Upadek II Rzeczypospolitej kosztował Polskę 
utratę 52% obszaru. 18 września Prezydent Mościcki 
już z rumuńskich Czerniowiec skierował swoje 
ostatnie orędzie do narodu polskiego. Z orędzia 
pozostało w mojej pamięci następujące zdanie: 
"Postanowiłem przenieść siedzibę prezydenta 
Rzeczypospolitej  i  naczelnych  organów   polskich  na 
terytorium jednego z naszych sojuszników". Podczas 
mojego i Janka powrotu do Kosowa spotkaliśmy kilka  

 
 
 
grup żołnierzy, którzy zrezygnowali z nieznanej 
tułaczki i postanowili powrócić do swych domów. Ich 
powrót wiązał się z zastąpieniem mundurów 
ubraniami cywilnymi, w czym chętnie pomagali 
mieszkańcy Pogórza. Pomoc ta dla wielu okazała się 
szkodliwa podczas rewizji i wywózki przez sowietów 
na Sybir. Nieliczne grupki żołnierzy, podoficerów 
i oficerów można było spotkać jeszcze 18 września. 
Szukali możliwości przerzutu. Pierwsza ekspozytura 
przerzutowa na Węgry i do Rumunii powstała już 19 
września 1939 r. w Kosowie. Następny tajny punkt 
przerzutowy do Rumunii powstał pod koniec 
września w Kutach oraz na Węgry w Nadwórnej, 
a w październiku w Śniatynie i Horodence. Według 
braci Józka i Janka Wołoszczuków (już nieżyjących), 
kosowski punkt przerzutowy mieścił się na 
Moskalówce i rozpoczął natychmiast pracę. Kosowska 
ekspozytura nazywana była również punktem 
węgierskim, któremu nieocenioną pomoc oddawali 
Huculi z głębi Karpat. Nieco później inne punkty już 
ściśle współpracowały z ekspozyturą kosowską. 
Ekspozytury siłą rzeczy kierowane były przez osoby 
zaufane i nie budzące żadnego podejrzenia ze strony 

Józek i Janek Wołoszczukowie 
współtwórcy kosowskiej ekspozytury. 
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ukraińskich nacjonalistów. Ekspozytura w Horodence 
była słabo zakonspirowana, toteż ekspozyturę 
Chojnackiego wykryto i w grudniu 1939 roku 
aresztowano około 25 osób i skazano na zsyłkę, na 
Sybir. Kosowska ekspozytura utrzymywała bardzo 
ścisłe kontakty z Węgrami. To pozwoliło na przerzut 
w pierwszej kolejności tych, którym nie udało się 
przejść do Rumunii z 17 na 18 września. Ukrywający 
się przed dziczą sowiecką i nacjonalistami, czy wręcz 
kapusiami, mieli do wyboru dwa wyjścia; ujawnić się 
i czekać na więzienie bądź zsyłkę lub ukryć się. Wśród 
przerzucanych do Rumunii i Węgier byli starostowie, 
burmistrzowie, pracownicy administracji państwowej, 
sądownictwa, prokuratury, nadleśnictw państwowych, 
policji, poczty i telegrafu oraz oficerowie   WP   i  inni.  
W  zaszyfrowanym  rejestrze Józka i Janka nie było 
tylko księży, ale lista była długa. Z kosowskiego punktu 
przerzutu przypominam sobie jedynie zaskakujące 
i nieoczekiwane spotkanie już na Górnym Śląsku 
w maju 1945 r. pocztowca Stanisława Kurdziela. To 
niezmiernie serdeczne spotkanie wzruszyło nas do łez 
i mieliśmy przez chwilę wrażenie, że znajdujemy się w 
Kosowie. Okazało się, że byliśmy obaj w kozielskiej 
Grupie Operacyjnej KERM (1), ale każdy z nas miał inny 
rodzaj zajęć. W oparciu o nasze wówczas rozeznanie 
i poprzednią wiedzę, można stwierdzić, że pokuckie 
tajne ekspozytury uchroniły przed zagładą ze strony 
okupantów bądź ukraińskich bojówkarzy kilka tysięcy 
osób.  
1.Grupy Operacyjne KERM – grupy powołane przez 
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów i Ministerstwa 
Przemysłu na początku 1945r., które zgodnie z instrukcją 
z dnia 27.03.1945 r. miały za zdanie przeprowadzenie 
spisu majątku pozostawionego przez Niemców oraz 
organizację polskiego przemysłu i życia gospodarczego. 
Pomimo tego, często przyjazd Grup Operacyjnych 
następował wtedy, gdy obiekty przemysłowe, składy, 
magazyny i przedsiębiorstwa komunalne znajdowały się 
już w rękach Armii Radzieckiej. Działalność grup w okresie 
początkowym była więc znacznie ograniczona, mogły one 
tylko zabezpieczyć obiekty, które nie znalazły się w kręgu 
zainteresowań radzieckich Oddziałów Zdobyczy 
Wojennych. Były to przeważnie zakłady małe. Duże 
zakłady przemysłowe były zajmowane przez oddziały Armii 
Czerwonej, demontowane i wywożone lub 
wykorzystywane do produkcji na rzecz armii. 
  
