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Był wśród nas  

 
Prezes Zarządu Głównego TMLiKPW  

Andrzej Kaminski  
 

 
 
 
 
 

Śp. Jerzy Czyżycki urodził się 20 listopada 
1924r. w Błudnikach koło Halicza w województwie 
stanisławowskim (Polska). Zmarł 27 maja 2013r. 
w Tallinie (Estonia). W okresie przedwojennym 
mieszkał w okolicach Stanisławowa. Rodzina 
wielokrotnie przeprowadzała się, podążając za pracą 
jego ojca, Stanisława. Po Błudnikach były to kolejno: 
Kałusz, Tyśmienica i Tłumacz, gdzie w 1939r. ukończył 
I. klasę Państwowego Gimnazjum i Liceum. 
Wybuch II wojny światowej zastał go u wujostwa 
w Choroszczy k. Białegostoku. Wojenne koleje losu 
rzuciły go w latach 1940–1942 do Wietrzychowic, 
gdzie mieszkał u rodziny ze strony ojca. Po wybuchu 

wojny niemiecko-sowieckiej wrócił do Białegostoku. 
W 1944 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego, 
pozostał w służbie wojskowej do 1947 roku. W tym 
czasie odnaleziona po wojnie rodzina mieszkała już 
w Legnicy i od tej pory życie swoje związał z Dolnym 
Śląskiem. W 1951r. zdał maturę, a w 1961r. po latach 
równoczesnej pracy i nauki uzyskał tytuł magistra 
ekonomii. W 1961 r. zawarł związek małżeński 
z Danutą z domu Kasperek. Dzieci z tego związku to 
córka Małgorzata (ur. w 1962 r.) i syn Maciej (ur. 
w 1965 r.). 

Jego ścieżka zawodowa związana była ze 
spółdzielczością, rzemiosłem i kulturą, jak Izba 
Rzemieślnicza we Wrocławiu, Ogólnopolski Związek 
Prywatnych Wytwórców, Muzeum Narodowe 
o/Wrocław, Spółdzielnia Pracy Transportowo-
Spedycyjna, potem P.P. Hotele Orbis Wrocław. 
W 1982 r. przeszedł na emeryturę, jednak jeszcze 
przez kilka lat pracował na pół etatu jako archiwista. 
Zawsze był człowiekiem czynu, zaangażowanym 
społecznie. Był jednym z założycieli Wrocławskiego 
Oddziału Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. Od 
1990 roku działał w Towarzystwie Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich, a w szczególności 
w Ogólnopolskim Oddziale Tłumaczan. 
Za prace społeczne otrzymał: Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Brązowy 
Medal za Obronność Kraju, Medal XXX-lecia PRL, 
Złotą Odznakę „Zasłużony dla Dolnego Śląska”, Złotą 
Odznakę Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo - Wschodnich, Zasłużony dla Województwa 
Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, Srebrną Odznakę 
Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa 
Mieszkaniowego, Srebrną Odznakę za opiekę nad 
zabytkami Ministra Kultury i Sztuki, Brązową Odznakę 
Polskiego Związku Filatelistycznego, Honorową 
Odznakę Rzemiosła, Godność Członka Honorowego 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej. 
Żegnamy serdecznego Przyjaciela, wieloletniego 
sekretarza Towarzystwa. Wspaniałego człowieka, 
kompana z licznych wyjazdów na uroczystości 
w Oddziałach i na Kresach, wysokiej kultury osobistej 
patriotę i  szlachetnego człowieka, zawsze wiernego 
swoim przekonaniom. 
Teraz w „lwowsko-kresowym niebie” razem z innymi 
przyjaciółmi będzie obserwował nasze ziemskie 
poczynania. 
Cześć Jego Pamięci! 

Gimnazjalista Jurek Czyżycki w tłumackim parku. 
Tłumacz 1938r. 
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Kochany Dziadku i Tatku Jurku 
  

W tym ostatnim liście do Ciebie, chcielibyśmy 
podziękować  za to, że przez tyle lat byłeś z nami 
a szczególnie za entuzjazm i niespożytą energię, którą 
zarażałeś każdego w swoim otoczeniu, Twoje wyczucie 
stylu i klasę, a także dbałość o detale. Za to, że zawsze 
pamiętałeś o naszych świętach i sprawiałeś, że były 
one dla nas wyjątkowe. Zaszczepiłeś w nas chęć 
poznawania ludzi i świata. Z podziwem 
wysłuchiwaliśmy relacji z Twoich licznych podróży, 
z których czerpałeś nowe inspiracje do dalszych 
wojaży. 

Dziękujemy za Twoje zaangażowanie 
w dotarciu do korzeni naszej rodziny  i stworzenie 
Kroniki rodzinnej. Byłeś łącznikiem pokoleń, w stałym 
kontakcie z familią porozrzucaną po całym świecie. Za 
wszystkie wspólnie spędzone wakacje, podróże na 
Kresy, a także liczne gawędy i wspomnienia z okresu 
Twojej młodości, którym często towarzyszyło pyszne 
Jurne wino oraz zdradliwe nalewki z Twojej piwniczki. 
Brakować nam będzie rozpływających się w ustach 
obiadków, a w szczególności zupy grzybowej, nie 
wspominając o przepysznych pasztetach. Zawsze 
będziemy mile wspominać długie spacery po Parku 
Południowym i wspólne wypady na wyścigi konne 
oraz  trud wpasowania się ze spotkaniem w Twój 
wiecznie wypełniony po brzegi kalendarz. 

Często w życiu pomagają nam Twoje 
konstruktywne połajanki i perfekcyjne trzymanie 
„kindersztuby”. Doceniamy ciągłe przypominanie 
nam, jak ważne jest czytanie książek, dziękujemy za 
podsuwanie ciekawych lektur, zwłaszcza z tematyką 
kresową. Podziwialiśmy też Twoją „walkę” 
z postępem techniki i będzie nam brakowało 
telefonów  w sprawie problemów z komputerem. 
Serdecznie dziękujemy za to wszystko a przede 
wszystkim za to, że byłeś bardzo dobrym Dziadkiem 
i Tatą oraz wspaniałym człowiekiem. 

 

Dzieci i Wnuki 
 

Droga Rodzino Jurka Czyżyckiego. 
 

Z całego serca dziękuję Wam w imieniu 
uczestników akcji  „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” za kwestę na 
mszach i uroczystościach pogrzebowych 
Waszego Ojca i Dziadka. Jestescie 
wspaniałymi ludźmi i nieodrodnymi Jego 

potomkami. Dziękuję za Wasze serce 
i mądrość. Dziękuję także za ofiarność, 
którą okazali uczestnicy ostatniego 
pożegnania  naszego Kolegi  i Przyjaciela.   
 

                                              Elżbieta Niewolska 

 

List do Jurka 
 

Elżbieta Niewolska 

 
Co mam napisać, Jurku? Jak mam napisać ten 

list do Ciebie, abyś Ty go zaakceptował i powiedział: 
„tak może być”. Nie płaczę, bo Ty byś tego na pewno 
nie chciał, ale czuję w sercu wielką pustkę i ból. 
Wiedziałam, że odejdziesz od nas w nieprzeciętny 
sposób, zapracowany Pielgrzymie, i że stanie się to 
gdzieś w  drodze ku wyznaczonemu przez Ciebie 
celowi. Byłeś ciekawy świata i życia, którego ciągle Ci 
było mało, a koniec Twojej ziemskiej drogi był tak 
niezwykły, jak Ty. Wiedziałam, że przygotowujesz nas 
powoli do swojego odejścia, przekazując obowiązki 
następcom, dlaczego więc ciągle nie wierzę, że już 
Ciebie nigdy nie zobaczę, że nie pobiegnę po poradę, 
konsultacje, czy korektę Zeszytów Tłumackich. Drogi 
Jurku, pragnę napisać  parę słów wspomnień o Tobie 
w imieniu swoim oraz w imieniu naszej tłumackiej 
Rodziny, ale jedyne słowa, które przychodzą mi na 
myśl to zawołanie: „Dla Boga, Jurku Czyżycki! Larum 
grają! Ojczyzna w potrzebie! A ty się nie zrywasz! 
Pióra nie chwytasz? Co się stało z Tobą, żołnierzu? 
Zaliś swej dawnej przepomniał cnoty, że nas samych 
w żalu jeno i trwodze zostawiasz?”  

Przez wiele lat byłeś niekwestionowanym 
liderem naszej organizacji, jej filarem i encyklopedią.  
To dzięki Tobie w głównej mierze, Twojej sumiennej 
i wytrwałej pracy przez 18 lat, a także niespotykanej 
już dziś odpowiedzialności za pracę społeczną, tak 
sprawnie działał nasz Oddział. Ostatni raz swoją 
odpowiedzialną funkcję Sekretarza Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan pełniłeś na naszym Walnym 
Zgromadzeniu w styczniu 2013 roku. Zorganizowałeś 
wszystko. Począwszy od wynajęcia sali, poprzez 
przygotowanie merytoryczne zgromadzenia, 
przeprowadzenie rozmów z naszymi członkami, aby 
przekonać ich do kandydowania do władz Oddziału, 
a skończywszy na sporządzeniu ostatniego protokołu. 
Spieszyłeś się! Czułeś, że zbliża się czas pożegnania, 
więc dopinałeś wszystkie sprawy związane 
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z przekazaniem obowiązków i zdążyłeś zrobić wszystko. 
Nam pozostaje tylko wzorować się na Tobie 
i kontynuować Twoją pracę.  

Nie byłeś sentymentalny, czasem 
bezwzględnie szczery i zdarzało się, że doprowadzałeś 
nas do szewskiej pasji, ale kochałeś Tłumacz, Kresy 
i Kresowiaków miłością wierną i dozgonną. 
Okazywałeś ją w typowy dla Ciebie sposób: pracą 
i bezwarunkowym oddaniem utraconej, Kresowej 
Ojczyźnie. Nie byłeś sentymentalny, lecz gdy 
wspominałeś Kresy, słuchałeś lwowskiego bałaku, 
czytałeś wiersze Hemara lub Konarskiego, czy 
śpiewałeś lwowskie piosenki w Twoich oczach można 
było zobaczyć tęsknotę za Kresami, miłość do nich, 
a także żal i ból po ich utracie. Dziękujemy Ci za 
Twoją pracę, różnorakie talenty, wino Jurne oraz 
aromatyczne nalewki. Dziękujemy za Twoje 
towarzystwo na wszystkich spotkaniach, opłatkach, 
pielgrzymkach i zjazdach, które organizowałeś. 
Dziękujemy za wspólne śpiewanie przy ogniskach 
i rzewną piosenkę o Tłumaczu, która stała się naszym 
hymnem. Za wszystkie kresowe uroczystości, 
w których uczestniczyłeś z tytułu pełnienia ważnej 
funkcji sekretarza Zarządu Głównego TMLiKPW. Już 
na zawsze w mojej pamięci pozostanie wizerunek 
Twojej osoby z sztandarem Towarzystwa na 
ramieniu. Na pożegnanie dedykuję Ci  Jurciu „Strofy 
lwowskie„  Mariana Hemara, jako nasze wobec Ciebie 
zobowiązanie. 

 

                                                      Cześć Twojej pamięci! 
 

 

Śmierć na obczyźnie nas wymiata 
Jak pajęczyny w kącie. 

Coraz mniej z naszego świata, 
Co się oddala i odlata 

I tylko dzwony po nim dzwońcie. 
 

Coraz topnieją nasze rzędy 
I dawnej słychać krzyk komendy: 

„Szlusuj!” 
I ścieśnia się czworobok 
I zamykają się szeregi, 

Bez przyjaciela, 
Bez kolegi. 

 

Nasz front 
Na wszystkich świata mapach 
Tą samą wykreślony kreską. 

Ale pośrodku czworoboku 
Jeszcze chorągiew wieje w mroku 

A na niej krzyż 
Z czarno – niebieską  

Wstążką i Lew 
Na tylnych łapach. 

 

Do czyich rąk ostatni z nas 
Odda chorągwi drzewce ? Komu 

Przekaże, gdy nadejdzie czas, 
Aby ją cało niósł do Domu ? 
Gdzie są te ręce, w które my 

Oddamy nasze gwiazdy, szarfy, 
Pieśni, marzenia, struny harfy, 

Przysięgi, krzyże, wiersze, 
Lwy ? 

