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„Daj nam więcej dni takich, 

spragnionych miłości, 

Niech świat przy żłóbku 

Twoim odmieni oblicze”. 
 

                               o. Franciszek Czarnowski 

 

Niech w te nadchodzące 

dni Bożego Narodzenia,  

gdy niebo spotyka się z ziemią,  

a Bóg z człowiekiem,  

spełnią się Wasze najskrytsze 

marzenia, przynosząc zdrowie, 

radość i pomnożenie 

wszelkiego dobra, a narodzony 

Jezus darzy Was wszelkim 

błogosławieństwem w każdym 

dniu  nowego 2014 roku. 
 

Zarząd TMLiKPW 

Ogólnopolskiego 

Oddziału Tłumaczan 

oraz  

Redakcja 

ZeszytówTłumackich. 

 

Polska historia i kultura 
Kuchnia polska  

„Barszcz” 
 

Zygmunt Gloger 
 

„Barszcz – od najdawniejszych czasów 
ulubiona w Polsce polewka kwaskowata, gotowana 
zwykle z kwasu burakowego (zakwaszona ćwikła) lub 
chlebowego, uważana przez dawnych botaników 
polskich za lekarstwo. To też Marcin z Urzędowa 
w swoim zielniku („herbarzu” – od herba – trawa, 
roślina), wydanym w roku 1595 pisze: „Cichym 
a spokojnym ludziom uwłaczając mówią: jest jako 
barszcz, ani pomoże, ani zaszkodzi. Ostateczną rzecz 
dobrze barszczowi przypisują, bo pewnie nie szkodzi, 
ale w pierwszej rzeczy czynią barszczowi wielką 
krzywdę, aby nie był pomocen zdrowiu ludzkiemu, 
albowiem bardzo pomaga”. Syreński, czyli Syreniusz 
opowiada znowu: „Barszcz nasz polski znajomszy jest 
każdemu u nas, w Rusi, w Litwie, w Żmudzi, a niźli by 
się mógł z okolicznościami swymi opisać. Do 
lekarstwa i do stołu użyteczny jest barzo smaczny. 
Acz korzeń tylko do lekarstwa użyteczniejszy jest, 
liście zaś do potraw (…) smaczna i wdzięczna jest 
polewka barszcz, jako go u nas, abo w Rusi i na Litwie 
czynią. Bądź sam tylko warzony z kapłonem albo 
innymi przyprawami, jako z yaycy (jajkami), ze 
śmietaną i jagły (…) Pragnienie po przepiciu uśmierza, 
warzony, jakkolwiek pożywany (…) także surowy 
i kwaszony, w gorączkach pijać bardzo dobry”. Trzeci 
autor polski, Stanisław Hercius żyjący w wieku XVII 
w dziełku swojem „Bankiet narodowi ludzkiemu” 
(1600 r.) zaczyna „książkę trzecią” rozdziałem 
„o barszczu”. „Ten jest zdrowy, bo jako chleb przez 
kwas i nasienia niektóre przydane, staje się zdrowszy, 
tak barszcz z tejże meterjej, to jest mąki żytniej 
robiony, tęż dobroć ma, okrom tego iż z samego 
chleba napełnienia żołądek ciężkość czuje, po barszczu 
zaś człowiek lekkim zostaje i do inszych potraw apetyt 
sobie sprawuje. Ten barszcz, który panie dla siebie 
każą jajami przyprawiać dobrze jest posilny”. Na kwas 
z buraków (które dawniej tak białe jak i czerwone 
nazywano w Polsce ćwikłą), znajdowało się zawsze w 
każdym domu polskim na wsi, tak kmiecym jak 
i szlacheckim oddzielne naczynie drewniane.  
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Po dworach była to zwykle duża dębowa kłoda, czyli 
beczka, z klepek bez dna górnego, płótnem przykryta, 
w której kwaszono wiecznie buraki i kwas czerpano, 
zarówno na barszcz dla państwa i gości, jak i dla 
czeladzi i najbiedniejszych, jeżeli zdarzyło się, że był 
kto we wsi niemający na zimę buraków i przychodził 
do kuchni dworskiej z garnuszkiem swoim, w który 
mu kwasu nalewano. Był jeszcze dość powszechny 
użytek leczniczy z tego kwasu. Piszący to pamięta, jak 
wszyscy cierpiący na ból gardła utrzymywali we 
dworze płókanie z kwasu burakowego i miodu 
przaśnego, co dziwnie wszystkim pomagało.  
Najpowszechniejsze sposoby podawania barszczu 
w domach polskich były: 
 

1. Barszcz czerwony z „uszkami i rurą”. 
2.  Zabielany z wędliną. 
3. Czysty, postny, podawany na śniadanie po  tańcach 

lub jako jedyny posiłek południowy w dniu Wigilii 
Bożego Narodzenia. 

4. W dni postne jadano barszcz z krupami i przyprawą 
z suszonych grzybów.  
 

Cezary Biernacki pisze o barszczu, że „był i jest 
najpospolitszą, a w miarę dodanych przypraw, 
najcelniejszą, prawdziwie polską, z wielkim 
smakiem, ba i z respektem przyjmowaną zupą. 
Bywa dwojaki, mięsny i postny. Pierwszy z uszkami, 
gotowany zwykle z mięsem wołowem i rurą dla 
esencjalności, lub schabem wieprzowym, kiełbasą 
i słoniną. Drugi – czysty lub zabielany, z grzybami, 
śledziem, kaszą i koprem. Chłopi gotują barszcz 
z piskorzami. Lekarze zalecają chorym barszcz 
czysty, niesolony, jako uśmierzający gorączkę. Po 
hulance, zwłaszcza po przepiciu jest równie 
pożądany – wtedy nim też zwykle biesiadników 
raczą”. Czerniecki, sławny w XVII wieku kuchmistrz 
polski zalicza „barszcz królewski” do potraw 
mlecznych. W Litwie lud gotuje barszcz z boćwiny, 
czyli liści burakowych. Lud zaś polski pierwotnie 
miał gotować barszcz z ziela, które po polsku zwie 
się barszczem, a wyrasta wysoko na łąkach przy 
wioskach, kwitnąc w czerwcu. Niewątpliwie między 
polską nazwą rośliny i polewki zachodzi związek 
bezpośredni, to jest, że jedna od drugiej powstała. 
Gotowano także barszcz z kwasu dzieżnego lub 
śliwek, bowiem Polacy zawsze kwaśne potrawy, 
krajowi ich właściwe i zdrowiu potrzebne”. 

Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego 
Gimnazjum w Tłumaczu 
za rok szkolny 1920/21 

I. 
Skład grona nauczycielskiego przy końcu 

roku sprawozdawczego. 
A. 