„Tajemnicza działalność Przedsiębiorstwa Poszukiwań 
Terenowych w świetle zasobów Archiwum Państwowego 
we Wrocławiu” 

Marek Lubicz-Woyciechowski 

Ostatnia Polka w Tłumaczu  
Józefa Muczulska 

 

Irena Rosowska 

 
Panią Józię Muczulską poznałam w lipcu 

2010r. podczas pierwszego pobytu w Tłumaczu, 
uczestnicząc w akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”. Trudno było odnaleźć Panią Józię 
w Tłumaczu, mimo iż żyje ona w samym jego 
centrum, obok opustoszałego „Kinoteatru”, 
wybudowanego w miejscu zburzonego w 1969 roku 
kościoła rzymskokatolickiego pw. Św. Anny. Do jej 
„królestwa” prowadziła wąska ścieżka, którą można 
wypatrzyć w kępie gęstych krzaków. Do tego roku 
mieszkała w dawnym, przykościelnym budynku 
gospodarczym, rozpadającej się stajni z dziurawym 
dachem, bez prądu, wody i ogrzewania, należącej 
niegdyś do majątku kościoła. Korzysta z wody 
deszczowej (w zimie topi śnieg), czyta tylko przy 
świetle dziennym (bez okularów) siedząc na stercie 
cegieł przed swoim „domkiem”. A czytać lubi bardzo, 
zwłaszcza polskie czasopisma o tematyce kresowej. 
Pani Józia mieszka w tym miejscu od 1944 roku!!! Jej 
dom rodzinny w Tłumaczu oraz dom rodzinny matki 
w Nadorożnej spalili banderowcy. W obawie o swoje 
życie obie zmuszone były szukać schronienia 
w kościele. Przygarnęły je siostry zakonne, które 
w 1945 roku opuściły Tłumacz, pozostawiając Panią 
Józię w przykościelnej stajni. Pani Józia do dziś 
przechowuje w swoim „królestwie” nieliczne 
pamiątki ze zniszczonego kościoła. Jest to figura 
Matki Boskiej, obraz Jezusa Chrystusa oraz krzyż 
z kościoła pw. św. Anny. Ruina stajni, w której 
mieszka coraz bardziej się pochyla, dach przecieka, 
a ściany są coraz bardziej dziurawe. Każda kolejna 
zima w takich warunkach stwarzała zagrożenie dla jej 
życia. Pani Józia ma dziś 88 lat, ale trwa na swoim 
kawałku ziemi chociaż jej dom rozpada się i grozi 
zawaleniem. W tym roku zima była bardzo sroga, 
spadło dużo śniegu, a temperatura wynosiła – 30 