 

Po wszystkich nocach, światach, ranach, 
Po wszystkim żalu i tęsknocie,  
Pamiętaj, myśląc o powrocie, 

Ze wracać trzeba na kolanach. 
 

Ludzie prawują się i kłócą 
Z losem, co w drodze ich wytraca. 
Ludziom się zdarza, że nie wrócą. 

Ale ich naród – zawsze wraca. 
 

Po wszystkich dolach i odmianach, 
Ucieczka kończy się powrotem. 

Synu, pamiętaj tylko o tem, 
Że miłość wraca na kolanach... 
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Sprawozdanie Dyrekcyi   
c.k. Gimnazyum w Tłumaczu  

za rok szkolny 1917/18 
 

Nakładem Funduszu Naukowego 
w Tłumaczu. 

Z drukarni A. Winterfelda 
 

(zachowano oryginalną pisownię) 
 

Dzieje Gimnazyum do roku 1918. 
 

Brak wyższej szkoły dawał się odczuwać 
bardzo mieszkańcom Tłumacza. Wskutek zabiegów 
bar. Mojsy Rosochackiego, posła do Rady państwa, 
Leopolda Popiela, radcy dworu (ówczesnego starosty) 
i Dr Antoniego Howurki, lekarza i burmistrza miasta 
Tłumacza, nadto dzięki życzliwemu poparciu władz 
krajowych, a w szczególności  c. k. Rady Szkolnej 
krajowej i jej wiceprezydenta JWP. Dr Ignacego 
Dembowskiego, zgodził się Rząd na założenie 
gimnazyum w Tłumaczu. Gorącym życzeniom 
mieszkańców miasta Tłumacza stało się zadość, gdy 
najwyższem postanowieniem z dnia 5 września 1910 
zostało utworzone z początkiem roku szkolnego 
1910/11 państwowe gimnazyum z polskim językiem 
wykładowym w Tłumaczu. 
Na podstawie ugody miedzy Rządem a Radą gminną 
odstąpiło  miasto Tłumacz budynek jednopiętrowy, 
znajdujący się w 19-morgowym parku na 
pomieszczenie gimnazjum. Dnia 25 września odbyły 
się wpisy do gimnazjum, zapisało się 85 uczniów. 
Dnia 15 października odbyło się uroczyste otwarcie 
zakładu, na które przybyli JWP. Poseł baron Mojsa 
Rosochacki i JWP. Antoni Zoll radca rządu (podówczas 
starosta) w zastępstwie JWP. Ignacego Dembowskiego, 
wiceprezydenta c. k. Rady Szkolnej krajowej. 
W r. 1911/12 wzrosła liczba uczniów do 163, w r. 
1912/13 do 235, a w r. 1913/14 do 263. Wówczas 
zakład liczył 4 klasy główne i 4 paralelne. Podczas 
wojny w r. 1914 nastąpiła pierwsza inwazja 
nieprzyjacielska. Po odparciu wrogo w r. 1915 wróciły 
władze do Tłumacza, a gimnazjum liczyło wówczas 
klas 6, ale liczba uczniów spadła do cyfry 173. 
W roku 1916 nastąpiła powtórna inwazja 
nieprzyjacielska o tyle gorsza od pierwszej, ze w tym 
czasie miasto zostało bardzo zniszczone i wyludnione. 
Ludność roprószyła się i zmalała do 1/3 pierwotnej 

liczby. Szczególniej gimnazjum bardzo ucierpiało. 
Wszystkie zbiory i gabinety, jak przyrodniczy, 
fizykalny, archeologiczny, numizmatyczny, 
historyczny, geograficzny, rysunkowy, biblioteka 
nauczycielska i uczniów, zbiór podręczników 
szkolnych dla ubogiej młodzieży, 3 warsztaty 
stolarskie i 1 tokarski, przeznaczone dla uczniów, 
wszystkie obrazy, wszystkie sprzęty szkolne, jak ławki, 
tablice, katedry, krzesła, szafy, wieszadła, nadto 
kancelaryjne urządzenie uległy kompletnemu 
zniszczeniu. W gimnazjum nic nie zostało. Wskutek małej 
liczby uczniów i braku nauczycieli otwarto na razie 19 
listopada r. 1917 4 klasy niższe, dla 4 zaś wyższych 
zorganizowano kursy prywatne. Dnia 16 lutego 1918 
otwarto i wyższe gimnazjum. 

 

Część urzędowa 
I. 

Skład grona nauczycielskiego w roku 1917/18 
 

Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych 
 
Wojciech Grzegorzewski c. k. dyrektor, członek Rady 
Szkolnej okręgowej, kawaler orderu Franciszka Józefa 
uczył języka greckiego w kl. IV, V, VI, VII, VIII; języka 
niemieckiego w kl. III, IV, V, VI, VII, VIII; języka 
niemieckiego w kl. III, IV, V, VI, VII, VIII; matematyki w 
kl. III, IV, V, VI, VII, VIII; tygodniowo 42 godzin. Od 16 
lutego 1918: języka greckiego w kl. IV, języka 
niemieckiego w kl. III, IV, V, VI, VII, VIII; matematyki w 
kl. II, III, IV, V, VI, VII, VIII; tygodniowo 48 godzin. Od 9 
marca 1918: języka polskiego w kl. VIII, matematyki w 
kl. II, III, fizyki w kl. VII; tygodniowo 14 godzin. Od 4 
kwietnia: języka polskiego w kl. VIII, fizyki w kl. VII; 
tygodniowo 8 godzin. 
Jan Bobin przydzielony do gimnazjum w Tarnopolu, 
służy w wojsku. 
Feliks Czerwiński, profesor w VIII randze, gospodarz 
klasy VIII, uczył języka polskiego w kl. IV, V, VI, VII, 
VIII; łacińskiego w kl. V, VI, VII, VIII; historyi w kl. I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII; geografii w kl. I, II, III, IV, V, VI; 
tygodniowo 49 godz. Od 16 lutego historyi w kl. I, II, 
III, IV, V, VI, VII, VIII; geografii w kl. I, II, III, IV, V, VI; 
fizyki w kl. III, IV, VII, VIII; tygodniowo 43 godzin. Od 9 
marca: historyi od kl. II – VIII; geografii od kl. II – VI; 
fizyki w kl. VIII; tygodniowo 80 godz. Od 4 kwietnia 
historyi w kl. V – VIII; geografii w kl. II, IV, V, VI; fizyki 
w kl. VIII; tygodniowo 22 godz. 
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Benedykt Fuliński, profesor, przydzielony do c. k. IV 
gimnazjum we Lwowie. 
Stanisław Kotowicz, profesor, przydzielony do II 
gimnazjum w Stanisławowie. 
Jan Leśniak, profesor, służy w wojsku. 
Stanisław Mendrala, profesor, przydzielony do 
Orłowej. 
Henryk Osuchowski, rzeczywisty nauczyciel 
gimnazjum w Brzozowie. Przydzielony do tutejszego 
zakładu, gospodarz kl. VI, uczył od 16 lutego języka 
polskiego w kl. IV, VI, VIII; języka łacińskiego w kl. V, 
VI, VII; języka niemieckiego w kl. I i II, tygodniowo 36 
godzin. Od 9 marca języka polskiego w kl. VI, 
łacińskiego w kl. V, VI, VII; greckiego w kl. IV; 
niemieckiego w kl. I, tygodniowo 29 godzin. 
Dr.  Jonasz Silberschlag, profesor, przydzielony do 
Szkoły realnej w Stanisławowie. 
Józef Wątorek, profesor, przydzielony do I 
gimnazjum w Stanisławowie. 
Franciszek Wydro, profesor, przydzielony do 
gimnazjum realnego w Łańcucie. 
Władysław Cichocki, egzamin. zast. nauczyciela, 
przydzielony do gimnazjum w Rzeszowie. 
Ks. Antoni Jaworski, zast. Nauczyciela, uczył religii gr. 
Kat. Od 10 maja w kl. I, II, III, IV, V, VI, VIII; 
tygodniowo 14 godzin. 
Ks. Leon Kamiński, zast. nauczyciela, uczył religii rz. 
Kat w kl. I – VIII; tygodniowo 16 godzin. 
Kazimierz Kozłowski zast. nauczyciela, gospodarz kl. 
V; uczył od 9 marca matematyki w kl. IV, V, VI, VII, 
VIII; historyi naturalnej w kl. I, II, V; tygodniowo 26 
godzin, a od 4 kwietnia 1918 matematyki w kl. III, IV, 
V, VI, VII, VIII; historyi naturalnej w kl. V, fizyki w kl. 
III, IV; tygodniowo 25 godzin. 
Maryan Mierzwiński, zast. nauczyciela, uczył języka 
polskiego w kl. I, IV, VII;  matematyki w kl. II;  historyi 
II, III, IV; geografii w kl. III; historyi naturalnej w kl. I, 
II; tygodniowo 24 godziny. 
Mordko Rosenbaum, egzamin. zast. nauczyciela, 
uczył od 9 marca języka niemieckiego w kl. II, III, IV, V, 
VI, VII, VIII; tygodniowo 28 godzin. 
Mieczysław Rybarski, egzamin. zast. nauczyciela, 
gospodarz kl. VII, uczył od 16 lutego jęz. Polskiego w 
kl. V; jęz. Łacińskiego w kl. VIII; jęz. greckiego w kl. V, 
VI, VII, VII; tygodniowo 27 godzin. Nadto zaś w czasie 
od 16 lutego do 4 kwietnia jęz. Polskiego w kl. VII. 
Jan Sądowicz, zast. naucz.  gospodarz kl. III; uczył jęz. 
Łacińskiego w kl. III, IV; greckiego w kl. III; 

tygodniowo 17 godzin. O 16 lutego nadto jęz. 
Polskiego w kl. II, III; tygodniowo 25 godz. Od 9 marca 
nadto jęz. Polskiego w kl. IV i geografii w kl. IV i 
geografii w kl. I; tygodniowo 29 godz. Od 4 kwietnia 
przestał udzielać jęz. Polski w kl. IV. Uczył więc 26 
godz. tygodniowo. 
Franciszek Sitzman zast. naucz. Uczył jęz. Polskiego w 
kl I, II; matematyki w kl. I, II, historyi naturalnej w kl. 
VI; kaligrafii w kl. I; rysunku w kl. I, II, III, IV; 
tygodniowo 24 godz.; od 16 lutego języka polskiego w 
kl. I, matematyki w kl. I, , historyi naturalnej w kl. VI., 
kaligrafii w kl. I, rysunku w kl. I – VI; tygodniowo 17 
godzin. Od 9 marca historyi w kl. I, matematyki w kl. I, 
historyi naturalnej w kl. VI, kaligrafii w kl. I, rysunku w 
kl. I – VI; tygodniowo 16 godzin. 
 
Jan Zbiegień egz. zast. naucz. Przydzielony do II 
gimnazjum Tarnopolu. 
Ks. Porfiry Stupnicki proboszcz i dziekan, uczył religii 
gr. kat. do 10 maja w kl. I – VIII; tygodniowo 16 
godzin. 
Ks. Władysław Ruczajewicz uczył jęz. łacińskiego w 
kl. I i II; tygodniowo 22 godz. nadto w czasie od 9 
marca do 4 kwietnia uczył jęz. polskiego w kl. I; 
tygodniowo 15 godz. 
Helena Jurkiewiczowa nauczycielka Szkoły ludowej, 
uczyła do 12 grudnia 1917 matematyki w kl. I, II; 
tygodniowo godzin 9. 
Anna Szankowska nauczycielka Szkoły ludowej uczyła 
do 19 lutego 1918 jęz. niemieckiego w kl. I, II; 
tygodniowo 9 godzin. 
Zofia Szymonowiczowa nauczycielka Szkoły ludowej, 
uczyła do dnia 16 lutego 1918 fizyki w kl. III, IV; 
tygodniowo 5 godzin. 

 
Nauczyciele przedmiotów nadobowiązkowych 
 
Jan Sądowicz  j. w. uczył śpiewu w 2 godzinach 
tygodniowo. 
 

Nauczyciele pomocniczy 
 

Fabian Urban dyrektor Szkoły ludowej fund. bar. 
Hirscha, uczył religii mojżeszowej w kl. I – VIII w 8 
godzinach tygodniowo. 
 

Służba 
Józef Kłonowski sługa pomocniczy.  



            Zeszyty Tłumackie 1(51) 2013r. 
 