Krzyżanowski Henryk – uczył j. greckiego w kl. IV, 4 
godz. tygodniowo. 
Leśniak Jan*,  profesor - uczył j. lacińskiego w kl. VI i 
VIII i j. greckiego w kl. V i VIII, opiekun kl. VI, 
tygodniowo godz. 20+ 6. 
Mendrala Stanisław, profesor – uczył j. łacińskiego w 
kl. II, V, VII i j. greckiego w kl. VII, śpiewu w kl. I – VIII, 
opiekun kl. VII, tygodniowo godz. 24+10. 
Podczerwieński Jan, Ks., profesor – uczył religii rz. 
kat. w kl. I – VIII i egzorta, tygodniowo 18 godz. 
Rosenbaum Maksymilian, profesor – uczył j. niem. w 
kl. II, III, IV-VIII, opiekun kl. VIII, tygodniowo godz. 25 + 6. 
Eile Samuel, dr filozofii – nauczyciel egz., uczył hist. 
powszechnej w kl. II, III, IV, V, VI, geogr. W kl. I, II, III, 
IV, V, VI, VII, opiekun kl. III, tygodniowo godz. 25 + 6. 
Mierzwiński Marian, nauczyciel – uczył j. polskiego w 
kl I, II, VIII, j. łacińskiego w kl. III, historii pow. W kl. VII 
i VIII, opiekun kl. I, zawiadowca biblioteki dla 
nauczycieli i młodzieży, tyg. godz. 27 + 6. 
Rotter Alojzy, nauczyciel – uczył matematyki w kl. III, 
IV, V, VI, VII, VIII, fizyki w kl. III, VII, VIII3, opiekun kl. 

V, tygodniowo godz. 30 + 6. 
Sądowicz Jan, nauczyciel – uczył j. polskiego w kl. III, IV, 
V, VII, j. łacińskiego w kl. IV, prop. filozofii w kl. VII i VIII, 
pism. w kl. I, opiekun kl. IV, tygodniowo godz. 26 + 6. 
 

B. 
Herman Szymon, profesor na urlopie bezpłatnym dla 
pełnienia obowiązków kierownika prywatnego 
gimnazjum żydowskiego w Lublinie. 
*Odbywał służbę wojskową w czasie ostatniej inwazji 
bolszewickiej. 

C. 
 

Hrapkowicz Józef, nauczyciel szkoły powszechnej – 
uczył matematyki w kl. I i II, fizyki naturalnej w kl. I, II, 
III, IV, V, VI, opiekun kl. II, tygodniowo godz. 30 + 6. 
Ks. Pławiuk Jan, nauczyciel szkoły powszechnej, uczył 
religii gr. – kat. w kl. I, II, III, IV, VI, egzorta 
tygodniowo godz. 12. 
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Urman Fabian, nauczyciel szkoły powszechnej im. 
Bar. Hirsha, uczył rel. Mojżeszowej w kl. I, IV-VI, VII i 
VIII, tygodniowo godz. 7. 
Wroński Michał, nauczyciel szkoły powszechnej, 
uczył jęz. ruskiego w kl. I, II, III, tygodniowo godz. 7. 
 

II. 
Zmiany i ruch w gronie nauczycielskim 

w ciągu roku sprawozdawczego. 
 

a) do Grona przybyli: 

Herman Szymon, profesor przydzielony z II 
Państwowego Gimnazjum w Stanisławowie rozp. Rady 
szkolnej kraj. z 13/X920 L. 21915/V 
Ks. Podczerwiński Jan, mianowany katechetą 
z ważnością od 1/XII 920 rozp. Rady szk. Kraj. z 28/XI921 
L. 21968/IV. 
Ks. Pławiuk Jan, otrzymał upoważnienie do nauczania 
religii gr. Kat. rozp. Rady szk. Kraj. z 28/XI921 L.21 968/IV. 
Rotter Alojzy, ustanowiony nauczycielem rozp. Rady szk. 
kraj. z 7/IX 920 L. 18440/IV. 
Urman Fabian, otrzymał upoważnienia do nauczania rel. 
Mojżeszowej rozp. Rady szk. kraj.  z 12/XII 920 L. 
25095/IV. 
Wroński Michał, otrzymał upoważnienie do nauczania 
jęz. ruskiego rozp. Rady szk. kraj. 20/I 920 L. 724/ IV. 
Ks. Jaworski Antoni, nauczyciel rel. gr. kat., uwolniony 
od obowiązków nauczyc. rozp. Rady szk. kraj. z 11/X 920 
L. 19566/IV. 
Niemcow Jan, profesor, przydzielony do II państwowego 
gimnazjum w Tarnopolu, rozp. Rady szk. kraj. z 20/X 921 
L. 20427/IV. 
Ks. Polaczek Józef, nauczyciel rel. rz. kat. uwolniony od 
obowiązków nauczyc. rozp. Rady szk. kraj. z 28 XI 920 L. 
21538/IV. 
Sochaniewicz Władysław, nauczyciel, przeniesiony w 
tym samym charakterze do II państw. Gimnazjum we 
Lwowie rozp. K. O. S. L. Z 9/IV 1921 L. 7046/IV. 
Waligóra Michał, profesor, przydzielony do państw. 
Gimn. W Samborze rozp. Rady szk. kraj. z 20/X 921 L. 
18789/IV. 
 

b) uzyskali urlop: 
 

Herman Szymon, profesor, uzyskał urlop bezpłatny rozp. 
K. O. S. L. rozp. z 14/III 1921. L. 4525/IV dla pełnienia 
obowiązków kierownika w prywatnego Gimnazjum w 
Lublinie. 

III. 
 

Pomieszczenie zakładu i służba 
z końcem roku sprawozdawczego. 

 
a) Tutejsze gimnazjum liczące 8 klas w 8 oddziałach 
mieści się w jednopiętrowym budynku, który jest 
własnością gminy tłumackiej, nie pobierającej żadnej 
zapłaty tytułem czynszu, obowiązanej według 
zawartej z Rządem umowy o ponoszeniu wszelkich 
kosztów, jakie pociąga za sobą wszechstronna 
konserwacja izb szkolnych zewnętrzna i wewnętrzna. 
Wewnętrzny plan budynku gimnazjalnego nie jest 
zupełnie przystosowany do celów szkoły. Rozkład sal 
poszczególnych nastręcza wiele niedogodności 
w przestrzeganiu karności wśród uczniów w czasie 
przerw w nauce. Na poparcie prawdziwości tych słów 
dość wspomnieć, iż sale, w których obecnie odbywa 
się nauka, służyły dawniej jako prywatne mieszkanie 
właściciela tłumackiego obszaru dworskiego, a cały 
parter zajmowały biura administracji folwarków, 
lasów oraz cukrowni. 
Park 19-morgowy starannie utrzymany otacza 
z trzech stron gmach szkolny tak, iż strumienie 
świeżego i czystego powietrza wlewają się do klas, 
orzeźwiając uczącą się młodzież. Zakład tutejszy nie 
posiada ani sali gimnastycznej, ani boiska. Młodzież 
więc wolne chwile od nauki spędza w parku, oddając 
się pod okiem nauczycieli dowolnym rozrywkom. 
Natomiast bezpośrednio z ubikacjami szkolnymi łączy 
się pomieszkanie dyrektora złożone z 4 pokoi, kuchni 
i przedpokoju, w parterze zaś znajduje się 
pomieszkanie dla tercjana o 1 pokoju i kuchni. 
b) Służba szkolna stała: Borek Antoni; stop. Płacy IV. 
c) Służba szkolna niestała: Borek Marjan; stop. Płacy III. 
 