stopni. Czy w takich warunkach można żyć?! Te 
nieludzkie warunki jej życia postanowiła zmienić Pani 
Redaktor Grażyna Orłowska Sondej. Dzięki Niej oraz 
ekipie „Studia Wschód”, a także zaangażowaniu wielu 
ludzi wrażliwych na potrzeby innych udało się 
w lutym br. dostarczyć Pani Józi „wagończyk”, na 
który czekała od lat. Małżeństwo z Kołomyi - Pani 
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Stanisława Patkowska Kołysenko, prezes Towarzystwa 
Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi oraz jej mąż – 
Pan Włodzimierz Kołysenko znaleźli niewielki, 
ocieplony kontener, który kiedyś służył jako kiosk 
handlowy. Fundusze na zakup kontenera, dzięki 
zaangażowaniu wójta Waldemara Kwaśnego 
przekazali mieszkańcy gminy Miłkowice. 
Bracia z Wiązowa Piotr i Tomek Zawłoccy podarowali 
i zamontowali Pani Józi piecyk opalany węglem 
i drewnem, przywieźli też opał do piecyka. 
„Wagończyk” z przygodami dotarł szczęśliwie 
z Kołomyi do Tłumacza i przy pomocy dźwigu 
ustawiony został na miejscu przygotowanym przez 
braci Zawłockich. Pani Józia mogła się wreszcie ogrzać 
i zjeść ciepły posiłek podgrzany na nowym piecyku. 
Jest teraz ciepło, w piecyku słychać trzask palącego 
się drewna i pachnie podgrzewanym jedzeniem. Na 
pożegnanie Pani Józia powiedziała nam, że teraz 
będzie mieszkać, jak prawdziwa królowa. Mam 
nadzieję, że ten niewielki kontener dobrze jej służy, 
a zdrowie dopisuje. Sprawdzę to osobiście w lipcu 
bieżącego roku, podczas kolejnej akcji sprzątania 
cmentarza w Tłumaczu. 
 

Obszerną relację z wyjazdu ekipy Studia Wschód do 
Tłumacza można obejrzeć pod adresem: 
http://www.tvp.pl/wroclaw/publicystyczne/studio-
wschod/wideo/14022012/6538389. 
 

Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie 
 

Kazimierz M. Janeczko 

Uroczyste obchody Dnia Kultury Kresowej 
w Dzierżoniowie rozpoczęły się hymnem państwowym 
15 czerwca 2012 r. przy pomniku ku czci Polaków 
pomordowanych na Kresach Wschodnich II RP. Dzień 
Kultury Kresowej otworzył burmistrz Dzierżoniowa 
Marek Piorun, a Polaków pomordowanych w okrutny 
sposób przez nacjonalistów ukraińskich spod znaku 
UPA, przypomniał pan Jan Jeleń. Zaapelował on, aby 
wszyscy zgromadzeni przez aklamację poparli 
wniosek płk Jana Niwińskiego z Patriotycznego Ruchu 
Kresowego, o ustanowienie przez Sejm RP dzień 11 
lipca ŚWIĘTEM PAMIĘCI MĘCZEŃSTWA KRESOWIAN. 
Po apelu poległych i salwie honorowej delegacje 
władz samorządowych, stowarzyszeń i ruchów 
patriotycznych złożyły pod pomnikiem wiązanki 
kwiatów. Dalszy ciąg uroczystości miał miejsce 
w kościele p.w. Maryi Matki Kościoła, gdzie w intencji  

 
 
 

 

pomordowanych na kresach, odprawiono Mszę św. 
oraz poświęcono sztandar Stowarzyszenia Kresowian 
w Dzierżoniowie. 