6 
 

II 
Zmiany w gronie nauczycielskim 

Przybyli: 
 

Franciszek Sitzman artysta malarz, mianowany 
zast. naucz. Rozp. Z 27 listopada I. 25933/IV. 
Feliks Czerwiński przydzielony na czas inwazji 
do c. k. gimnazjum w Wadowicach 
rozporządzeniem z dnia 23 listopada 1917 l. 
26276 powołany do objęcia obowiązków 
nauczycielskich w tutejszym zakładzie. 
C. k. Rada Szkolna Krajowa rozporządzeniem z 
dnia 23 listopada 1917 l. 26278 powierzyła 
czynności nauczycielskie Helenie 
Jurkiewiczowej, Annie Szankowskiej i Zofii 
Szymonowiczowej. 
Henryk Osuchowski rzeczywisty nauczyciel c. k. 
gimnazjum w Brzozowie, rozp. z dn. 15 stycznia 
1918 l. 548IV przydzielony do służby w 
tutejszym zakładzie. 
Mieczysław Rybarski zamianowany zast. 
nauczyciela rozp. z dn. 23 stycznia 1918 l. 
12206IV. 
Jan Sądowicz zamianowany zast. naucz. rozp. z 
dnia 23 stycznia 1918 l. 1853IV. 
Kazimierz Kozłowski zast. naucz. w szkole 
realnej w Tarnobrzegu, w tym samym 
charakterze przeniesiony do Tłumacza rozporz. z 
dn. 30 stycznia 1918 l. 2165IV. 
Mordko Rosenbaum zast. naucz. w I gimnazjum 
w Kołomyi, przeniesiony w tym samym 
charakterze do Tłumacza rozporz. z dn. 28 
stycznia 1918 l. 1989IV. 
Maryan Mierzwiński mianowany zast. naucz. 
rozp. z dnia 22 lutego 1918 l. 4295IV. 
Aleksander  Brückner mianowany zast. naucz. 
rozp. z dnia 26 kwietnia 1918 l. 9436IV wskutek 
przeszkód wojskowych nie mógł objąć służby. 
Ks. Antoni Jaworski katecheta gr. kat. 
 

Ubyli: 
 

Helena Jurkiewiczowa, Anna Szankowska, Zofia 
Szymonowiczowa, Ks. Porfiry Stupnicki  j. w. 
Ludwik Wichler zastępca naucz. zajęty w 
prywatnym gimnazjum w Brzesku, przeniesiony 
rozp. z dnia 16 stycznia 1918 l. 1219 do 
gimnazjum w Brzeżanach. 

Udział Zakładu w wojnie 
 

Nauczyciele 
1. Romuald Bobin profesor, jako chorąży w 

piechocie. 
2. Jan Leśniak profesor, jako porucznik artylerii 
3. Ks. Jan Pławiuk, egz. zast. nauczyciela, jako 

kapelan wojskowy. 
 

Uczniowie odbywający służbę wojskową 
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III 
Wykaz lektury na rok szkolny 1918,19 

 

1. W języku polskim 

 
Klasa V. Mickiewicz: Grażyna; Brodziński: Wiesław; 
Fredro: Zemsta; Słowacki: Ojciec zadżumionych i 
Bielecki; Korzeniowski: Murch; Sienkiewicz: Ogniem i 
mieczem, Potop, Pan Wołodyjowski. 
Klasa VI. Kochanowski: Odprawa posłów, Treny; 
Skarga: Kazania sejmowe; Pasek: Pamiętniki; Krasicki: 
Myszcis, Doświadczyński; Niemcewicz: Powrót posła, 
Rzewuski, Listopad; Feliński: Barbara Radziwiłłowa. 
Klasa VII. Mickiewicz: Dziady II, IV, III, Konrad 
Wallenrod, Farys; Malczewski: Marya; Goszczyński: 
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Król zamczyska; Słowacki: Kordyan, Balladyna, 
Anhelli, Lilla Weneda; Kraszewski: Stara baśń. 
Kl VIII. Krasiński: Irydion, Nieboska komedya, 
Przedświt; Pol: Mohart; Syrokomla: Urodziny Jana 
Deboróg; Wyspiański: Wesele, Warszawianka; 
Orzeszkowa: Nad Niemnem; Żeromski: Ludzie 
bezdomni. 
2. W języku niemieckim 
Klasa V. Rosseger Peter: Hollbart, Liliencron: 
Kriegsnovellen. 
Klasa VI. Goethe: Hermann und Dorothea; W. Raabe: 
Eulenpfingsten; Eichendorf: Aus dem leben eines 
Taugenichts; Th. Storm: Immense. 
Klasa VII. Schiller: Jungfrau von Orleans, Heine: 
Harzreise; Grillparzer: Ahnfrau; Th. Storm: Pole 
Poppenspaller.  
Klasa VIII. Victor Scheffel: Der Trompeter von 
Sackingen; Heine: Uber Polen; Goethe: Iphigenie auf 
Tauris; Shakespeare: Julius Cesar. 
3. W języku łacińskim 

Klasa V. Oridius: Metam> (wyjątki), Fasti (wyjatki) 

Tiballus i Propertius w wyjątkach, Livias ks. I i XXI. 
Klasa VI. Sallustius Bell Jugur. Cicer in Catil or. I, 
Vergilius eklogi z Georgik wyjątki Aeneid. I (I – 304) i 
II. 
Klasa VII. Cicero: De imperio Cn. Pompei, Laelius: De 
Amicita Vergil Aeu IV i VI. 
Klasa VIII. Horatius 2 ody, 2 satyry, 2 listy 50 (od), 
Tacyt (wyjątki) Annales. 
4. W języku greckim 
Klasa V. Xenofont: Anabasis (wyjątki) i Cyropedya 
(wyjątki), Homer ks. I i III. 
Klasa VI. Homer: Iliada ks. IV, VI, VII, XIX, Herodot ks. 
1, Plutarch: Żywot Peryklesa. 
Klasa VII. Homer: Odyssea I, IX, XVI, XXII Dmostenes: 
Olint Plato: Apologia. 
Klasa VIII. Plato: Apologia, wyjątki wyjątki 
z Protogorasa, Georgiana Fedona, Sofokles: 
Antygona. 
 

Przerobiony materyał 
 

1. W religii mojżeszowej 
Klasa I. Streszczenie ksiąg mojż. Błogosławieństwa 
przy stole. 
Klasa II.  Jak w kl. I: nadto dzieje biblijne do Króla 
Dawida. 
Klasa III. Dzieje bibl od Jozuego do upadku państwa 
Judzkiego. Modlitwy wieczorne na sobotę i Hallel. 

Klasa IV. Dzieje biblijne i pobiblijne do Herodesa. 
Modlitwy na sobotę i uroczyste święta. 
Klasa V. Historya Żydów do upadku II Świątyni, 
Wyjątki treści etycznej i religijnej z ksiąg 
mojżeszowych. 
Klasa VI. Jak w klasie V i wybrane psalmy. 
Klasa VII i VIII. Wybrane psalmy i wyjatki z ksiąg 
jezajasza i Jeremiasza. Żydzi w Europie do XVI w. 
 

IV 
Zbiory naukowe 

 

Wszystkie dotychczasowe zbiory uległy zupełnemu 
zniszczeniu. Zezwykłej dotacyi w obec tego, że 
małaliczba uczniów się zapisała, a środki naukowe 
podskoczyły w górę, niewiele można było zakupić. 
Dyrekcya wniosła prośbę do Ministerstwa 
o nadzwyczajną subwencyę, ale rezoluci jeszcze nie 
otrzymała. 
 

Biblioteka nauczycielska - liczy 10 dzieł w 14 

tomach. 

Biblioteka uczniów – zakupiono 50 dzieł. 

Gabinet geograficzny – 3 mapy. 

Gabinet przyrodniczy – zakupiono kościec ludzki. 

Gabinet rysunkowy – liczy 10 pozycji. 

 

V. 
Ważniejsze rozporządzenia Władz szkolnych 

 

1. C.k. Ministerstwo Wyznań i Oświaty reskrypt. 
z dnia 21 marca 1917 I. 20249 utrzymało w mocy 
aż do dalszego zarzadzenia także na rok 1917/18 
ulgi wyjatkowe, przyznane poprzednio uczniom 
szkół średnich, którzy wskutek powołania do 
służby wojskowej nie mogą kontynuować 
i kończyć swych studyów. 

2. C. K. Rada szkolna krajowa rozp. Z 4 września 
1917 I. 18321 IV wydaje postanowienie celem 
ochrony młodzieży poza szkołą przed zepsuciem 
moralnem. (Prez Namiest. Z 6 sierpnia 1917 I 
22195. 

3. C. k. Rada szkolna krajowa rozp. Z 11 września 
1917 I 14890 IV wydaje zarządzenie celem 
zapewnienia skutecznego nadzoru nad 
kinomatografami celem zapobieżenia zepsuciu 
moralnemu młodzieży przez wyświetlanie 
gorszących obrazów. 



            Zeszyty Tłumackie 1(51) 2013r. 
 

9 
 

4. C. k. Ministr. Wyzn. I Ośw. Rozp. Z 4 stycznia 1918 
I. 368 X a przyznaje wszystkie dotychczasowe ulgi 
uczniom powołanym do służby w pospolitem 
ruszeniu. 

VI. 
 

Fizyczny rozwój młodzieży 
 

Uczniowie odbyli 10 wycieczek naukowych i 
zabawowych w dalsze okolice Tłumacza pod 
kierunkiem nauczycieli. Nadto uczniowie własnemi 
siłami ubili boisko tenisowe i wzniesli kręgielnię 
gimnazjalną w parku tuż przy gimnazjum. 
 

Pomoc Koleżeńska 
 

a) Przychód: 
1. Pozostałość kasowa .................201 K. 92 h. 
2. Przy wpisach zebrano ..............168 K. 10 h. 
3. JWP. Popiel radca dworu na zakup podręczników 

...........................100 K. 
4. JWP. Tabeau starosta...............1000 K.  

                                         ________________ 
 

             Razem ..............1470 K. 02 h. 
 

b) Rozchód: 
1. Na zakup. podręczników szk. .......         187 K 70 h. 
2. 5 uczniom na utrzymanie lub odzież ... 480 K. 

 
Ofiarność młodzieży 
1. Na Tow. Kraj. Czerwonego krzyża....... 

.............................................43 K. 44 h. 
2. Na K. B. K. ............................44 K. 

           Razem        87 K. 44 h. 
 

         Stypendya 
 

Przy rozdaniu świadectw maturalnych radca dworu 
Popiel złozył imieniem ofiarodawcy niechcącego być 
wymienionym 1500 K. Z tem, by każdy z 3 
abiturientów tytułem stypndyum na dalsze studya na 
uniwersytecie otrzymał jednorazowo 500 Koron. 
 

Stypendium imienia Dr Ignacego 
Dembowskiego 

 

W roku 1916 złożył Grono nauczycielskie w dniu 
Imienin Dyrektora kwotę 256 z tem aby Dyrektor 
przeznaczył ją na jaki cel dobroczynny. 

Dyrektor przeznaczył ją na fundację stypendyjną im. 
Dra Ign. Dembowskiego wiceprezydenta c.k. Rady 
Szkolnej Krajowej ..........................................256 K 
2. procenta narosłe .......................................15 K 
3. JWP. Szankowski aptekarz ......................250 K 
4. JWP Kwaśnicki inspektor okregowy ..........16 K 
5. JWP Ks. Kamiński katecheta ......................40 K 
6. JWP KS. Stupnicki ......................................12 K 
7. JWP Fisch ...................................................28 K 
8. Dyrektor złożył ..........................................50 K 
9. W czasie zbiórki od 1 – 5 czerwca 1918 zebrano 

...................................................              967 K 
10. JWP Kłodnicka ...........................................50 K 
11. W czasie uroczystego rozdania świadectw 

maturalnych złożyli: 
a) Gmina miasta Tłumacz ....................    1000 K 
b) Wydział Rady powiatowej .................     500 K 
c) Tow. „Bursy” dawnej z r. 1916 ..........     500 K 
d) Izraelicka gmina .................................    300 K 
e) Tow. Kredytowe „Oszczędność” .......      200 K 
f) JWP Wolnik notaryusz .......................     100 K 
g) JWP Tuzinkiewicz ..............................      300 K 
h) JWP Łoszniów ....................................     100 K 

                                           ---------------------- 
                                       Razem    4684 K 
 

Wszystkim ofiarodawcom, którzy się przyczynili do 
powiększenia funduszu stypendyjnego Dyrekcya 
serdecznie dziękuje. 
 