IV. 
 

Nauka 
 

Rok szkolny 1920/21 rozpoczął się uroczystym 
nabożeństwem dopiero 1 października 1920r. 
Nazajutrz regularna nauka. Spóźnienie to 
spowodowała inwazja bolszewicka, której wprawdzie 
uniknęło miasto Tłumacz, ale toczące się w poblizu 
walki nie pozwoliły na normalny bieg życia. W dniu 28 
czerwca 1921r. zakończono naukę uroczystem 
nabożeństwem w kościele, cerkwi i synagodze 
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izraelickiej, po czym uczniom rozdano świadectwa 
roczne. 

Pomoce naukowe. 

Trzykrotna inwazja nieprzyjacielska nie 
oszczędziła tutejszych bibliotek i gabinetów, z których 
nie pozostało prawie śladu. Niezwykle wygórowana 
obecnie cena książek oraz wszelkich środków 
naukowych, jako też wielkie trudności w nabyciu 
tychże nie pozwoliły na całkowite uzupełnienie 
powstałych braków. W przyszłym roku szkolnym 
nastąpi pod tym względem niewątpliwie zmiana na 
lepsze. Dyrekcja bowiem otrzymała od Kuratorium 
szk. Lwowskiego znaczniejszą dotację, która umożliwi 
chociaż skromne uposażenie zniszczonych zbiorów. 
 

a) Biblioteka nauczycielska składa się z 126 dzieł 
w 147 tomach. 

b) Biblioteka uczniów polska liczy 384 dzieł w 401 
tomach. Książki te w liczbie 162 pochodzą z lat 
poprzednich, reszta została nabyta w roku 
bieżącym z dobrowolnych składek uczniów 
tutejszego gimnazjum. 

c) Biblioteka uczniów niemiecka posiada 37 dzieł. 
d) Gabinet przyrodniczy zawiera: 5 tablic, 2 okazy 

wypchane, kościec ludzki (niezłożony), 1 preparat 
spirytusowy, 2 pudełka owadów i motyli, zbiór jaj 
ptasich, zbiór minerałów, 2 zielniki, mikroskop 
Becka. 

e) Gabinet geograficzny ma 14 map i 1 mapę 
plastyczną. 

f) Gabinet rysunkowy tworzy dwa lineały, 3 ekierki, 
3 cyrkle i 11 modeli. 
 

Przedmioty nadobowiązkowe 
 

Uczono tylko śpiewu w 2 oddziałach po 4 godziny 
tygodniowo. 
 

Program naukowy 
 

Tutejsze gimnazjum jest w stadjum przekształcania 
się na gimnazjum dwudziałowe, lub humanistyczne 
lub klasyczne nowe wedle życzeń rodziców, mających 
się ujawnić przy próbnych wpisach. 

 

V. Wychowanie 
 

Działalność wychowawcza w tutejszym 
gimnazjum nie obejmowała jedynie życia szkolnego 
ucznia, ale wkraczała głęboko w jego życie prywatne, 
zadzierzgając w ten sposób silny węzeł między szkołą, 

a domem. Jakkolwiek w niektórych wypadkach ten 
ostatni nie chciał czy też nie rozumiał celów 
i zamiarów, jakie sobie w wychowaniu wytknęło 
i zakreśliło Grono nauczycielskie, to jednak po 
największej części osiągano harmonijną współpracę. 
Usiłowaniem więc wszystkich uczących było kształcić 
nie tylko umysł wychowanka, ale i uszlachetniać duszę, 
wykuwać spiżowe charaktery, tworzyć jednym słowem 
prawdziwie użytecznych w przyszłości obywateli 
własnej Ojczyzny, a w następstwie całej ludzkości. To 
też młodzież brała czynny udział we   wszelkich 
uroczystych obchodach, odświeżających w pamięci 
wiekopomne wypadki w dziejach ojczystych. Aby 
znajomość i przyczynę ich znaczenia dla ogólnego 
rozwoju życia narodowego pogłębić, wszechstronnie 
oswietlić, omawiano je w osobnych wykładach 
względnie w pogadankach w szkole, które budziły 
wielkie zainteresowanie. Nie pomijano też 
wychowania fizycznego, wychodząc ze słusznej zasady 
starożytnych, że tylko „w zdrowem ciele, zdrowy 
duch”. Wprawdzie szczere starania Dyrekcji 
wprowadzenia systematycznej nauki gimnastyki 
natknęły się na nieprzezwyciężone przeszkody 
i trudności, ale zastępowały je po części ćwiczenia 
skautowe, wycieczki, a wreszcie zabawy ruchowe 
improwizowane przez młodzież według własnego 
pomysłu. Zakład nie posiadał lekarza szkolnego. 
Dlatego też Dyrekcja wraz z Gronem nauczycielskim 
czyniła wszelkie wysiłki, aby uczniów ochronić od 
wpływów szkodliwych zdrowiu. Przedewszystkiem 
przestrzegano bezwzględnej czystości wewnątrz 
gmachu szkolnego; uczniowie otrzymywali pouczenia 
o objawach danej choroby, o sposobie strzeżenia się 
przed zarażeniem się, itp. Kładziono wielki nacisk na 
czystość ciała uczniów, bielizny i ubrania. Członkowie 
Grona nauczycielskiego zwiedzali stancje 
uczniowskie. Zwracano tam główną uwagę na warunki 
higieniczne, wśród jakich młodzież żyje i pracuje. Do 
wzmocnienia sił uczniów przyczyniała się w wysokim 
stopniu kuchnia gimnazjalna, utrzymywana staraniem 
Komitetu polsko – amerykańskiego. W czasie trzeciej 
przerwy w nauce młodzież otrzymywała gorący, czysto 
i zdrowo przyrządzony posiłek, składajacy się 
naprzemian z zupy ryżowej na mleku, zupy grochowej 
z łazankami lub kakako z bułką. Rozdawały go tutejsze 
Panie; Blochowa, Domaszewska, Kłodnicka, 
Krzyżanowska, Mierzwińska, którym składa Dyrekcja 
na tem miejscu serdeczne podziękowanie. 
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a) Kółko naukowe (kierownik prof. Mendrala) 

mające na celu pogłębianie i rozszerzanie wiedzy 

nabytej w czasie nauki szkolnej przez odczyty 

i pogadanki z rozmaitych dziedzin wiedzy. Odczyty 

były następujace: Mikołaj Zdanowicz, ucz. kl. VII-

mej: „O Sokratesie”. Marian Dubicki, ucz. kl. VII: 

„Świątynia u ludów starożytnych ze szczególnym 

uwzględnieniem starożytnych Rzymian i Greków”, 

Izydor Urman, ucz. kl. VII: „Lodowiec i jego budowa”, 

A. Tenus, ucz. kl. VII: „Zygmunt Sierakowski”, 

Kazimierz Kasparek, ucz. kl VI: „Uniwersytet wileński i 

jego znaczenie dla Polski”, Zygmunt Deyczakowski, 

ucz. kl. VI: „Na kaszubskim brzegu”, M. Chalzel, 

ucz.kl. VIII: „Polska Placówka cywilizacji zachodniej na 

wschodzie”, prof. Mendrala: „Filozofia pojęć 

religijnych starożytnych Greków i Rzymian”, Bernard 

Weisman: „Duch dziejów Polski”. 

b) Kółko geograficzne  (kierownik prof. Dr Eile ze 

współudziałem prof. Rosenbauma). Wygłoszono 

następujące odczyty: Polaczek A., ucz. kl. V: 

„Państwo jako organizm żyjący”, Kasparek K., ucz. kl. 