W kinoteatrze „Zbyszek” odbyła się ceremonia 
przekazania sztandaru Stowarzyszeniu Kresowian 
przez fundatorów. Fundatorzy - min. poseł i senator 
RP, wicestarosta dzierżoniowski, burmistrzowie 
i wójtowie oraz przedsiębiorcy przybili do drzewca 
sztandaru symboliczne gwoździe. Stowarzyszenie 
odznaczone zostało „Krzyżem Czynu Zbrojnego” za 
popularyzowanie i utrwalanie pamięci o ludziach i ich 
czynach w walce o niepodległość Polski, podczas II 
Wojny Światowej i po jej zakończeniu. „Oficerskim 
Krzyżem Czynu Zbrojnego” odznaczeni zostali: pani 
Monika Śladewska ze Stowarzyszenia Upamiętnienia 
Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów oraz panowie: 
Marek Piorun burmistrz miasta, prof. dr Jacek Wilczur 
z UW i Edward Bień prezes Stowarzyszenia Kresowian 
w Dzierżoniowie. „Krzyż za zasługi dla Związku 
Kombatantów RP” otrzymały 4 osoby min. pani 
Grażyna Orłowska-Sondej, redaktor TV Wrocław, 
inicjatorka akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”. Ważną częścią uroczystości była 
Konferencja naukowo-historyczna, w której wykłady 
wygłosili znawcy historii kresów II RP; prof. dr Lucyna 
Kulińska, prof. dr hab. Bogusław Pazia oraz ks. Tadeusz 
Isakowicz-Zalewski. Całodzienne obchody Dnia Kultury 
Kresowej zakończyły się pięknym spektaklem 
teatralnym „Kresowe epizody” w wykonaniu 
młodzieży z Gimnazjum im. Piastów Śląskich 
w Łagiewnikach oraz koncertem chóru „Canzona” 
z Olesznej. 

Poświęcenie sztandaru Stowarzyszenia Kresowian 
w Dzierżoniowie 
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Dzień Kultury Kresowej w Dzierżoniowie, 
doskonale wpisuje się, wbrew obowiązującej 
poprawności politycznej w utrwalanie pamięci 
o ludobójstwie Polaków na kresach wschodnich II RP 
i to nie tylko na Ukrainie, z której Polacy zostali 
wysiedleni, ale również o ludobójstwie 100.000  Żydów 
i Polaków w Ponarach pod Wilnem, zamordowanych 
przez Niemców i nacjonalistów litewskich oraz mordach 
na Białorusi. Zdumiewa mnie to, że na wypędzonych 
z kresów wschodnich, mówi się „repatrianci”, a na 
Niemieckie Obozy Koncentracyjne w Polsce mówimy 
Nazistowskie Obozy Koncentracyjne. Nadal, niestety 
często na zachodzie Europy i w USA nazywa się je 
Polskimi Obozami Koncentracyjnymi. Naszych oficerów 
w Katyniu zamordowało NKWD. Pytam, kto wie, co to 
za naród: Naziści i NKWD? Zapytałem o to znajomego 
historyka odpowiedział mi, że to Niemcy i Rosjanie, 
o czym doskonale wiedziałem. Dlaczego więc 
pozwalamy na zakłamywanie historii? Niemcy i Rosjanie 
świetnie realizują swoją politykę historyczną, 
polegającą na rozmywaniu odpowiedzialności za 
dokonane zbrodnie, a my w imię poprawności 
politycznej, z ofiar stajemy się katami. Nie sądziłem, że 
dożyję takich zakłamanych czasów. 

 

Wielkie bałakanie 
 

Elżbieta Niewolska 

W dniach 16 i 17 czerwca 2012r. odbył się 
w Żarach XIV Ogólnopolski Festiwal Polszczyzny 
i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie”, który 