Bursa powiatowa im. Andrzeja Potockiego 
 

Bursa ta znajduje się w budynku ks. Edwarda 
tabaczkowskiego. W roku szkolnym 1917/18 było 
uczniów 20. Najwyższa opłata wynosi 50 K. 
Mieszięcznie, najniższa 10. Nadto 3 uczniowie mieli 
tu bezpłatne umieszczenie i utrzymanie. Przeciętna 
opłata wynosiła 30 K. Bursa ta pozostawała pod 
opieką i nadzorem Leona Kaminskiego i ks. 
Władysława Ruczajewicza. 
 

Wynik egzaminu dojrzałości  
 

Ustny egzamin dojrzałości odbył się dnia 17 czerwca 
pod przewodnictwem dyrektora zakładu 
WojciechaGrzegorzewicza. Przy egzaminie dano 
abituryentom nastepujące tematy do opracowania: 
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Z języka polskiego (do wyboru): 
 
1. Lud polski w poezyi polskiej XIXw. 
2. Mieszczaństwo w historyi polskiej. 
3. Zastosowanie elektryczności w handlu i przemyśle. 
Z języka łacińskiego: Liv. Ab urbe con. XXI 32. 
Z języka greckiego: Odys. XI 477 – 503. 
 

Wykaz książek - których używać się będzie w 

roku szkolnym 1918/1919 
 

Podręczniki zostają bez zmiany. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Świadectwo dojrzałości otrzymali 

 

 
 
 
 

 
 
 

Statystyka Zakładu 
(wojskowych składających egzamin zaliczono do prywatystów) 
 



            Zeszyty Tłumackie 1(51) 2013r. 
 

11 
 

 
 

Kronika zakładu 
 

Rok szkolny rozpoczał się dnia 19 listopada 
uroczystem nabożeństwem. Dnia 20 listopada odbyło 
się nabożeństwo z powodu uratowania J. C. i K. 
Apost. Mości Ces. Karola z niebezpieczeństwa utraty 
życia. Dnia 23 listopada odprawiono załobne 
nabożeństwo za spokój duszy ś. p. Naj. Pana Cesarza 
Franciszka Józefa I. Dnia 29 listopada i 21 stycznia 
odbyły się żałobne nabożeństwa za poległych w 
powstaniu listopadowem i styczniowem. 
Rekolekcye wielkopostne dla uczniów obrządku 
rzymsko i grecko kat. odbyły się w dniach 20 – 23 
marca. 

 
Dnia 27 kwietnia w dzień imienin Naj. Pani 
Cesarzowej Zyty odbyły się nabożeństwa szkolne, w 
których wzięła udział młodzież i grono profesorów. 
Do św. Dakramentów Pokuty i Ołtarza przystepowali 
uczniowie obu obrządków w ciągu roku gremialnie 
trzy razy. Rok szkolny zakończył się dnia 15 czerwca 
1918 nabożeństwem dziękczynnym i rozdaniem 
świadectw. 

 
 

Imienny spis uczniów 
 
Uczniowie chlubnie uzdolnieni oznaczeni tłustym 
drukiem, uzdolnieni rzymską jedynką, daty obok 
nazwisk niektórych uczniów oznaczają czas ich 
wystąpienia z zakładu. Uczniowie wojskowi, 
jezeli otrzymali świadectwo uprawniające ich do 
przejścia do klasy wyższej, mają obok daty 
otrzymania świadectwa rocznego także rzymską 
jedynkę 
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Ogłoszenia Dyrekcyi 
 

Rok szkolny 1918/19 rozpocznie się 
uroczystem nabożeństwem 3 września o godzinie 8 
rano; dnia 4 września zacznie sie regularna nauka 
szkolna. 
Wpisy uczniów na nowy rok szkolnych odbeda się 
dnia 30 i 31 sierpnia od godziny 8 – 12 rano. 
Późniejsze zgłoszenia moga być uwzglednione tylko 
w wyjatkowych wypadkach. Przy wpisie mają 
uczniowie przedłożyć ostatnie świadectwo roczne i 
należycie wypełnioną kartę wpisową, złożyć 2 Korony 
na zbiory naukowe i 1 K. Na zabawy i wycieczki 
szkolne. Każdy uczeń nowo wstępujący ma nadto 
wykazać sie metryką i uiścić taksę wstępną w kwocie 
4 K. 20 h. Uczniowie z miarę zamożności winni także 
złożyć dobrowolny datek na zakupno książek i 
wsparcie ubogich uczniów. Uczniowie nowo 
wstępujący do tutejszego zakładu mają przedłożyć 
świadectwo szczepienia ospy względnie świadectwo 
rewakcywacyi.  
 

Egzamina wstępne do wszystkich klas bedą odbywały 
się 2 września od godziny 8 rano. Składający egzamin 
wstępny do I klasy winien się wykazać, że ukończył 
najmniej 10 lat. 
Wymagania przy egzaminie wstępnym do klasy I: 
Religia: Wiadomości elementarne, zawarte 
w podręcznikach do nauki religii w 4 klasowych 
szkołach ludowych. 
Język polski: Czytanie płynne i wyraźne; opowiadanie 
treści przeczytanego ustępu, znajomość części mowy, 
odmiana imion i czasownika, znajomość składowych 
części zdania, poprawne napisanie dyktatu i pisemny 
rozbiór zdania. 
Język niemiecki: Czytanie płynne i wyraźne, 
znajomości odmiany rodzajników, rzeczownika, 
przymiotnika, zaimka, odmiana słów posiłkowych 
i czasowników słabych we wszystkich formach strony 
czynnej i biernej, odpowiedni zasób wyrażeń, 
poprawne napisanie dyktatu, którego treść poda się 
uczniom w języku polskim przed rozpoczęciem 
dyktatu. 
Rachunki: Pisanie liczb do miliona włącznie, biegłość 
w czterech działaniach liczbami całkowitemi, 
pewność w tabliczce mnożenia, znajomość 
ważniejszych miar metrycznych. 
Egzamina poprawcze rozpoczyną się dnia 31 sierpnia 
o godz. 8 rano. 
Opłatę szkolną, która za każde półrocze wynosi 30 
Koron winni uiścić uczniowie kl. II _ VII jezeli nie są 
uwolnieni od opłaty szkolnej, najpóźniej do 15 
października w I półroczu, a do 15 marca w drugim. 
Nadzór domowy 
Uczniowie zamiejscowi mogą mieszkać na stancyach, 
wybranych przez rodziców, o ile Dyrekcya w razie 
potrzeby nia zażąda zmiany stancyi. Osoby 
przyjmujące ucznia na stancyi biorą na siebie 
odpowiedzialność za dobry kierunek jego 
wychowania w duchu religijnym i moralnym, za jego 
pilności i zdrowie. Nadzór domowy ma czuwać nad 
tem aby uczeń lekkomyślnie szkoły nie opuszczał; 
w razie choroby czy  innego powodu nieobecności 
ucznia w szkole ma w przeciągu 24 godzin 
zawiadomić gospodarza klasy, lub dyrektora zakładu 
o przyczynach nieobecności uczniów. Jeżeli uczeń 
przez 8 dni nie przychodzi do szkoły, a o przyczynie 
nieobecności nie zawiadomi zakładu, będzie 
wykreslony z listy uczniów. 



 

 

 

 

 

 

 

Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą ….. 
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Nadzór domowy winien także czuwać, aby uczniowie 
po godzinie 8 wieczorem nie chodzili po ulicach i nie 
dobierali sobie niewłaściwego lub szkodliwego dla 
nich towarzystwa. Nadzór domowy winien 
dowiadywać się o postępach i zachowaniu uczniów 
w zakładzie. Niedziele wywiadowcze ogłasza 
Dyrekcya uczniom z początkiem każdego półrocza. 
O każdym wypadku choroby zakaźnej czy to ucznia 
czy kogoś z członków rodziny, winien nadzór donieść 
bezzwłocznie miejskiej władzy sanitarnej. 
Dyrektorowi i kazdemu profesorowi zakładu 
przysługuje prawo odwiedzania mieszkań uczniów 
w każdym czasie. Odpowiedzialny nadzorca winien im 
udzielać wszystkich wyjaśnień. 
 

Jak obchodzono święta Wielkanocne 
w Stanisławowie i co pisano o tym 

w "Kurierze Stanisławowskim". 

 

Olga Cwikacz 
 

W Kurierze Stanisławowskim często 
drukowano artykuły, w których opowiadano 
o tradycjach wielkanocnych na Pokuciu i w całej 
Polsce. Właśnie taki artykuł nieznanego autora, 
o pseudonimie "Relf", mieli możność przeczytać 
czytelnicy stanisławowscy w roku 1901:  
 

"Święcone" 
 

Sam zwyczaj "święconego" odległej sięga 
starożytności, powszechnym zaś jest jedynie między 
narodami słowiańskimi. W Polsce zwłaszcza obyczaj 
ten z wielką obchodzony był uroczystością, 
rozwierając upusty znanej powszechnie gościnności, 
na co tylko zamożność domu, zręczność gospodyni 
i szafarki, kunszt i dowcip pasztetnika i kucharza 
zdobyć się mogły - wszystko to służyło 
do uświetnienia i ozdoby święconego. Po domach 
możnych zastawiano dniem stoły olbrzymie, ciągnące 
się wzdłuż sali jadalnej. W środku stał baranek 
misternie wyrobiony z masła, z maślaną wełną 
i oczyma z drogich kamieni. Dookoła stołu i pod 
ścianami, zastawiono stosownie do zamożności domu 
zwierzyną wszelką jak: dziki, jelenie, tury upieczone 
w całości i wypchane drobną zwierzyną, drobiem, 
prosiakami itp. Stoły, a nawet ściany pokoju zdobiły 
zwoje kiełbas sięgające aż do pułapu, wędzonki, 
ozory, półgęski i stosy jaj, czyli pisanek.  

Dalej ustawiano rzędem placki różnego rodzaju 
i kształtu przekładane bakaliami, baby potwornej 
wielkości wyobrażające zamki i grody, wreszcie 
kołacze i jajeczniki, serowce, maczniki, przekładańce 
i mazurki. Trunków wszelkiego rodzaju dostatek 
wódek, piwa i miody całe antały. Układano wszystko 
w sposób malowniczy i wdzięczny dla oka i co 
najważniejsze, symbolizujące pewną myśl lub 
uzmysławiając plastycznie pewne akty, czy sceny 
religijne, jak o tym wspomina Słowacki w  
"święconem" u  Radziwiłła i  Mikołaj Pszonka w  
"święconem" u hetmana Tarnowskiego. 
Przepisywano także pewne właściwości lecznicze 
poszczególnym częściom święconego. Tak np. placek 
wielkanocny przełamany na kawałki rozdawano 
między krewnych i przyjaciół, by do następnego roku 
uchronić ich od wszelkiej złej przygody.  

Główną zastawą święconego u ludu stanowią 
kołacze, pierogi, placki, knysze, wędliny i jaja. 
Na Mazowszu do  niezbędnych należą: baranek 
na sucho pieczony, placki pełne szafranu, jaja, 
pisanki, bogatsi dodają jeszcze nogi wołowe 
studzone, wędliny i tak zwaną "garlitę", przystrajają 
wszystko bukszpanem, barwinkiem i  chrzanem. Na  
Rusi znowu, zwłaszcza na  Pokuciu w stanisławowskim, 
święcone zasadza się na przygotowaniu paski, którą 
gospodyni piecze osobno dla każdego z domowników. 
Ciekawym i wysoce charakterystycznym jest sam 
obrzęd pieczenia pasek, gdzie gospodyni przed 
włożeniem ciasta w piec, łopatą robi znak krzyża, 
wymawiając przy tym sakramentalne: " W ymia Otca, 
y Syna, y Swiatogo Ducha, paska w horu, a piecz 
w dołynu". W owej chwili nikt z obecnych nie śmie 
usiąść, gdyż w takim razie mówi zabobon, że i ciasto 
by opadło.  