VI: „Podole”, Deyczakowski Zygmunt, ucz. kl. VI: 

„Kaszubi”,  Gesing Franc, ucz. kl. VI: „Epoka lodowa”, 

Sinnreich Zygmunt, ucz. kl. VI: „Geografia 

w starożytności”, Silber Henryk, ucz. kl. VI: „Istota 

pustyń”, Sinnreich Zygmunt: „Odkrycia 

geograficzne”, Wąsowicz Jan, ucz. kl. VI: 

„Karpaty”. 

c) Kółko Krajoznawcze (kierownik prof. 

Rosenbaum) 
 

Kółko Krajoznawcze im. Wincentego Pola uczniów 
gimnazjum tłumackiego zawiązano w zimowem 
półroczu, liczy obecnie 27 członków i tyleż 
prenumeratorów „Orlego lotu”. W ciągu roku 
szkolnego odbyły się dwa odczyty o Podolu, ucz. 
k. VI Gesinga i Kasparka przy pomocy aparatu 
projekcyjnego z przeźroczami wykonanymi przez 
prof. Rosenbauma. W wycieczkach urządzanych 
przez profesorów biorą członkowie kółka czynny 
udział, interesując się żywo kwestjami 
krajoznawczemi. Pozatem pomocni są zwłaszcza 
uczniowie kl. V i VI w pracach miejscowego Koła 
Krajoznawczego (Sekcja P.T. K. we Lwowie). 

d) Drużyna Skautowa (kierownik prof. Leśniak) 

Drużyna zorganizowana na nowo w styczniu 1921 
liczy obecnie 4 zastępy (54 członków). Wychodząc 
z założenia, że Skaut ma być w Polsce 
odrodzeniem młodego pokolenia, a pierwszym 
i naczelnym przykazaniem skautowem jest 
wierność Ojczyźnie, przeto integralną częścią 
programu pracy skautowej było poznanie tej 
Ojczyzny, a więc badanie podstaw naturalnych 
Polski, geografia, krajoznawstwo, przyroda 
i poznanie jej przeszłości. Jako system 
wszechstronnego obywatelskiego wychowania 
pozaszkolnego objęła praca w Skaucie dziedziny 
wykształcenia fizycznego, jako też umysłowego 
i moralnego. W miesiącach zimowych zbierała się 
drużyna na pogadanki, w których zapoznawano 
się z prawami i regulaminem skautowym, nadto 
z rozmaitemi wiadomościami teoretycznemi. 
W miesiącach wiosennych drużyna poza 
ćwiczeniami w mustrze, szyku patrolowym, 
raportowaniu odbyła 7 wycieczek w okolice 
Tłumacza, w czasie których ćwiczono się 
w orjentowaniu się w terenie, podchodzeniach, 
spostrzegawczości i czytaniu karty. Wydział 
Sokoła odstapił skautom „salkę”, w której mieści 
sie biblioteka drużyny, licząca 200 książek, nadto 
założono dwie pracownie – introligatorską 
i szczotkarską. 
Na drużynę złożyli: WP Dolajsowa – 2000 marek, 
WP Jaroszyński – 500 marek, WP radca 
Nikosiewicz – 300 marek. Ofiarodawcom cześć! 

e) Warsztat introligatorski  

Konieczna potrzeba chronienia niezwykle drogich 

książek od zniszczenia przez odpowiednią oprawę 

powołała do życia warsztat introligatorski, 

w którym pod kierownictwem prof. 

Mierzwińskiego brali udział uczniowie wszystkich 

klas; instruktorami byli w nim dwaj uczniowie: 

Osterman (VIII kl.) i Gesing (VI kl.). Od dnia 

1.XI.1920 oprawili uczniowie 182 książki 

z biblioteki dla uczniów, wiele książek własnych 

i znaczną ilość książek z miejscowej biblioteki T.S.L. 

Praca w warsztacie odbywła się dwa razy 

w tygodniu po 2 godziny. Materiał potrzebny 

pochodził z darów prywatnych, a częściowo został 

zakupiony przez Dyrekcję gimnazjum. 
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Bursa Polskiej Organizacji Narodowej 
 

Bursa ta utrzymywana z funduszów Rady 
powiatowej miasta Tłumacza przestała istnieć 
z chwilą wybuchu wojny światowej. Jako jej widomy 
znak pozostał budynek znacznie uszkodzony wraz 
z dużym ogrodem, własność wspomnianej Rady 
powiatowej. W roku 1919 powołano ją jednak do 
życia. W czasie inwazji ruskiej tylko dzięki opiece 
tutejszego proboszcza ks. kan. Tabaczkowskiego 
udało się bursę utrzymać do 8 lutego 1919. W roku 
szkolnym 1919/20 opiekował się również gorliwie tą 
nader pożyteczną instytucją Ks. Tabaczkowski, 
a z początkiem roku szkolnego 1920/21 wszelkie 
starania o nią przęjęła na siebie Polska Organizacja 
Narodowa, powierzając jej zarząd prof. Stanisławowi 
Mendrali. Bardzo ofiarnym na rzecz bursy był WP 
Tuzinkiewicz, właściciel młyna, który bezpłatnie kazał 
mleć zboże w swym młynie, co stanowiło 
w wydatkach bursy bardzo pokaźną rubrykę. 
W roku sprawozdawczym znalazło w bursie 
umieszczenie 34 wychowanków, uczęszczajacych do 
gimnazjum, a 7 dochodziło tylko na naukę prywatną. 
 