kontynuuje piękną tradycję rozsławiania polskiej 
pieśni kresowej i ochrony dziedzictwa kulturowego 
Polaków z Kresów. Głównym organizatorem żarskiej 
edycji festiwalu, podobnie jak w latach poprzednich 
było  Kresowe Towarzystwo Turystyczno  Krajoznawcze 
im. Orląt Lwowskich w Żarach. Współorganizatorami 
festiwalu byli: Burmistrz Miasta Żary, Starosta 
Powiatu Żarskiego, Żarski Dom Kultury, Centrum 
Artystyczno – Kulturalne „Zamek” w Krośnie 
Odrzańskim, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji 
w Łęknicy oraz Stowarzyszenie „Tobie i Miastu” 
w Żarach. Honorowy patronat nad festiwalem objęli: 
Marszałek Województwa Lubuskiego - Elżbieta Polak, 
Biskup Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej - J.E. ks. 
dr Stefan Regmunt, Wojewoda Lubuski - Marcin 
Jabłoński oraz Prezes Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich we 
Wrocławiu - Andrzej Kaminski.  
W tym roku miasto Żary znów gościło uczestników 
Festiwalu. Przez dwa dni mieszkańcy miasta i okolic 
mogli słuchać pięknych, polskich pieśni z Podola, 
Ziemi Lwowskiej, Bukowiny, Ziemi Nowogródzkiej 
i Wileńskiej, Polesia, Pokucia i Wołynia. W pierwszym 
dniu festiwalu została odprawiona Msza św. w intencji 
Polaków pochodzących z Kresów, z udziałem 
zaproszonych zespołów oraz gości. Po mszy i złożeniu 
kwiatów pod Pomnikiem Polaków Kresowych 
rozśpiewany korowód festiwalowy udał się do 
centrum miasta, gdzie odbył się koncert konkursowy, 
na którym zaprezentowały się grupy śpiewacze, chóry 
oraz soliści biorący udział w konkursie. W pierwszym 
dniu festiwalu wystąpiło 45 zespołów z całej Polski, 
natomiast w dniu  drugim odbył się koncert galowy, 
do którego zakwalifikowały się 23 zespoły. Galę 
festiwalu rozpoczął Zespół Folklorystyczny Ziemi 
Ścinawskiej, a jedna z jego śpiewaczek Pani Gienia 
Mazurkiewicz zaśpiewała solo "Bal u weteranów”. Na 
zakończenie ogłoszono wyniki konkursu i wręczono 
nagrody. Laureatem XIV Ogólnopolskiego Festiwalu  
Polszczyzny i Pieśni Kresowej „Wielkie Bałakanie” 
został Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej, który  
zaprezentował cztery utwory: "Lwowski walczyk”, 
"Wesele u Karolci”, "Plac muzyka” i "Niedziela”, 
zachwycając kunsztem muzycznym i oprawą taneczną, 
zdobywając  także uznanie publiczności oraz  rady 
artystycznej festiwalu. Zakończenie festiwalu uświetnił 
„Duet Evan” w składzie Ewa Walczak i Andrzej 
Szczepański, który zaśpiewał kilka lwowskich piosenek,  

Kanclerz kapituły płk Bolesław Mieczkowski nadaje  
odznaczenie Oficerskim Krzyżem Czynu Zbrojnego. 
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w tym „Wierne Madonny” Jerzego Michotka oraz 
"Wielkie Bałakanie". 

„Wielkie Bałakanie” odbywa się już od 1998 
roku i jest niewątpliwą zasługą Kresowego Towarzystwa 
Turystyczno Krajoznawczego im. Orląt Lwowskich 
w Żarach, które kontynuuje tradycje i dorobek ideowy 
Podolskiego Towarzystwa Turystyczno  Krajoznawczego 
z Tarnopola, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ze 
Lwowa, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 
z Warszawy i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. 
Utrzymuje także bliskie kontakty z organizacjami 
Łużyczan na terenie Niemiec. Mieszkańcy Ziemi 
Żarskiej, kresowi wygnańcy swoją pierwszą organizację 
powołali w połowie lat 80-tych. W 2003 roku 11 
Kresowian założyło Klub Tarnopolan PTTK, a w 2006 
roku na zebraniu założycielskim ok. 100 osób powołało 
KTTK im. Orląt Lwowskich z własna osobowością 
prawną. Dzisiaj KTTK zrzesza ponad 300 Kresowian 
z kilku powiatów (w 2008 roku powstał Oddział 
w Brodach), jest właścicielem nieruchomości w Żarach 
przy ul. Bohaterów Getta 22, gdzie funkcjonuje 
Muzeum, Galeria Obrazów, Biblioteka oraz Dom 
Kultury. Prezesem Towarzystwa jest Józef Tarniowy. 