Do cerkwi udaje się cała rodzina niosąc 
poszczególne części pieczywa przeznaczonego 
do święcenia. I tak ojciec niesie dwie paski owinięte 
w obrusy, matka besahy tj. worki z pleskanką serami 
i masłem, jajami, wieprzowiną, solą, pisankami, 
kuleszmi i knyszami. Po nabożeństwie w cerkwi 
i pokropieniu święconego gospodarz za powrotem 
do chaty obnosi paskę po trzykroć na około obejścia, 
po czym dzieli ją na równe części rozdając między 
rodzinę i domowników. Na zakończenie jeszcze coś 
o zabawach ludowych świątecznych. Tak jak inne 
obrzędy rozdzielić znowu należy nam 
na starosłowiańskie i chrześcijańskie. Do tych należy 
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obrzęd "Hahułki", reminiscencja tych smutnych 
czasów, kiedy świątynie pańskie i kościoły oddawano 
Żydom w zastaw. Pogańskiego pochodzenia jest 
zwyczaj dotąd najbardziej na Rusi obserwowany, 
a znany pod nazwą Radawnicy, Razinicy lub Radnicy; 
tłuczenia lub tarzania jaj na mogiłach. Późniejszego, 
bo już chrześcijańskiego pochodzenia jest "Baranek" 
charakteryzujący się znowu obwożeniem po wsi 
baranka symbolizującego niewinność Chrystusa, przy 
czym śpiewano okolicznościowe piosenki. W roku 
1914 w Gazecie Stanisławowskiej był wydrukowany 
artykuł o szczególnym miejscu Świąt Wielkanocnych 
w dziejach Polski pt. "Wielkanoc w dziejach naszego 
narodu":  Kiedy zbliża się dzień Zmartwychwstania, 
przychodzi nam mimo woli na  myśl naszego narodu 
zmartwychwstanie. Obie te "rezurekcje" łączą się 
zawsze w umysłach naszych. To połączenie obchodu 
największej pamiątki chrześcijańskiej z  myślą 
o rezurekcji narodowej jest tym naturalniejsze, 
że ciekawym zbiegiem okoliczności nieraz w dziejach 
naszych porozbiorowych Święta Wielkanocne 
schodziły się z dniami największych nadziei i radości 
narodowych.  

W roku 1791 Wielkanoc przypadła na 24 
kwietnia to jest na dni dziesięć przed wiekopomnym 
dniem 3 Maja. W wielkim tygodniu zaś odbywały się 
ciągle zebrania u Kołłątaja, Małachowskiego, 
a w pierwszy dzień Wielkanocy w Łazienkach odbyła 
sią u Króla narada nad ostateczną redakcją ustawy. 
Postanowiono następnie przygotować mieszczaństwo 
do poparcia Konstytucji i natychmiast tego dnia 
Stanisław Potocki i Małachowski oderwali 
wybitniejszych mieszczan od święconego, aby na inne 
święto ich przygotować! A rok 1794 ..… Jan Kiliński 
w Wielki Czwartek i Piątek wytłukł Moskali 
i przygotował wspaniałą Wielkanoc w Warszawie. 
Trzecią "dobrą" Wielkanoc mieliśmy w roku 1807. 
Choć pokój w Tylży jeszcze nie stanął, ale Napoleon 
już urządzał Księstwo Warszawskie. Po dwunastu 
latach zaniku życia państwowego, zaświeciła znów 
gwiazda nadziei. Ostatnią radosną Wielkanoc 
obchodziliśmy w roku 1831. Przypadła ona 3 
kwietnia, a na dwa dni przedtem odniósł żołnierz 
polski dwa wielkie zwycięstwa pod Wawrem i pod 
Dębem Wielkim. Warszawa szalała z upojenia. Rok 
1848, to rok nadziei wszystkich ludów. Czy nie 
przyniósł nam na Wielkanoc najpomyślniejszych 
wieści? Zdawało się, że jeszcze jedna chwila, 

a uciskane ludy Europy rozpoczną nową erę życia. 
Do Warszawy dochodziły tylko echa tryumfów 
wolności, ale Wielkopolska i Galicja zaczęły już nią 
oddychać. W Galicji powitano z radością amnestię, 
swobodę druku, prawo organizowania Gwardii 
Narodowych i  zwołanie polskiego Sejmu 
Konstytucyjnego. Łatwo możemy sobie uzmysłowić 
ile szczerości, prawdy, braterstwa było w składanych 
wówczas życzeniach przy jajku święconym. I to były 
ostatnie prawdziwie radosne polskie Święta 
Wielkanocne. W roku 1862 spędzono je wśród 
niepokoju i troski, co będzie, a w r. 1863 cała Polska 
pokryta była żałobą, ale pod szatą żałobną 
krystalizował się duch narodu, ożywcze zdroje 
nurtowały jego głębię, a serce tętniło życiem nowym, 
wielkim! Może już niedaleka Wielkanoc, która wieść 
radosną przyniesie w ogniska nasze domowe, 
i w które rozkołysane dzwony rekolekcyjne 
na Zmartwychwstanie Pańskie również potężnym 
echem rozgłoszą "Zmartwychwstania narodu!"  
Święta Wielkanocne były obchodzone w Stanisławowie 
uroczyście i gwarnie, różne Towarzystwa  "Gwiazda", 
"Koło Panien Polek", imienia Kilińskiego itp. zapraszali 
do siebie gości na święcone.  
A  tak odbywało się święcone w roku 1905 w "Sokole" 
Stanisławowskim:  

"Rojno i gwarno na sali gimnastycznej, gdyż 
około stu uczestników czeka by podzielić się jajem 
święconym i złożyć sobie wzajemne życzenia. I oto 
zjawia się ks. Jarasz, odprawia modły i święci dary 
boże, poczym wszyscy zasiadują do skromnie 
zastawionych stołów. Prezes „Sokoła” druh 
Barancewicz wita zebranych, a po nim druh Blauth 
podnosząc z naciskiem, że społeczeństwo polskie 
a z nim i „Sokół” miało zawsze cechę religijną. 
Wzniósł toast na cześć polskiego duchowieństwa 
na ręce ks. Jurasza, który toastował na cześć 
„Sokoła”, podkreślając znaczenie święconego 
z punktu religijno-narodowego, życząc by w polskich 
naszych Towarzystwach sprawy narodowe zawsze 
traktowane były zgodnie ze sprawami religijnymi. 
Druh E. Gordziewicz wzniósł toast na cześć 
Towarzystwa weteranów z r. 1863 na ręce obecnych 
delegatów, w imieniu których ciepło i serdecznie 
przemawiał druh Krzemieniecki, pełen nadziei, 
że w Sokolstwie Polskim odrodzi się idea walczących 
o niepodległość Ojczyzny w roku 1863. Bardzo 
pięknym co do treści i formy było przemówienie 
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druha Artychowskiego, który toastował na cześć 
Towarzystwa Szkoły Ludowej i Gwiazdy. Podziękował 
mu serdecznymi słowy druh Ludwik Dąbrowski 
delegat Gwiazdy i druh Włodzimierz Markowski 
delegat Koła Panów T.S.L. Druh Dąbrowski 
oświadczył, że na tegorocznym święconym 
w Gwieździe zapadła uchwała, ażeby wszyscy 
członkowie Gwiazdy zapisywali się do „Sokoła”. 
Szereg toastów zakończył wierszowany toast 
wygłoszony przez druha Emanuela Gordziewicza i 
zaimprowizowany na cześć polskich Sokolic, których 
reprezentantki przybyły także na święcone. Toast ten 
wygłoszony przez autora brzmiał:  
 

Słomą kryte polskie chaty,  
Brak pałaców nam ze złota,  
Lecz w nich rosną piękne kwiaty,  
Polskich niewiast święta cnota.  
 
Więc choć skromne nasze chatki,  
Gasną przy nich wsze stolice  
Bo w nich żyją polskie matki,  
Bo w nich kwitną sokolice.  
 
W zacne Polki ziemia żyzna,  
Nie dba o pstre fatałaszki  
Bo i wróg nam nawet przyzna,  
Nie ma kobiet ponad laszki.  
 
Przy tym święcie "Alleluja"  
Nie oręże, nie pałasze,  
Że nasz Sokół dotąd buja,  
To zrobiły Polki nasze.  
 
Wychowały pokolenia  
Z polskich matek z powijaków,  
Ssały nutę odrodzenia,  
Wyrastały na Polaków.  
 
A więc proszę Was druhowie,  
Chwyćcie wszyscy za szklanice,  
Żeby duszkiem wypić zdrowie,  
Niech nam żyją sokolice!" 
 
A poeci stanisławowscy nawet napisali całą 
"Antologię Wielkanocną", w której w wierszach 
"podniosłych", dowcipnie opisywały najsmaczniejsze 
"oznaki" święta:  
 

Prosię (rondo)  
 

Ogonek w ślimak zwinięty,  
A w ryjku jajko się bieli –  
To najpiękniejsze prosie pomiędzy prosięty  
Duma, jak sobą obdzieli  
Zgłodniałe rzesze panów i panien,  
Boć różne gusta są przecie:  
Ten prosię wolałby w chrzanie, 
 A tamten znów w galarecie.  
Ale większości już zdanie gotowe:  
Rumianej skórki skosztować,  
Jak z muszli wyjąć to całe różowe,  
I ach …  smakować, smakować…  
A więc swój tryumf z góry w myślach dzieli  
To najpiękniejsze prosię pomiędzy prosięty,  
W ryjku mu jajko się bieli,  
Ogonek w ślimak zwinięty. 
 

Placek (oda, mogąca służyć wprost pod placek)  
 

Placku, na tobie rodzynek się płoni,  
I pomarańczowy lśni blask bursztynowy,  
I pełen jesteś, jako ambra woni,  
Boś waniliowy.  
Placku, twa duma nie sięga wysoko,  
Jako tej baby, co się chełpi zgoła,  
Lecz choć jesteś niski, to nie w tobie oko.  
i - "pięknyś" - woła.  
Wdzięk masz poezji, bo chrzcił cię poeta,  
Wzięty pod placek na chybił, omackiem –  
Więc ja przed tobą, jako wierszokleta,  
O! Placku - plackiem… 
 

Szynka i głowizna (epos bohaterski) 
 

Jak na pobojowisku,  
Łeb odyńca był straszny, ryjem - na półmisku,  
Krwawym okiem spogląda i kłem twardym świeci,  
Więc go w koło obchodzą przestraszone dzieci,  
Bo mama powiedziała i każdy to przyzna,  
Że gdy dzieci niegrzeczne, to zje je głowizna…  
Obok udziec wieprzowy ("szynki" skasowane)  
Odsłania cielsko, gęsto tłuszczem przetykane,  
I miłe powonienie obecnych przenika  
Zapachem majeranku, jałowca, gwoździka.  
Więc siadły bohatery do tej uczty krwawej, 
 Krają plastry potężne, jakby dla zabawy  
I z głową pochyloną, ze spuszczoną rzęsą,  
Jedzą - po bohatersku, aż się uszy trzęsą… 
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Indyk (Idylla)  
 

W pośród zielonej rzeżuchy  
I ciemnych listków bukszpanu,  
Wzdychasz indyku do błoni,  
Polnej murawy, łopianu.  
Wskrzeszasz niewinne swe lata,  
Igraszki tam - w tataraku,  
Wspominasz miłą indyczkę,  
Gonitwy na polnym szlaku.  
Pociesz się, dziś ci do twarzy  
W ciepłem z słoninki futerku,  
Masz śliczne z papieru wstęgi, 
I pęk bukszpanu w - kuperku.  
W krąg biegną ku tobie oczy,  
Słodycz je wdzięczna umila: 
 Pośród bukszpanu, rzeżuchy,  
Czyż nie prawdziwa idylla? 
 

Baba (sonet)  
 

Babo! O babo przedziwnego smaku!  
Zdobi cię lukier różanymi wzory,  
Kolorowego nie szczędzono maku  
I w czub ci wpięto pęk bukszpanu spory.  
Lekkaś, że dmuchnąć i nie będzie znaku;  
Wskroś cię przejęły pachnące walory,  
I nikt w perfekcji twej nie znajdzie braku,  
Choćby to krytyk był zaiste skory.  
"Jako puch jesteś" - tak wyrzekł poeta  
Który na babach znał się także przecie,  
A ja to stwierdzam i wierzę poecie.  
Bowiem największą dziś baby zaleta,  
A dla gospodyni chluba i podnieta,  
Gdy skosztowawszy: "Jak puch"- im powiecie. 
 