VI. 
Informacje za rok szkolny 1921/22 

 

Wpisy uczniów i uczennic do wszystkich klas 
odbywają się z reguły raz w roku z końcem czerwca; 
po ferjach – tylko w miarę wolnych miejsc 
w zakładzie. Egzamina wstępne do wszystkich klas 
odbywają się również w czerwcu, na początku zaś 
roku szkolnego jeno z ważnych powodów, np. 
stwierdzonej urzędowym świadectwem choroby. 
Dopuszczanie z ważnych powodów do egzaminów 
wstępnych do którejkolwiek klasy w ciągu roku 
szkolnego zastrzeżone jest w każdym poszczególnym 
wypadku dla Kuratorjum Okręgu szkolnictwa 
lwowskiego. Reprobowani przy egzaminach 
wstępnych do którejkolwiek klasy mogą przystąpić do 
ponownego egzaminu dopiero w następnym roku 
szkolnym. Tak więc uczeń, który w czerwcu 1921r. 
padł przy egzaminie wstępnym, np. do kl. I może 
w czerwcu 1922r. być przypuszczonym do egzaminu 
wstępnego tylko do kl. I. 
Do kl. I przyjmować się będzie młodzież, która 
w danym roku kalendarzowym kończy lat 9 i pół, 
a nie przekroczy lat 12, do klas wyższych 

odpowiednio starszą. Do kl. I zdają uczniowie 
egzamin, który obejmuje naukę religii, języka 
polskiego (wykładowego) i rachunków, mniej więcej 
w zakresie wymagań IV kl. szkoły powszechnej. 
Dokładniejszych wyjaśnień w sprawie tego egzaminu 
udzieli Dyrekcja w każdej chwili. 
Kandydaci pragnący wstąpić do kl. II, względnie 
wyższej winni zdać egzamin wstępny ze wszystkich 
przedmiotów, nauczanych w klasach poprzedzających 
tę, do której się zgłaszają. Ważne świadectwa, 
uzyskane dawniej z klas niższych, mogą być 
uwzględnione w całości lub w części.  
Wolni są od egzaminu wstępnego uczniowie 
przechodzacy z jednej szkoły państwowej do innej 
tego samego typu, przy zmianie zaś typu  składa się 
egzamin uzupełniający z przedmiotów nie uczonych 
w szkole, z której uczeń się przenosi. Uczniów 
gimnazjów prywatnych z prawem publiczności, 
jakoteż uczniów gimnazjów państwowych, 
zgłaszających się do szkoły po conajmniej rocznej 
przerwie w uczęszczaniu do szkoły, z reguły poddaje 
się egzaminowi. 
Rok szkolny 1921/22 rozpocznie się w dniu 
1 września 1921 uroczystem nabożeństwem 
w kościele i cerkwi, a prawidłowa nauka podjętą 
zostanie w dniu 3 września o godz. 8-mej przed 
południem. 
Egzamina poprawcze odbywać się będą w dniu 
1 września 1921r. po nabożeństwie szkolnym, 
ewentualnie także 2 września. W tych samych dniach 
odbywać się będa również egzamina prywatne 
i wstępne tych uczniów, którzy od Władz szkolnych 
uzyskają na nie osobne pozwolenie. Uczniowie 
zamiejscowi moga mieszkać na stancyach, wybranych 
przez rodziców, o ile Dyrekcja w razie potrzeby nie 
zażąda zmiany stancyi. Osoby przyjmujące ucznia na 
stancyę 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. Jezeli uczeń przez 8 dni nie przychodzi do 
szkoły, a o przyczynie nieobecności nie zawiadomi 
zakładu, będzie wykreślony z listy uczniów. Nadzór 
domowy winien także czuwać, aby uczniowie po 8 
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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. Niedzielę 
wywiadowczo ogłasza Dyrekcya uczniom 
z początkiem każdego półrocza. O każdym wypadku 
choroby zakaźnej, czy to ucznia czy kogoś z członków 
rodziny winien nadzór donieść niezwłocznie miejskiej 
władzy sanitarnej. 
Dyrektorowi i każdemu profesorowi zakładu 
przysługuje prawo odwiedzania mieszkań uczniów 
w każdym czasie. Odpowiedzialny nadzorca winien im 
udzielać wszelkich wyjaśnień. Zasadniczych zmian 
w używaniu książek szkolnych nie wprowadza się ze 
względu na wygórowaną obecnie ich cenę. 
W roku szk. 1921/22 utworzony będzie począwszy od 
kl. IV w tutejszym gimnazjum jeden oddział typu 
matematyczno – przyrodniczego i drugi 
humanistycznego lub klasycznego nowego, jeśli 
przynajmniej 10 uczniów zgłosi się do danego typu, 
o którego wyborze zdecydują rodzice przy wpisach. 
Celem bliższych wyjasnień względnie orientacyi we 
wspomnianych typach gimnazjów załącza się poniżej 
przegląd godzin w kl. IV gimnazjum bifurkacyjnego. 

 
VII. Kronika zakładu 

w roku szkolnym 1918/19 i 1919/20 
 

W r. szk. 1918/19 nauka rozpoczęła się 
dopiero 1 października z powodu odnawiania 
budynku szkolnego zniszczonego w czasie dwukrotnej 
inwazji rosyjskiej. Kiedy w dniu 1 listopada tegoż roku 
rządy w tutejszym mieście objęły władze ruskie, 
nauka w gimnazjum odbywała się w dalszym ciągu, 
jakkolwiek w zmniejszonej liczbie godzin, gdyż trzech 
członków Grona nauczycielskiego, nie przeczuwając 
żadnych zmian politycznych opuściło chwilowo 31 
października Tłumacz. W dniu 8 lutego 1919 
zakończono I półrocze, a wówczas władze ruskie 
zażądały od nauczycieli złożenia przyrzeczenia 
służbowego. Ponieważ nauczyciele Polacy wraz 
z kierownikiem temu żądaniu nie uczynili zadość 
zostali usunięci z zajmowanych stanowisk, a zakład 
zmieniono na gimnazjum z ruskim językiem 
wykładowym. Uczniowie Polacy nie wpisali się 
w poczet wychowanków nowo stworzonego zakładu, 
ale uczęszczali na lekcje udzielane im przez byłych  
profesorów w swoich własnych, prywatnych 

mieszkaniach. Po wkroczeniu wojsk polskich na mocy 
osobnego rozporządzenia byłej Rady szkolnej 
krajowej: młodzież gimnazjalna bez różnicy 
narodowości poddała się egzaminom, które z małemi 
wyjątkami wypadły pomyślnie.  
W r. szk. 1919/20 nauka i życie szkolne nie doznało 
żadnych przeszkód zewnętrznych; to też w dniu 24 
czerwca 1920 rozdano uczniom świadectwa roczne. 
Nawała bolszewicka, która zalała wiekszą część ziemi 
ojczystej, oszczędziła Tłumacz. 