 

Dni Lwowa we Wrocławiu 
 

Elżbieta Niewolska 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Oddział Wrocławski wraz 
z Klubem Leopolis oraz Klubem Śląskiego Okręgu 

Wojskowego zorganizowały we Wrocławiu obchody 
Dni Lwowa w dniach 23-24 czerwca 2012 r. W ramach 
obchodów Dni Lwowa zorganizowano wystawę 
rysunków Zdzisława Czermańskiego zatytułowanych 
"Mars w karykaturze", które są kolekcją wesołych 
portretów opatrzonych wspólną maksymą Chamforta, 
że „najbardziej straconym dniem jest ten, w którym się 
nie śmiałeś” oraz wystawę zbiorów filokartysty 
Zdzisława Piwki "Lwów na pocztówce 1896-1945". 
Wystawy te będzie można zwiedzać w Klubie Śl. Okr. 
Wojskowego  do 15 lipca 2012 r. Ważnymi punktami 
uroczystości były także: prelekcja pt. "Lwów jako miasto 
stołeczne kresów", wygłoszona w pierwszym dniu 
obchodów przez prof. Stanisława Nicieję oraz występy 
zespołów artystycznych: „Światowid", "Radość", 
"Szymanowianie", "Asturia", "Piastuny", "Dumka", 
oraz Kabaretu "Tyligentne Batiary" z Bytomia. 
Licznie zgromadzeni widzowie „łapczywi słuchali 

blisku mowu” nagradzając artystów rzęsistymi 

brawami. Trochu my sy pośpiwali, pobałakali, 

wysołu pobawili, a nawyt pubalowali. 

Tłumacka złota jesień 
 

Jan Johnson 
 

Spójrz kochanie, już zbliża się jesień, 

Piękna, kolorowa, tłumacka. 

Złota, bujna, pełna uniesień, 

Jeszcze młoda, żywa i junacka. 
 

Taka na zawsze w pamięci nam zostanie, 

To nic, że już tyle lat minęło, 

Taka żywa .. I po cóż to szlochanie? 

Skończyć się musi to, co się zaczęło! 
 

W parku słońce ozłaca stare drzewa 

I aleje ciągle takie same. 

Słońce swe blaski przez listki przesiewa 

W parku gojącym wojenne jeszcze rany. 
 

Jesień złoci i osładza mijające chwile, 

Złotem i purpurą liście w parku święci, 

Chce pozostać taką, by wspominać mile 

Ten czas, nas i park zachować  

w pamięci. 

 

Burmistrz Żar Wacław Maciuszonek oraz Prezes KTTK  
im. Orląt Lwowskich Józef Tarniowy. 

Zdjęcie ze strony: http://www.zary.pl/ 
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Jeszcze raz o Kresowych 
Reminiscencjach 

 

Udało się dotrzeć do Tych, którzy znają 
prawidłowy tekst piosenki w bałaku, umieszczonej 
w poprzednim numerze ZT. Dzisiaj przekazujemy 
prawidłową treść piosenki oraz autorów tekstu 
i muzyki. Tekst napisał Feliks Jabłoński, dając tytuł: 
„Moje wycieczki na Gródek”, a muzyczne jej brzmienie 
zawdzięczamy Adamowi Wojdyle, członkowi 
nieistniejącej już „Kapeli Przemyskiej”, grającego pod 
egidą nieżyjącego już Kazimierza „Kiju” Galikowskiego. 

 
Oto prawidłowy tekst piosenki: 

 
Czasami w wieczór, na tu sy pozwoli, 

Że z dramkim w grabi zasiadam w futelu, 

Stawiam pół basa, bajury na stoli 

I tak kulejnu – ćmaga, halba chmielu. 
 

Jak już puchirzy i pofrygam zdrowu, 

Jaki szpunderyk albu studzinine, 

Uderzam w kimę i wtedy musowo 

W mesztach, kaszkieci na swój Gródyk płyne. 
 

Tam u Elżbiety, czy na Kopytkowym, 

Lub gdzie apteki miał Tytus Łazowski, 

Zicher usłyszysz taku blisku mowe, 

Taż to nie mowa, to jest bałak lwowski. 
 

Kto dziś zrozumi co to sztemp, czy klajster, 

Co to rymunda,  najduch, czy smytrani, 

Szparga, szpanegli, packa, czy wihajster, 

Co to szwajnery, lajfy, czy szwendani. 
 