Kiełbasa (Tercyny) 
  
I naliczyłem: kręgów siedem było… 
Coraz to mniejsze ku środkowi biegły,  
Kędy się jajko, jak wzgórek bieliło.  
Więc na tych kręgach oczy moje legły  
(to wyznaję, że mi było miło  
widok tych kręgów oglądać rozległy).  
O! Bo nie były to piekielne kręgi,  
Po których błądził Dante na dziwy łasy:  
Były to złote, zrumienione wstęgi  
Wędzonej, lśniącej mazurskiej kiełbasy  
(biegły po niej refleksy i pręgi,  
A całość była niezrównanej krasy.  
 

Mazurek wielkanocny  
 

Hej, mazurek wielkanocny  
Ma przeróżne zwrotki,  
Lecz sens zawsze ich jednaki:  
Słodki, słodki, słodki.  
Z marcepanem, z czekolady  
Masy lub szarlotki  
Jest mazurek ten przedziwny  
Słodki, słodki, słodki. 
 

Szybko zbiegały się święta i w "Kurierze 
Stanisławowskim" w rubryce "z braku" często 
drukowano coś w rodzaju "sprawozdania" 
o najciekawszych wydarzeniach świątecznych: "I już 
po świętach…”. Przebyliśmy je zdrowo i wesoło, 
popijając i jedząc wszystko, co się tylko dało. Pogoda 
była w oba święta prześliczna… to też ci, którzy 
jeszcze mogli utrzymać się na nogach, wysypali się 
za miasto i do parku. Ze wspomnień, jakie święta 
zostawiły po sobie zanotować należy wybryk 
pewnego wielce obiecującego młodzieńca, który 
ustawiwszy się w poniedziałek wieczorem na linii A.B. 
oblewał przechodzące panie cieczą podejrzanego 
gatunku… Rozbawionego młodzieńca spłoszyła 
dopiero… laska pewnego jegomościa.  
Drugi wypadek skutku świątecznego wydarzył się 
na "Górce". W domu jednego z tamtejszych 
"obywateli", zebrało się dużo gości z "Górki", "Majzli" 
i "Nowego Świata". Zabawa była wesoła, jak się 
patrzy. Pan Jan, gospodarz domu, tak długo nakłaniał 
do jadła i picia, dopóki butelki nie zaświeciły próżnią, 
a półmiski i talerze dnem. Ale p. Janowi i tego było 
jeszcze mało, zwrócił się do małżonki z zawezwaniem 
o "nowy nakład". Z powodu jednak tego, że w domu 
niczego więcej nie było, spotkał się z odmowną 
odpowiedzią. Rozirytowany do najwyższego stopnia 
pan małżonek nie wiele myśląc i nie bacząc na gości, 
począł wszystkie próżne butelki kierować w stronę 
swojej połowicy. Skutek był ten, że pokryta sińcami 
kobieta wśród krzyku wyleciała z domu z świętym 
zamiarem utopienia się w studni. Po dłuższym 
pościgu, w którym brali udział "świąteczni gości" 
i uliczni ciekawscy, udało się wreszcie panią Janową 
schwytać i odwieść od bezbożnego zamiaru."  
 

http://stanislawow.net/stanislawowianie/wielkanoc.
htm 
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Olga Cwikacz – dr docent Katedry Literatury 
Światowej Instytutu Filologii Narodowego 
Uniwersytetu Przykarpackiego im. Wasyla Stefanyka, 
wykładowca literatury polskiej – z Towarzystwem 
Kultury Polskiej im. F. Karpińskiego ściśle 
współpracuje od 1995 r. Przez ten czas wspólnie 
zorganizowano kilka polsko-ukraińskich konferencji 
naukowych ku czci Franciszka Karpińskiego, 
Stanisława Vincenza, Maksymiliana Siły-Nowickiego. 
Olga Ciwkacz jest stale zapraszana do udziału 
w międzynarodowych konferencjach naukowych 
w Polsce. Wygłosiła i opublikowała ponad 30 
referatów na tematy związane z rozwojem prasy, 
kultury, sztuki polskiej Stanisławowa, szczególnie po 
odzyskaniu przez Polskę Niepodległości. Ma 41 
publikacji literackich artykułów w fachowych 
czasopismach w kraju. Stale pracuje w archiwach 
i bibliotekach Stanisławowa, Lwowa, Kijowa, 
Wrocławia, Krakowa, Lublina i Londynu. 
 

Ze śpiewem na ustach 
 

Łukasz Wolski 
 

Śpiew to jeden z darów, który człowiek 
otrzymał od Boga. Są ludzie, którzy ów talent potrafią 
doskonale wykorzystać. Przekonać można było się 
o tym podczas pobytu ukraińskiego chóru Acsios we 
Wrocławiu, który przyjechał do stolicy Dolnego Śląska 
na zaproszenie Wójta Gminy Miłkowice Waldemara 
Kwaśnego oraz Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan. 
Acsios to młodzieżowy chór z Tłumacza występujący 
pod batutą pani Natalii Mykhaylenko. Grupa 
specjalizuje się w grekokatolickich pieśniach 
sakralnych śpiewanych na głosy, choć w ich 
repertuarze można znaleźć również ludowe pieśni 
ukraińskie.  

Pobyt w Polsce był dla chóru możliwością 
zaprezentowania się szerszej publiczności. Stąd też 
liczne koncerty w kościołach i różnych instytucjach, 
które zostały zaplanowane przez organizatorów 
przyjazdu młodych Ukraińców do Wrocławia. Acsios 
swoją spontaniczną trasę koncertową rozpoczął od 
występu na grekokatolickiej wigilii, która odbyła się 
w siedzibie Związku Ukraińców. Następnie chór 
zaśpiewał w kościele świętego Jacka na Swojczycach, 
gdzie zebrał wielkie brawa, a wierni, którzy zostali po 
mszy, domagali się jeszcze kilku pieśni. Grupa 
w kolejnych dniach koncertowała również w cerkwi 

greckokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego 
oraz w Ośrodku Kultury „Piast”. Trzeba zaznaczyć, że 
sakralne śpiewy Ukraińców bardzo przypadły 
wrocławianom do gustu. Stąd też kilka spontanicznych 
występów, które odbyły się na prośbę przypadkowo 
spotkanych ludzi. Rzadko spotykana forma śpiewu 
w Polsce urzekła niejedną osobę. Chór zaśpiewał kilka 
pieśni między innymi w Operze Wrocławskiej, podczas 
przerwy w spektaklu. Tłumacka młodzież odwiedziła 
również Legnicę. Acsios pojechał do tego miasta na 
zaproszenie Waldemara Kwaśnego, wójta gminy 
Miłkowice. Wyjazd w miejsce, gdzie znajduje się dosyć 
liczna mniejszość ukraińska, był dla naszych gości ze 
Wschodu niezwykle ważny. Pomoc wójta Miłkowic 
okazała się bezcenna. Pobyt we Wrocławiu dla członków 
chóru był także możliwością zwiedzenia dolnośląskiej 
stolicy. Przepiękny Rynek i Stare Miasto zrobiły na 
ukraińskiej młodzieży duże wrażenie. Nie inaczej było w 
przypadku Ostrowa Tumskiego, który uwieczniony został 
na setkach zdjęć, będących dla naszych gości niezwykłą 
pamiątką z pobytu w Polsce. Nie sposób wspomnieć 
również o zakupach, w których wir członkowie chóru 
wpadli niejednego popołudnia. 

Nasi przyjaciele, bo już tak zwykliśmy o nich 
mówić, zachwalali również wizytę w Panoramie 
Racławickiej. Udało się ją zwiedzić dzięki wielkiej 
determinacji pani Danuty Seniury. Warto wspomnieć 
także o innych osobach, które pomogły przy 
organizacji tego niemałego przedsięwzięcia, jakim był 
pobyt chóru w Polsce: pani Tamara Sieroń z córką 
Dominiką, pan Stanisław Skowron z małżonką, pani 
Anna Bocheńska, pani Irena Rosowska, pani Elżbieta 
Niewolska, Tomasz Seniura (syn pani Danuty) czy 
wspomniany już pan Waldemar Kwaśny. 
Chór Acsios z ukraińskiego Tłumacza przyjechał do 
Wrocławia 13 stycznia bieżącego roku. Licząca 16 
osób grupa 19 stycznia wyjechała do Krakowa, gdzie 
po jego ekspresowym zwiedzeniu, udała się na 
Ukrainę. Ich niezwykłe śpiewy jeszcze długo gościły w 
głowach słuchaczy, a idea ponownego przyjazdu 
chóru do Polski jest wciąż żywa! 
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Sprawozdanie Zarządu OOT z 
działalności w kadencji  2009 – 2013. 

 

Ogólnopolski Oddział Tłumaczan jest jednostką 
organizacyjną w strukturach Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich. Jest 
samodzielną jednostką posiadającą osobowość prawną 
i działa zgodnie ze statutem Towarzystwa. Siedziba 
Oddziału mieści się przy ul. Kościuszki 35 B/E w Zarządzie 
Głównym TMLiKPW. W latach 2009 – 2013 Ogólnopolski 
Oddział Tłumaczan odbył 26 zaprotokółowanych 
posiedzeń, w tym 7 ogólnych. Ostatni walny zjazd odbył 
się na zjeździe w Kołobrzegu, w czerwcu 2009r., na 
którym powołano władze Oddziału w składzie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegat na Zjazdy TMLiKPW     
 

Elżbieta Niewolska 

Na zakończenie zjazdu roku podjęto uchwałę, 

w której zawarto zadania dla Zarządu na kadencję 

2009 – 2013. Były to następujące zadania: 

1. Kontynuować w dalszym ciągu wspólne imprezy 
integracyjne. 
2. W miarę posiadanych środków nieść rodakom 
pomoc charytatywną na Kresach. 
3. Doprowadzić do renowacji kaplicy cmentarnej 
w Tłumaczu i uporządkowania jej otoczenia. 
4. Kontynuować wydawanie  „Zeszytów Tłumackich”. 
5. Kontynuować prace nad książką „Rzeczpospolita 
Tłumacka - monografia miasta i okolic”. 
6. W związku z zamiarem jej wydania, podjąć 
działania zmierzające do pozyskania środków 
finansowych. 
7. Podjąć czynności w celu uzyskania statusu 
organizacji pożytku publicznego. 
 

W ciągu 4 lat działalności Zarządu jego skład osobowy 
zmniejszył się o 4 osoby. D. Tabińska-Juhasz oraz 
Z. Ruszkewicz zmarły w trakcie trwania kadencji, 
a J. Śniechowski zrezygnował z członkostwa. 
Rezygnację złożyli również:  B. Leżuch – 
przewodnicząca Komisji Rewizyjnej oraz jej członkini 
– Teresa Dostal, a także przewodniczący Sądu 
Koleżeńskiego Władysław Ornatowski. 
 