 

Wojenne wspomnienia  
 

Wanda Działoszyńska z d. Gąsiorowska 
 

Urodziłam się 7 lipca 1920 roku w Baryszu, 
pow. Buczacz, woj. tarnopolskie. Ojciec mój miał na 
imię Edward i był posterunkowym Policji 
Państwowej, a matka Aniela zajmowała się 
gospodarstwem i wychowaniem dzieci. Było nas trzy 
siostry i czterech braci. Starsza siostra wstąpiła do 
klasztoru Franciszkanek Rodziny Maryi. Najmłodszy 
brat zginął w czasie wojny od granatu banderowca. 
Ukończyłam 7-klasową szkołę podstawową, a także 
3 -tygodniowy, bezpłatny  kurs trykotarski dla 
dziewcząt. Nauczyłam się różnych wzorów, dzięki 
czemu mogłam przyjmować zamówienia na swoje 
wyroby. Zdobywaniem zamówień zajmowała się 
organizatorka kursu, księżna Świdrygiełowa. Niestety 
zbliżała się wojna, przestały przychodzić zamówienia, 
a 1 września rano dowiedzieliśmy się, że Niemcy 
wkroczyli na terytorium Polski. Na wieść o wybuchu 
wojny postanowiłam wraz z trzema koleżankami 
zapisać się do Polskiego Czerwonego Krzyża, ale za 
kilka dni polskie granice przekroczyła armia 
bolszewicka i moje plany legły w gruzach. Parę dni 
przed wkroczeniem Armii Czerwonej było 
„bezkrólewie”. Posterunek Policji Państwowej 
wyjechał w nieznane, nie było żadnego urzędu, ani 
żadnej władzy. Polacy żyli w strachu niepewni swojej 
przyszłości, a Ukraińcy cieszyli się że Polski już nie ma 
i zaczęli tworzyć swoją władzę nosząc opaski 
niebiesko-żółte z napisem „ukraińskie wijsko”. Po 
wejściu armii bolszewickiej musieli jednak „zwinąć 
żagle”. Młodzież polska zaczęła spotykać się po 
nabożeństwach w niedzielę i święta koło kościoła, 
gdyż nie miała się gdzie zejść, bo świetlicę zabrano 
nam na kooperatywę ukraińską. Pewnego razu na 
takim spotkaniu jeden z kolegów zdradził nam 
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tajemnicę, o której mimo woli dowiedział się od 
Ukraińca. Była to wiadomość o tym, kto znajduje się 
na liście do wywozu na Sybir. W tym samym dniu 
niepostrzeżenie znalazł się wsród nas Ukrainiec – 
komsomolec i  ostrzegł nas, że jeśli takie spotkania się 
nie skończą, to gorzko tego pożałujemy! Rozeszliśmy 
się więc szybko i od tej pory postanowiliśmy spotykać 
się po kilka osób w prywatnych domach. Mój ojciec 
nie miał już emerytury, więc musiałam pomagać 
w utrzymaniu rodziny robiąc Żydom swetry na 
drutach. Jako zapłatę otrzymywałam różne produkty. 
Nieraz w kuchni było tak zimno, że woda w wiadrze 
zamarzała, a ja z otulonymi kożuchem nogami, 
siedząc na kanapie całą noc robiłam swetr 
zamówiony na następny dzień. W piecu paliło się 
drewnem, które szybko się wypalało, a poza tym 
trzeba było oszczędzać, bo nie było za co je kupić. 
W czasie mojej pracy wieczorami bardzo często 
wpadali do mnie koledzy, aby pograć w szachy, 
a także przekazać różne wiadomości. Mieszkaliśmy na 
tzw. „miasteczku” w centrum miejscowości, co 
stwarzało dogodną sytuację dla naszych spotkań. 

Pewnej nocy w trakcie takiego spotkania 
usłyszeliśmy dochodzące z ulicy odgłosy rozmów 
i płaczu. Szybko zgasiłam lampę, a Tato zaglądając 
przez zasłoniętą firankę powiedział: „wywożą na 
Sybir”. Kazał nam cicho siedzieć, a w przypadku gdy 
ktoś zapuka do drzwi od strony szosy mamy uciekać 
drugimi drzwiami na ogrody, każdy w swoją stronę. 
Ulicą przejechało kilka furmanek i zrobiło się cicho, 
a my  w strachu i ciszy przesiedzieliśmy wszyscy do 
rana. Rano kolega poszedł pod gminę dowiedzieć się 
co się dzieje i zobaczył tam wśród innych ludzi swoją 
bratową (nauczycielkę), którą właśnie wywożono na 
Sybir. Jego brat w stopniu porucznika był gdzieś na 
wojnie. Za jakiś czas wrócił, pożegnał się z nami 
i pojechał z nią jako ochotnik. Wśród aresztowanych 
przygotowana do wywózki była też moja koleżanka, 
córka posła. Dni i tygodnie upływały nam w dziwnym 
oczekiwaniu, że może zdarzy się cud i Polska wskrzesi 
się na nowo, ale niestety czas upływał i żadnej nadziei 
nie było znikąd widać. Tylko aresztowania i wywózki 
na Sybir powtarzały się co jakiś czas.  

Wkrótce nadeszła wiosna i zrobiło się bardzo 
ciepło. Korzystając z pięknej pogody, w którąś 
z niedziel zrobiliśmy sobie u koleżanki mieszkającej 
daleko od centrum potańcówkę przy skrzypcach 
i mandolinie. Trochę potańczyłam, lecz uwierały mnie 

buty, więc postanowiłam je zamienić na lżejsze 
i wygodniejsze sandały i poprosiłam kolegę aby 
poszedł ze mną do domu. Wokół była już ciemna noc 
i zaczął rosić deszcz, więc wzięliśmy się za ręce 
i pobiegliśmy razem z górki w kierunku mojego domu. 
W pewnej chwili ktoś nagle wyskoczył przed nami 
i krzyknął: „stij!”. Przestraszyłam się bardzo 
i odskoczyłam na bok, lecz kolega został złapany 
przez napastnika za piersi. Okazało się, że 
napastnikiem jest miejscowa „hołowa”, czyli wójt, 
który pijany jak bela, siedział lub leżał w rowie. Gdy 
usłyszał jak biegniemy zerwał się na równe nogi, 
podszedł do nas i zaczął nas przesłuchiwać, trzymając 
kolegę za ubranie. Zapytał go o nazwisko i usłyszał 
odpowiedź: „przecież pan wie kim jestem, jesteśmy 
przecież sąsiadami”. Krzyczał dalej bełkocąc: „kto tam 
stoi?” wskazując na mnie, „dlaczego dałeś jej 
pistolet?”, a potem zaczął okładać kolegę kułakami. 
Korzystając z „niedyspozycji” hołowy wyrwaliśmy się 
jakoś z tego przesłuchania, chwyciliśmy się za ręce 
i uciekliśmy. Po zakończonej zabawie wracaliśmy do 
domów już całą paczką, cichutko jakby nikt nie 
dychał. Wokół było ciemno i pusto. W drodze do 
domów nie spotkaliśmy już więcej nikogo. 

Po kilku dniach przyszedł do mnie milicjant 
z rozkazem stawienia się do „sil rady”. Wzywał mnie 
hołowa. Gdy weszłam na korytarz, na którym 
wszędzie było pełno ludzi w pewnym momencie 
z kancelarii wyszedł spocony kolega i szepnął mi – 
„trzymaj się”! Weszłam do środka trzęsąc się jak 
galareta ze strachu i przy biurku zobaczyłam 
młodego, przystojnego enkawudzistę. Powiedziałam 
„zdrastwujtie”, a on się zaśmiał, powiedział żebym 
usiadła i poprosił abym w skrócie opisała mu  
spotkanie z hołową. Hołowie kazał wyjść. Cały czas 
się uśmiechał, aż w końcu powiedział, że to wszystko 
nieważne, że ja mu się bardzo podobam i że on 
wziąłby ze mną ślub, a potem odwiózł by mnie do 
rodziców, do Moskwy. A jak wojna się skończy, to on 
do mnie przyjedzie. Zaczęłam się bardzo śmiać, co 
sprawiło, że hołowa zajrzał do pokoju. Enkawudzista 
krzyknął tylko: „paszli!” i dalej mi się oświadczał. 
Twierdził, że nie żartuje, więc musiałam coś szybko 
wymyslić. Powiedziałam, że mam chorą matkę 
staruszkę,  że na pewno na niego zaczekam, podałam 
rękę i wyszłam. Trwało to więcej niż godzinę. 
Wyszłam roześmiana, co nie spodobało się hołowie 
i gdy następnego dnia rano szłam do kościoła już na 



            Zeszyty Tłumackie 2(52)2013r. 
 