Choć klawu słyszysz ni rozumiesz przeci, 

Hadra z batiarem stoju pud latarniu. 

On jej klaruji – schowaj się w pryweci, 

Menty ci zicher zamknu w Furdygarni. 
 

I choć ni jeden pomni gdy si dowi, 

Że gdzieś ktoś komuś mordy nakałatał, 

Ali o zakład, że nikt ci nie powi 

Co to takiegu: „nużda francowata”. 
 

Że ja łapczywi, łowim słowa dźwięki 

I długo, długo słuchać masz ochoty. 

Że czujisz nagli lekki dotyk ręki 

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

 

Za pomoc w uzyskaniu właściwego tekstu składam 
podziękowanie Panom – Józefowi Pieluszczakowi 
i Adamowi Wojdyle. 
W tekście mylnie wpisaliśmy Lwów, jako miejsce 
urodzenia K. Makuszyńskiego, który urodził się 
w Stryju. Za błąd przepraszamy. 

Jerzy Czyżycki 
 

Errata 
 

W artykule „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia. II 
edycja 2011” na stronie 22, w kolumnie lewej, 
czwartym wierszu od góry jest:  „W dzień wolny od 
pracy pojechaliśmy na wspaniałą wycieczkę do 
Kamienia Podolskiego, …..” 
Powinno być: „W dzień wolny od pracy pojechaliśmy na 
wspaniałą wycieczkę do Kamieńca Podolskiego, …..” 
 

W artykule „Smutne losy ojca i syna” na stronie 20-tej, 
w wierszu 3 od góry błędnie napisano: „Pracę tę autor 
poświęcił kapłanowi Archidiecezji Wrocławskiej w 45-tą 
rocznicę swoich święceń kapłańskich”. 
 

Powinno być: „Pracę tę autor poświęcił kapłanom 
Archidiecezji Wrocławskiej w 45-tą rocznicę swoich 
święceń kapłańskich. 
 

Na tej samej stronie w wierszach 6 – 7 od góry, błędnie 
napisano: „bardzo jasno ujął cele wygłoszonych kazań”. 
Powinno być:  „bardzo jasno ujął cele wygłaszanych 
kazań”. 

 

Podziękowanie 
 

Zarząd Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo – Wschodnich Oddział we Wrocławiu 
składa serdeczne podziękowanie wszystkim członkom 
i sympatykom za wsparcie okazane przez 
zadeklarowanie i odpisanie 1% ze swoich podatków 
na rzecz naszego Oddziału, jako organizacji pożytku 
publicznego. Zapewniamy wszystkich Ofiarodawców, 
że otrzymane środki zostaną wykorzystane zgodnie z 
celami statutowymi naszego Oddziału. Jednocześnie 
zwracamy się do członków i sympatyków naszego 
Oddziału o deklarowanie 1% w kolejnych latach, za co 
serdecznie z góry dziękujemy. 
 

Z wyrazami szacunku i poważania  
Prezes oddziału Wrocławskiego TMLiKPW   

Zdzisław Piwko. 
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Reich Janina 52,00 
Obarymski Julian 7,00 
Duda Anna 67,00 
Kroczak Czesława 17,00 
Górecka Zofia 7,00 
Królikowska Jadwiga 7,00 
Zakowicz Mieczysław 17,00 
Storożenko Jadwiga 67,00 
Neumann Jadwiga 67,00 
Janicki Stanisław 5,00 
Tuzinkiewicz Antoni 17,00 
Duszyński Józef 67,00 
Czyż Adam 67,00 
Wąs Fryderyka 17,00 
Bilińska Helena 32,00 
Biliński Adam 54,00 
Biś Elżbieta 59,00 
Burczyński Zygmunt 47,00 
Czyżycki Jerzy 17,00 
Dostal Teresa 9,00 
Helt Krystyna 9,00 
Jelińska Krystyna 9,00 
Juhasz Teodor 35,00 
Kowarz Maria 7,00 
Kucharuk Izabela 7,00 
Masłowski Jan 17,00 
Stępniowska Anna 12,00 
Strahl Mirosława 47,00 
Szczepińska Jadwiga 17,00 
Trybuła Arnold 17,00 
Wesoła Filomena 7,00 
Witek Ewa 7,00 
Zakowicz Alicja 7,00 
Żądło Józef 7,00 
Małecka Ewa 17,00 
Mierzwiński Stanisław 67,00 
Korczowska Anna 67,00 
Johnson Janina 67,00 
Paczka Romana 67,00 
Wojtkowiak Jan 49,00 
Tomyn Irena 17,00 
Cichoń Józefa 17,00 
Czepiżak Józef 10,00 
Wojtowicz Jan 10,00 
Ornatowska Janina 17,00 
Jurków Zb. darowizna na Okniany 67,00 
Zakowicz Jan 5,00 
Borsuk Aniela 100,00 
Marciniak Krystyna 17,00 
Paleń Stanisława 17,00 
Gierak Jadwiga 17,00 
Pactwa Janina 67,00 
Razem 1 599,00 