Działalność Zarządu w kadencji 2009 – 2013 

W 2009 obchodziliśmy jubileusz XX-lecia OOT, 
w związku z czym w październiku 2009r. 
zorganizowaliśmy uroczyste spotkanie jubileuszowe, 
na które zaproszone zostały władze Tłumacza, na 
czele z merem miasta Panem Mychajło Kowbasem 
oraz odznaczono Złotymi Odznakami TMLiKPW 
najbardziej zasłużone dla Oddziału osoby. We 
wrześniu 2009r. delegacja złożona z członków OOT: 
Stanisława Skowrona, Elżbiety Niewolskiej, Jana 
Śniechowskiego oraz inż. arch. Tadeusza 
Niewolskiego udała się do Tłumacza w celu 
nawiązania bliższych kontaktów z mieszkańcami oraz 
władzami obecnego Tłumacza, a także w celu 
przeprowadzenia wstępnej inwentaryzacji polskiej 
części cmentarza. Byliśmy także uczestnikami 
uroczystego poświęcenia kościoła pw. św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Obertynie. Szczegółowo wydarzenia 
te opisane zostały w ZT nr 2(44) z 2009r. 
W lipcu 2010 roku po raz pierwszy uczestniczyliśmy 

w akcji porządkowania polskich nekropolii na 

Zarząd 

Prezes - Zygmunt Burczyński 

V-ce prezes - Danuta Tabińska-Juhasz 

Skarbnik - Irena Rosowska 

Sekretarz - Jerzy Czyżycki 

Członkowie: 

Danuta Nespiak 

Elżbieta Niewolska 

Zofia Ruszkiewicz 

Janina Stybel 

Jan Śmiechowski 

Z-ca członka - Krystyna Helt 

 

Komisja Rewizyjna 
 

Przewodnicząca - Barbara Leżuch 

 

Członkowie 
 

Teresa Dostal  

Krystyna Szymułowicz 

Z-ca członka - Roman Przybyło  

 

Sąd Koleżeński 
 

Przewodniczący - Władysław Ornatowski 

 

Członkowie 
 

Romualda Lityńska-Króliczek 

Bogumiła Przybyło 

Z-ca członka - Anna Szymułowicz 
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Ukrainie w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od 

zapomnienia”, organizowanej przez Dolnośląskie 

Kuratorium Oświaty oraz TVP Wrocław. Wśród 

wolontariuszy pracujących na tłumackim cmentarzu 
był Wójt Gminy Miłkowice - Waldemar Kwaśny oraz 
dwoje członków naszego Oddziału – Irena Rosowska 
i Stanisław Skowron. 
W tym samym roku członkowie OOT: Jerzy Czyżycki, 
Stanisław Skowron, Adam Biliński oraz Elżbieta 
Niewolska wraz z red. Grażyną Orłowską Sondej 
i ekipą techniczną TVP Wrocław uczestniczyli 
w przekazaniu darów zebranych przez wrocławskie 
dzieci i młodzież szkole w Kołomyi. W trakcie tego 
pobytu odwiedziliśmy Tłumacz aby nakręcić o nim 
film dla programu  TVP Wrocław pt. „Studio 
Wschód”. Adam Biliński dodatkowo prowadził 
badania genealogiczne w Stanisławowie i Lwowie.  
W styczniu 2011 na zaproszenie Wójta Gminy 
Miłkowice - Waldemara Kwaśnego przebywało we 
Wrocławiu troje młodych tłumaczan, którzy wcześniej 
pomagali nam w pracy na tłumackim cmentarzu 
Zakwaterowanie oraz wyżywienie zapewniła gościom 
nasza członkini -  Anna Bocheńska. 
W lipcu 2011 roku uczestniczyliśmy po raz drugi 
w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 
Wraz z młodzieżą do pracy na tłumackim cmentarzu 
wyjechała nasza członkini – Irena Rosowska. 
W lutym 2012 roku przedstawicielka OOT Irena 
Rosowska uczestniczyła w akcji dostarczenia Józi 
Moczulskiej z Tłumacza ocieplonego kontenera.   
W tym samym roku już po raz trzeci członkowie OOT: 
S. Skowron, I. Rosowska (szefowa grupy) oraz E. 
Niewolska pracowali przy porządkowaniu 
tłumackiego cmentarza. E. Niewolska wykonała 
dodatkowo inwentaryzację polskich grobów.  
Oddział nasz wsparł akcję finansowo oraz przekazał 
na rzecz pani Józi Moczulskiej kwotę 400 zł., którą 
przeznaczono na najpotrzebniejsze do życia 
przedmioty oraz żywność. Aby wesprzeć trzecią już 
akcję porządkowania cmentarzy na Ukrainie nasi 
członkowie (J. Czyżycki, I. Rosowska oraz S. Skowron) 
brali udział w kwestach w kościołach. 
W styczniu 2013 roku Oddział nasz wraz z wójtem 
Gminy Miłkowice W. Kwaśnym zorganizował 
tygodniowy pobyt tłumackiego chóru „Acsios” we 
Wrocławiu. Ten wspaniały chór złożony z tłumackiej 
młodzieży cieszył nasze uszy pięknymi pieśniami 
sakralnymi i kolędami, dając występy w kościele św.  

Jacka na Swojczycach,  cerkwi greckokatolickiej św. 
Wincentego przy pl. Nankiera oraz  w Domu Kultury 
„Piast” na Pilczycach. Część pobytu współfinansował nasz 
Oddział, a członkowie Oddziału  - A. Bocheńska, S. 
Skowron  oraz wolontariuszki pracujące na tłumackim 
cmentarzu - D. Seniura i T. Sieroń ponieśli koszty 
utrzymania i wyżywienia 16-osobowego chóru. Duży 
wkład wniósł proboszcz parafii św. Jacka na Swojczycach 
ks. Jarosław Grabiak, który po występie chóru w kościele 
także sfinansował w dużej części ich  pobyt. 
Podobnie, jak w latach poprzednich cały czas trwania 
kadencji organizowaliśmy trzy razy w roku tradycyjne 
tłumackie spotkania. W styczniu spotkania 
opłatkowe, latem zjazdy nad morzem oraz 
pielgrzymkę do obrazu św. Anny w Siedlakowicach. 
Razem odbyło się 12 takich integrujących nas 
spotkań. Na początku mijającej kadencji Oddział nasz 
liczył 90 członków, w tym 88 zdyscyplinowanych, 
opłacających regularnie składki członkowskie. 
Obecnie OOT liczy 102 osoby. Są to rodowici 
tłumaczanie, ich potomkowie, ale także wiele osób 
nie związanych z Tłumaczem pochodzeniem.  
Naturalną koleją losu starsi członkowie powoli 
odchodzą, lecz na ich miejsce przychodzą młodsi i 
dzięki temu nasz Oddział funkcjonuje dość prężnie. W 
trakcie kadencji zmarło 19 Tłumaczan, w tym 14 
członków Oddziału. Byli to: 
 

1. Danuta Tabińska-Juhasz – wieloletnia redaktorka 
Zeszytów Tłumackich 

2. Zofia Ruszkiewicz – członek Zarządu 
3. Helena Nowak z d. Burczyńska 
4. Karolina Rizler z d. Geruła 
5. Henryka Kowalska z d. Jankowska 
6. Jadwiga Kołodziej z d. Matejko 
7. Rudolf Woroszczuk 
8. Adela Hipsz 
9. Józefa Weberbauer z d. Starzycka 
10. Wanda Jagiełło z d. Jakubowicz 
11. Jan Ślęzak 
12. Tadeusz Szmyd 
13. Maria Adamczak z d. Laner 
14. Wiktoria Wiśniewska 
15. Ewelina Włodarska 
16. Michał Dwojak 
17. Józef Pławuszewski 
18. Eugeniusz Wysoczański 
19. Wanda Fedorowicz z d. Świerzewska 
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 Ważnym punktem działalności OOT jest wydawanie 
Zeszytów Tłumackich dokumentujących historię 
Tłumacza i ziemi tłumackiej oraz rejestrujących 
wydarzenia związane z bieżącą działalnością. 
Wydawanie ich możliwe jest dzięki dotacji Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz składkom 
i darowiznom naszych członków. 
Członkowie Zarządu uczestniczyli także w różnych 
wydarzeniach i uroczystościach organizowanych 
przez środowiska kresowe. Były to min: 
- II Muzealne Spotkania z Kresami w Muzeum 
Niepodległości w Warszawie 
- uroczyste koncerty na Rynku wrocławskim wieńczące 
akcje „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 
- otwarcie Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni 
pod Kijowem, gdzie spoczywa wielu tłumaczan 
- Ogólnopolskim Festiwalu Polszczyzny i Pieśni Kresowej 
„Wielkie bałakanie” 
- „Dniach Lwowa” zorganizowanych przez Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich 
Oddział Wrocławski wraz z  Klubem Leopolis oraz 
Klubem Śląskiego Okręgu Wojskowego. 
Biorąc pod uwagę końcową uchwałę zebrania 
walnego nakładającą obowiązki na Zarząd należy w 
podsumowaniu działalności mijającej kadencji 
stwierdzić, że w większości została ona zrealizowana. 
Nie wyremontowano kaplicy cmentarnej skupiając się 
na ratowaniu istniejących grobów, które bez 
wątpienia wymagały prac ratunkowych w pierwszej 
kolejności. Należy także wyraźnie zaznaczyć, że po 
szacunkowym określeniu kosztów rewitalizacji kaplicy 
uznaliśmy, że w obecnej sytuacji finansowej Oddziału 
nie jesteśmy w stanie tego dokonać. 

 
Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-
Wyborcze Ogólnopolskiego Oddziału 

Tłumaczan 
 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – 
Wyborcze  Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 
odbyło się we Wrocławiu w dniu 26 stycznia 2013 
roku. Zgromadzenie otworzył Prezes Zygmunt 
Burczyński dziękując dotyczczasowemu zarządowi za 
pracę i życząc zebranym, by obrady były owocne, a 
wybrani do nowych władz Oddziału w kolejnej 
kadencji  podtrzymali dotychczasowe tradycje i 
kontynuowali dorobek poprzednich zarządów. 

Przyszłym władzom Oddziału życzył sukcesów  oraz 
zadowolenia z pracy.  

 
Zebranie sprawozdawczo – wyborcze 
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 

 

Po oficjalnym przywitaniu prezes Burczyński 
wyczytał nazwiska zmarłych tłumaczan w mijającej 
kadencji, których uczciliśmy minutą ciszy. 
Na przewodniczącego Zebrania Wyborczego 
powołano Tadeusza Bodniaka, a na zastepcę Elzbietę 
Niewolską. Po powołaniu przewodniczącego przyjęto 
regulamin obrad, powołano protokolanta w osobie 
Jerzego Czyżyckiego, wybrano Komisję Mandatową, 
Uchwał i Wniosków oraz Skrutacyjną. Uchwałą 
przyjęto również ważność głosów 
korespondencyjnych, jako głosów liczonych w 
wyborach. Listę obecności na miejscu podpisało 36 
członków Oddziału. 
W pierwszej części zebrania zostały złożone 
sprawozdania z działalności w kadencji 2009-2013:  
- Zarządu (E. Niewolska) 
- finansowe (I. Rosowska) 
- Sądu Koleżeńskiego (J. Czyżycki) 
- Komisji Rewizyjnej ( J. Czyżycki). 
Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi 
oraz przyjęto tryb głosowania i zgłaszania 
kandydatów do władz Oddziału. W drodze 
głosowania przyjęto wniosek, żeby głosowanie było 
jawne i obejmujące „en bloc” przedstawionych 
kandydatów. Ustępujący Zarząd zarekomendował do 
nowych władz następujące osoby: Elżbietę Biś, 
Krystynę Helt, Marię Kowarz, Jana Masłowskiego, 
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Elżbietę Niewolską, Wacława Nowaka i Danutę Paleń;  
do Komisji Rewizyjnej:  Danutę Krysiak, Barbarę Lipę, 
Elżbietę Sosińska, Ewę Witek, Anielę Wypych; do 
Sądu Koleżeńskiego: Bogusława Jelińskiego, 
Stanisława Skowrona, Bogumiłę Przybyło, Irenę 
Rosowską oraz Annę Szymułowicz. Ponieważ nie było 
innych zgłoszeń głosowano na wymienione osoby, 
które jednogłośnie wybrano do nowych władz 
Oddziału na kadencję w latach 2013 – 2017. 
Po głosowaniu ogłoszono wyniki wyborów oraz 
podano skład oraz rodzaj pełnionej funkcji przez 
nowowybranych członków władz Oddziału: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na zakończenie obrad zabrał głos prezes 
Zygmunt Burczyński, który pogratulował wyboru 
nowo wybranym władzom, życząc wielu osiągnięć. „Po 
18 letnim prezesowaniu oddałem przewodnictwo – 
powiedział. Stan mego zdrowia nie pozwala na dalsze 
pozostawanie we władzach. Pragnę podziękować  
wszystkim Tym, którzy mi pomagali w pełnieniu  

obowiązków prezesa. Szczególnie naszemu sekretarzowi 
Jurkowi Czyżyckiemu za jego oddanie w tej społecznej 
pracy”. Głos zabrał także Jerzy Czyżycki, wieloletni 
sekretarz naszego Oddziału. „Drodzy Tłumaczanie 
i „zatłumaczeni” członkowie. Nie jest łatwo rozstawać się 
po wielu latach bycia razem. Od samego początku, 
a minęło to już  22 lata kiedy znalazłem się wśród 
dawnych  koleżanek i kolegów, w pracach na rzecz Klubu 
angażowałem się od poczatku. Sekretarzowanie przez 
wiele lat wśród wzlotów i upadków było dla mnie 
codziennością. Nie byłem łatwy w kontaktach. Za te moje 
„fochy” serdecznie wszystkich „urażonych” przepraszam. 
Dziękuję Zarządowi za wsparcie i wyrozumiałość 
w „bojach” ze mną , dziękuję też Wam członkom za 
wsparcie i dodawanie otuchy do sekretarzowania. 
Całkowicie nie wyłączam się, będę zawsze pomagał jeśli 
tego będzie sobie życzył nowy Zarząd. Nowym Władzom 
życzę powodzenia i sukcesów w tym niełatwym 
działaniu".  
W imieniu nowego Zarządu prezes Elżbieta Niewolska 
podziękowała odchodzącym za wieloletnią pracę, 
przyjaźń i wspólne realizowanie celów, jakim jest 
zachowanie pamięci o kresowej ziemi i jej historii dla 
następnych pokoleń Polaków. Po zakończeniu obrad 
rozpoczęło się coroczne spotkanie opłatkowe, na którym 
już w odświętnej atmosferze wśród zaproszonych gości 
i członków Oddziału wymienialiśmy opinie, snuliśmy 
plany na przyszłość i oczywiście jak zwykle 
wspominaliśmy Tłumacz i Kresy. 
 