9 
 

mnie czekał. Powiedział, że sprawa nie jest 
zakończona, że nie wolno mi nigdzie wyjeżdżać i co 
dnia mam się u niego meldować. W tej sytuacji 
zebrałam manatki i wyjechałam do brata, do Halicza. 
Byłam u niego parę tygodni, ale w końcu musiałam 
wracać, bo trzeba było iść do księdza i dawać na 
zapowiedzi. Po trzech tygodniach od spotkania 
z hołową ustaliliśmy z narzeczonym datę ślubu na 15 
lutego. (1) Ślub musieliśmy w pierwszej kolejności 
wziąć w tzw. „Zaksie”, czyli ówczesnym Urzędzie 
Stanu Cywilnego, aby otrzymać odpowiednie 
zaświadczenie i przedstawić je księdzu. Na podstawie 
tego zaświadczenia ksiądz mógł udzielić ślubu 
kościelnego. Gdy przyszliśmy do tego „Zaksu” po ślub 
hołowa oznajmił, że nam go nie da, bo byłam 
nieposłuszna i wbrew jego nakazowi wyjechałam 
z domu. Staliśmy tam ze dwie godziny, czekaliśmy, 
prosiliśmy, a on biegał wściekły od pokoju do pokoju, 
wyżywając się na mnie w ten sposób. Przyszli 
w końcu moi bracia i po następnych dwóch godzinach 
„pertraktacji” dał nam wreszcie ten zakichany ślub. 
Ksiądz w kościele również czekał nie wiedząc co się 
dzieje. Wesele było skromne wśród najbliższej 
rodziny, byli także sąsiedzi, dwie koleżanki i dwóch 
kolegów. Orkiestra była byle jaka, aby nie za głośno 
grała i nie było jej słychać w tamtych smutnych 
czasach. Nasze kontakty z hołową nie zakończyły się 
jednak na załatwianiu spraw urzędowych. Nocą, 
w trakcie wesela odwiedził nas jeszcze raz 
w towarzystwie dwóch enkawudzistów. Przyszli na 
weselną wódkę. Wszystkim skóra scierpła na ich 
widok, ale po wychyleniu paru kieliszków kazali sobie 
dać jeszcze wódkę na wynos i poszli. Następnego dnia 
rano nadeszła pora wyjazdu do miejscowości, w której 
mieszkał mężulek. Była to moja podróż poślubna za 
Dniestr do miejscowości Isaków. W podróży tej 
towarzyszyła mi moja siostra. Najbardziej dramatyczne 
chwile przeżywaliśmy na zamarzniętym o tej porze 
roku Dniestrze. Lód trzeszczał pod saniami i końskimi 
kopytami i zdawało się  że zaraz pęknie, a my 
utoniemy. Dzięki Bogu przeprawiliśmy się szczęśliwie 
i na wieczór byliśmy w Isakowie. Rodzina męża 
przygotowała nam małe przyjęcie, trochę 
poskakaliśmy przy akordeonie, pośpiewali i po 
weselu. Po paru dniach odjechała siostra, którą 
odwieźliśmy do pociągu do Tłumacza. Zamieszkaliśmy 
ze stryjenką, samotną staruszką, której dzieci były daleko 
w świecie, gdzieś w Ameryce i w Czechosłowacji.  