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. 
 

Przypominamy prenumeratorom Zeszytów 
Tłumackich o wniesieniu opłaty za 
czasopismo oraz uregulowanie należności 
składkowej za rok 2012. 
 

Zjazd w Mielnie Unieściu 
 

Uprzejmie informujemy, że tegoroczny zjazd 
w Mielnie Unieściu odbędzie się w dniach od 
01.09.2012r. do 15.09. 2012r. Cena wypoczynku 
za tzw. osobo-dobę wynosi 70 zł. W cenie tej 
jest ujęte zakwaterowanie oraz całodzienne 
wyżywienie. Zniżkowa opłata za dzieci do 
uzgodnienia na miejscu. 
 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału 
zapraszamy na Odpust w Siedlakowicach. Msza 
Odpustowa odbędzie się w dniu 28 lipca o godz. 
12.00. 
 
 Odeszli 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

rodzinie zmarłego składa  

Zarząd TMLiKPW Oddział Tłumaczan  

oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich. 

 

Jan Ślęzak 
 

ur. 28.12.1934r. w Tłumaczu 
 

zm. 29.03.2012r. we Wrocławiu 

Komunikaty 
 

Darowizny za okres 28.11.2011 do 06.06.2012 
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Strona 



 

 

 

 

Ostatnia Polka 
w Tłumaczu 

Józia Muczulska 
Tłumacz 2012 rok. 

Zdjęcia: Irena Rosowska 



 

 

Orkiestra gimnazjalna. 
Tłumacz 1927/28 

 
Od lewej, od dołu: J. Czaja, 

St. Jaworski , Z. Boczarski, 

J. Rachwał, ?, A. Wintoniuk, 

J. Czochara, T. Lewanderski, 

J. Wroński, Hołowaty,  

B. Bohosiewicz, Agopsowicz, 

J. Misiecki, St. Szczawiński, 

Jezierzański, S. Pławiuk, 

prof. Jan Misiecki, Eug. 

Ciupkiewicz, St. Kubler, 

Drohomirecki. 

 

Tłumacz 1933/34. 
Lekcja gimnastyki kl. VII 

w parku tłumackim. 
 

Opiekun:    prof. J. Hrapkowicz 
Uczniowie: Zenon Piotrowicz, 
Eugeniusz Rymarczyk, Jan 
Dresler, ? , ? ,Izaak Neuman, 
Romuald Tuzinkiewicz, ? , ? , ? , 
Roman Ruczkowski, Obuszczak, 
? , ? , ? , Hołejko, ? ,Piotrowski. 

 
 

Zdjęcia archiwalne ze zbiorów  
dr  M. Nikosiewicza 

 

 

Uczniowie 
gimnazjum na 

obozie PW 
w Pasiecznej.  

1928 rok. 
 

Od lewej: Leon Czaja, ? 
, ? , Michał Piotrowicz, 
? , ? , ? , kpt  J. 
Skowroński z synem, 
Hirak, Augustyn 
Jóźwiak, ? , ? ,? ,? ,? , ?, 
Mieczysław Krzemiński. 
Klęczą:   ? ,  Lisowski 
Leży: Włodzimierz 
Misterowicz. 
 
 