 
 

Podziękowanie za znakomitą współpracę na rzecz 
Tłumacza wójtowi gminy Miłkowice  Waldemarowi 

Kwaśnemu składa Jerzy Czyżycki. 

 

Zarząd 
 

Prezes - Elżbieta Niewolska 

V-ce prezes - Wacław Nowak 

Skarbnik - Elżbieta Biś 

Sekretarz - Danuta Paleń 

Członek - Krystyna Helt 

Z-ca członka - Masłowski Jan 

Z-ca członka - Maria Kowarz 

 

Komisja Rewizyjna  
 

Przewodniczący - Danuta Krysiak 

Członek - Barbara Lipa 

Członek - Elżbieta Sosińska 

 Z-ca członka - Ewa Witek  

Z-ca członka - Aniela Wypych  

  

Sąd Koleżeński                      
 

Przewodniczący - Irena Rosowska    

Członek - Stanisław Skowron 

Członek - Bogusław Jeliński  

Z-ca członka - Przybyło Bogumiła  

Z-ca członka - Anna Szymułowicz    

 

Delegat na Zjazdy TMLiKPW     
 

Elżbieta Niewolska 
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Dzień Kresowiaka w Łagiewnikach 
 

Florian Kuriata 

(Stowarzyszenie Kresowian w Dzierżoniowie) 
 

To już po raz dwunasty od 2002 roku władze 
gminy wraz z Gimnazjum im. Piastów Śląskich 
w Łagiewnikach organizują dzien Kresowiaka. 
Kresowiacy, kombatanci i Sybiracy spotkali się, aby 
upamiętnić tragiczne losy Polaków na Kresach w latach 
1939 – 1945. Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza 
Św. koncelebrowana, której przewodniczył ks. biskup 
Ignacy Dec. Biskupowi świdnickiemu asystowali: ks. 
dziekan Zbigniew Wolanin i proboszcz ks. Grzegorz 
Staniewski. Ołtarz otaczały liczne poczty sztandarowe, 
a kościół zapełniali kresowiacy z terenu gminy oraz 
zaproszeni goście. 
W wygłoszonej homilii ks. biskup nawiązał do 
patriotyczno – historycznych wydarzeń rocznicowych, 

przypadających w 2013 roku. Przypomniał obchodzoną 
niedawno 150 rocznicę Powstania Styczniowego, 
mówiąc o zrywie Polaków przeciwko zaborcom, ich 
bohaterstwie, odwadze i woli walki oraz o ofiarach 
i konsekwencjach tego zrywu. Przypomniał również, 
że 10 lutego obchodziliśmy 73. rocznicę pierwszej 
wywózki, deportacji Polaków na bezkresne tereny 
Syberii, gehennę podróży w chłodzie i głodzie oraz 
nieludzkich wprost warunkach pracy i życia na 
zesłaniu. „Bardzo wielu pozostało na zawsze na tej 
nieludzkiej ziemi” - powiedział biskup. Nawiązał też 
do obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych, do ich odwagi i bohaterstwa w walce 
z wrogiem ze wschodu i zachodu. Mówił także 
o zbliżającej się 70 rocznicy ludobójstwa Polaków na 
Wołyniu i na pozostałych terenach kresowych.  
Ks. biskup Ignacy Dec kończąc homilię powiedział, że 
o tych doniosłych rocznicach musimy pamiętać, 
cytując słowa Adama Mickiewicza: "Jeśli kiedyś 
zapomnę o Nich, Ty Boże na Niebie zapomnij o mnie”. 
Po Mszy Św. uczestnicy zebrali się przy Pomniku 
Kresowiaków. Po dośpiewaniu hymnu i krótkiej 
modlitwie biskupa złożono wiązanki i zapalono 
znicze. Wartę honorową przy pomniku pełnili 
harcerze z miejscowego hufca. Następnie uczestnicy 
uroczystości przeszli do sali Gminnego Ośrodka 
Kultury. Przybyło tam około 300 kresowiaków, 
dawnych mieszkańców Kresów II RP, którzy stanowią 
większość gminnej społeczności.  

Spotkanie rozpoczęto odśpiewaniem hymnu 
państwowego, następnie wójt gminy Janusz Szpot 
serdecznie powitał wszystkich przybyłych 
kresowiaków oraz zaproszonych gości w osobach: ks. 
bpa Ignacego Deca i towarzyszących mu kapłanów, 
Janusza Guzdka - starostę powiatu 
dzierżoniowskiego, Marka Pioruna - burmistrza 
miasta Dzierżoniowa, Eugeniusza Kuszke - prezesa 
Związku Sybiraków, Edwarda Bienia - prezesa 
Stowarzyszenia Kresowian, dyrektorów szkól 
gminnych, radnych, przedstawicieli policji, straży 
pożarnej i harcerstwa. Prowadzący spotkanie po 
powitaniu zaprosił poczet sztandarowy miejscowego 
hufca ZHP na scenę do dekoracji. Po odczytaniu aktu 
nadania Krzyża Czynu ZbrojnegoI przyznanego przez 
Radę Krajową Środowiska Żołnierzy Polskich 
Oddziałów Samoobrony z Kresów Południowo-
Wschodnich II RP, dekoracji dokonał sekretarz Rady 
Edward Bień. Z kolei komendant Chorągwi ZHP 
wręczył wójtowi Januszowi Szpotowi i sekretarzowi 
Rady Krajowej Honorowe Odznaki Komendy 
Chorągwi ZHP.  

Program artystyczny pt. „Z kresowej szuflady” 
rozpoczęły maluchy z przedszkola „Na akacjowym 
wzgórzu” tańcząc i śpiewając kresowe nutki. 
Następnie wystąpili uczniowie z gimnazjum 
w Łagiewnikach z szerokim programem artystycznym. 
Były wiersze, wspomnienia, opowieści i scenki 
patriotyczno - historyczne o wywózce, cierpieniu, 
pracy i życiu na dalekim zesłaniu. Także 
o ludobójstwie i mordach dokonanych na Polakach 
przez zwyrodniałych banderowców spod znaku UPA 
oraz o wysiedleniu Polaków na zachód. Kresowiacy 
mieli okazję przypomnieć sobie osobistą gehennę 
podróży do nowej Polski. Były łzy, wzruszenie 
i wspomnienia... Wołyń i Kresy to nie tylko cierpienie 
i tragiczne wspomnienia. Były też scenki pełne ciepła i 
humoru, jak chociażby te z przygód batiarów 
lwowskich - Szczepcia i Tońcia. Występy młodych 
artystów wspierał chór CANZONA z Olesznej. Na 
zakończenie przesympatycznego spotkania głos 
zabrał biskup Ignacy Dec, dziękując serdecznie 
wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tych 
obchodów i spotkania. Podziękował organizatorom, 
pedagogom, scenografom, reżyserom, a przede 
wszystkim dzieciom i młodzieży za trud związany 
z przygotowaniem spektaklu i za wspaniały pokaz 
prawdziwego patriotyzmu i lekcji historii 
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w krzewieniu pamięci o Kresach. Stało się już tradycją 
lokalną, ze młodzi ludzie rzeczywiście niosą kresową 
prawdę i pamięć o tamtych tragicznych wydarzeniach 
– powiedział biskup. Zaprosił także młodych artystów 
i członków chóru do wspólnego, pamiątkowego 
zdjęcia w dowód uznania i podziękowania za lekcję 
patriotyzmu. Na zakończenie kresowiacy w podzięce 
odśpiewali „Sto lat” wójtowi i organizatorom, 
składając zyczenia – do zobaczenia za rok! 
 

Wspomnienie o Juliuszu Petrusie 
 

Józef Duszyński 
 

11 lutego 2013r. zmarł członek naszej 
organizacji dr nauk prawnych śp. Juliusz Cezar Petrus, 
syn Franciszka Petrusa i Józefy z Łomnickich. Urodził 
się 29 marca 1920 roku w Tłumaczu. Jego żoną była 
Tłumaczanka Stefania Petrus. Do wojny mieszkał 
w Łodzi, ale będąc uczniem i studentem wszystkie 
wakacje spędzał w Tłumaczu u babci. W 1942 roku 
został wywieziony na roboty przymusowe do 
Wiednia. Po wojnie zamieszkał w Rzeszowie.  Zajął się 
organizowaniem siedziby województwa 
rzeszowskiego, za co został odznaczony Medalem 10-
lecia Polski Ludowej. Przez wiele lat pracował na 
stanowiskach kierowniczych w Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie. Był autorem wielu 
rozpraw naukowych, publikacji i książek z dziedziny 
historii Rzeszowa i regionu oraz rozwoju 
samorządności i ruchu ludowego na tym terenie. Był 
współautorem Encyklopedii Rzeszowa. Pełnił funkcję 
przewodniczącego Rzeszowskiego Towarzystwa 
Historycznego. Aktywnie działał w PSL, wygłaszając 
prelekcje o zabarwieniu patriotycznym. Bardzo 
aktywnie działał w Stowarzyszeniu Polaków 
Poszkodowanych przez III Rzeszę oraz Fundacji Polsko 
– Niemieckie Pojednanie. W 2005 roku za wybitne 
zasługi w działalności kombatanckiej i społecznej 
został odznaczony Krzyzem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 
Żegnamy wspaniałego człowieka o niezwykle 
wysokiej kulturze osobistej, szerokich horyzontach, 
wszechstronnych zainteresowaniach, umiłowaniu 
muzyki, sztuki i literatury.  
Cześć Jego Pamięci! Rodzina z Rzeszowa i Gdyni. 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
   
  
 
 
 
       
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wyrazy głębokiego żalu 
oraz współczucia rodzinom 

zmarłych składa Zarząd TMLiKPW 
Ogólnopolskiego Oddziału 

Tłumaczan  
oraz  

Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
 
 

 

Jerzy Czyżycki 
 

Ur. 20.11.1924r. w Błudnikach  

k/Halicza 
 

Zm. 27.05.2013r. w Tallinie (Estonia) 
 

Odeszli 

 

Zdzisław Kłonowski 
 

Ur. 09.01.1939r. w Słobudce 
 

Zm. 15.02.2013r. w Gryfinie 
 

 

Bogumiła Przybyło 
z d. Hrapkowicz 

 

Ur. 21.05. 1932r. w Tłumaczu 
 

Zm. 01.05.2013r. w Krakowie 

 
 
  

Juliusz Cezar Petrus 
 

Ur. 29.03. 1920r. w Tłumaczu 
 

Zm. 11.02.2013r. w Rzeszowie 
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Komunikaty 
 

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 2013 wynosi 15 zł. Składka członkowska wynosi 18 zł. 
 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału zapraszamy na Odpust w Siedlakowicach. Msza Święta 
Odpustowa odbędzie się w dniu 28 lipca 2013 r. o godz. 12.00. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Kresowiaka w Łagiewnikach 

 

Wójt Gminy Łagiewniki 

Janusz Szpot składa 

wieniec pod Pomnikiem 

Kresowiaków 

 

Podziękowanie 
 
 

ks. biskupa 
 

Ignacego Deca 

 

Występy młodzieży 

szkolnej 

 

Dekoracji sztandaru dokonuje 

przedstawiciel Rady Krajowej, 

prezes Stowarzyszenia 

Kresowian w Dzierżoniowie 

Edward Bień. 
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