Parę miesięcy po naszym ślubie weszli Niemcy 
i od tego momentu Ukraińcy co dnia od wschodu 
słońca zbierali się i ćwiczyli musztrę, śpiewali pieśni 
i sypali wysoką na 10 - 15 m mogiłę  w kształcie 
kopca. Zaczęli masowo się organizować, spotykać na 
mitingach, a nazwali siebie banderowcami. Dążyli do 
jak najszybszego przejęcia władzy i zarządzili, żeby od 
zachodu do wschodu słońca nikt nie wychodził 
z domu. Postanowili w naszej wiosce wymordować 
Żydów, a następnie Polaków. Już pierwszej nocy 
zamordowali 5 rodzin żydowskich. Jedni mordowali, 
inni wozili ciała i wrzucali je do Dniestru. Jakaś 
kobieta, która była świadkiem tych mordów, rankiem 
wsiadła na konia i pojechała do Obertyna aby o tych 
zbrodniach powiadomić władze niemieckie. Skutek 
tej interwencji był taki, że do wioski przyjechali 
żołnierze węgierscy i zapowiedzieli publicznie, że 
jeżeli zginie choćby jeden Polak, wystrzelają całą 
wioskę i spalą dobytek. Mogliśmy odetchnąć i póki co 
czuć się bezpiecznie. Niemcy często do wioski 
przyjeżdżali po zboże, bydło i ludzi. Zabierano 
przeważnie młodzież i wysyłano na przymusowe 
roboty do Niemiec. W 1942 roku nastał straszny głód, 
więc kupiliśmy krowę od sąsiada za 75 kg żyta. Była 
bardzo dobra. Po ocieleniu doiła się cztery razy 
dziennie dając po wiadrze mleka. Była naszą 
żywicielką i ratowała przed głodem. Mieliśmy pod 
dostatkiem mleka, sera i śmietany. Niestety nie 
nacieszyliśmy się tym dobrobytem zbyt długo. 
Któregoś dnia przyjechali do wioski Niemcy i nam ją 
zabrali. Spędzili bydło z całej wioski na plac, 
pozostawiając ludzi bez środków do życia. Jako 
zapłatę dostałam kawałek lnu na chustkę. Byłam 
zrozpaczona, bo na świecie był już nasz synek, który 
potrzebował mleka. Ja płakałam, a mąż się długo nie 
namyślając poszedł na jarmark do Tłumacza i kupił 
kozę. Kóz Niemcy nie zabierali. Niemcy nękali nas bez 
przerwy i na różne sposoby. Pewnego ranka 
usłyszeliśmy krzyki oraz rozkazy. Jeździli na koniach, 
wyganiali ludzi z domów i gromadzili na placu przy 
parku dziedzica. Wystraszeni ludzie wychodzili 
z domów, odpinali z łańcuchów zwierzęta aby nie 
zdechły w stajniach  z głodu lub spłonęły żywcem 
w przypadku gdyby Niemcy spalili wioskę. Nie 
rozumieli co się dzieje, nie wiedzieli co mają ze sobą 
zabrać i co ich czeka. Ja zabrałam chleb i trochę 
cukru, a mąż dziecko.  W pewnej chwili nadleciały 
sowieckie samoloty i zaczęto nas ostrzeliwać. Niemcy 
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się rozpierzchli, a po nich zgromadzeni przez nich  
ludzie. Powrócilismy do swoich domów, bo wokół 
przez dwa dni trwała strzelanina i siedzielismy w nich 
do czasu, dopóki ktoś nie zastukał do naszych drzwi. 
Gdy je otworzyliśmy do domu weszła ogromna grupa 
sowieckich żołnierzy. Byli przemarznięci, szczękali 
zębami i prosili żeby pozwolono im się trochę ogrzać. 
Przyparci przez Niemców do Dniestru musieli się 
ratować przeprawiajając przez rzekę. Był marzec, 
woda w Dniestrze lodowata i kto nie umiał pływać – 
tonął. Każdy ratował się jak mógł, szukano desek, 
drzwi, wszystkiego na czym można było płynąć na 
drugi brzeg. Cała wioska była pełna mokrego, 
zmarzniętego wojska. Niektórzy byli prawie nadzy, 
niektórzy w bieliźnie, a wszyscy bez wyjątku żebrali 
o coś ciepłego do picia lub jedzenia. Oboje z mężem 
gotowalismy im bez przerwy zupę ziemniaczaną na 
wodzie. Po dwóch dniach opuścili nasze domy 
i zaczęli formować swoje jednostki. Wioska 
znajdowała się cały czas pod ostrzałem niemieckim, 
które z dnia na dzień się nasilały, aż w końcu 
nadleciała eskadra niemieckich samolotów 
i zbombardowała wioskę. Ledwie zdążyliśmy uciec do 
sąsiedniej wioski. Gdy w końcu wróciliśmy do domu, 
okazało się że zniszczenia nie były zbyt duże, zginęła 
jedna osoba, kilka osób było rannych oraz zabito kilka 
koni. Większość mieszkańców nie powróciła jednak 
do swoich domów, tak że głównie stacjonowali w niej 
żołnierze radzieccy. Niedługo po bombardowaniu 
wojska radzieckie cofnęły się, a ich miejsce znów 
zajęli Niemcy. Kazali pozostałym mieszkańcom 
opuścić wioskę ponieważ w tym miejscu na dłużej 
zatrzymał się front. Znów zgonili nas na plac, 
a póżniej siedząc na koniach gnali w stronę Tłumacza. 
Kobietom z dziećmi kazali siadać na wozy, 
a mężczyźni szli pieszo. My nie chcieliśmy się 
rozłączać, więc mąż niósł dziecko, ja pakunki i szliśmy 
razem piechotą. Ludzie zmęczeni tą pieszą wędrówką 
czasami przysiadali na chwilę przy drodze przez co 
nasz „transport” bardzo się rozciągnął, a Niemcy 
jeżdżąc na koniach raz w tył, raz w przód, zapędzali 
wszystkich zpowrotem do grupy. Przed samym 
Tłumaczem udało nam się oderwać się od grupy 
i umknąć Niemcom do lasu. Za lasem w Łokutkach 
mieszkał męża wujek i postanowiliśmy się u niego 
schronić. Gdy weszliśmy do jego domu okazało się, że 
u niego też jest pełno Niemców. Wystraszyliśmy się 

bardzo ale oni nie zwrócili na nas najmniejszej uwagi. 
Wujek powiedział tylko, że jesteśmy jego dziećmi. 

 Nie chcieliśmy być dla niego ciężarem, więc 
podejmowaliśmy pracę gdzie tylko się dało. Mijały dni 
i tygodnie, nic się nie zmieniało, a front ciągle 
utrzymywał się w jednym miejscu. Któregoś dnia 
postanowiłyśmy z sąsiadką pójść do naszej wioski, 
aby sprawdzić, czy będzie jeszcze do czego wracać. 
Im bliżej wioski byłyśmy, tym większy strach nas 
ogarniał. Szłyśmy obok siebie w milczeniu i każda 
z nas myślała, aby jak najszybciej dojść do swojego 
domu i popatrzeć na niego choćby przez chwilę. 
Wioska przedstawiała smutny widok. Drogi zarosły 
wysokoimi chwastami, nie było słychać szczekania 
psów ani piania kogutów. Nie spotkałyśmy żadnego 
miejscowego mieszkańca. Wszędzie byli tylko 
Niemcy. Drogi do okopów powytyczali przez ogrody 
i pola niszcząc wszystko, co na nich rosło. Gdy 
wreszcie dotarłyśmy do swoich domów ich widok nas 
przeraził. Przed moimi oczami stał szkielet budynku, 
bez okien i drzwi, wyniesione były wszystkie 
drewniane meble, rozebrana stodoła i zniszczona 
stajnia. Wykopali nawet  w ogrodzie kufer z naszymi  
rzeczami, który zakopaliśmy na czarną godzinę. 
Wybito wszystkie kury, po których pozostały łebki 
ułożone na progu. Udało mi się tylko złapać ostatnią 
kurkę, którą zabrałam do naszego tymczasowego 
schronienia u wujka w Łokutkach. 

Wioska nasza przedzielona była wąwozem, więc 
łatwo było nas dostrzec gdy w drodze powrotnej 
przechodziłyśmy górną jego częścią. Niemcy nas 
dostrzegli i zaczęli na nas pokrzykiwać, i strzelać. 
Zerwałyśmy się do ucieczki biegnąc ile sił w nogach  
i prosząc Boga aby nas nie zabili. Biegłyśmy przez tą 
zarośniętą drogę potykając się i przewracając co chwilę 
i gdy wreszcie dotarłyśmy do końca wioski nagle przed 
nami zjawił się oficer na koniu. Wrzasnął, że tu jest linia 
frontu i wymierzył w nas pistolet. Rozpłakałyśmy sie 
obie, poprosiłyśmy żeby darował nam życie bo mamy 
małe dzieci i obiecałyśmy, że nigdy więcej już tu nie 
przyjdziemy. Pomyślał chwilę i ryknął „raus!”. Jak 
sarenki w podskokach uciekałyśmy przez chwasty, 
nasłuchując czy szwab do nas nie strzela. Biegłyśmy tak 
ze dwa kilometry nie oglądając się za siebie, aż w końcu 
zmęczone przysiadłyśmy na chwilkę. Odpoczynek nie 
trwał długo, bo ciągle zdawało się nam, że Niemiec na 
koniu ciagle nas goni. 
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Dzięki Bogu całe i zdrowe szczęśliwie dotarłyśmy na 
swoje tymczasowe kwatery jeszcze przed zachodem 
słońca. 

Pewnego ranka, gdy wszyscy jeszcze spali ktoś 
załomotał do drzwi. Zerwaliśmy się na równe nogi, 
otworzyliśmy drzwi i na progu ujrzeliśmy dwóch 
uzbrojonych Niemców. Przyszli po mojego męża. 
Zabierali wszystkich mężczyzn z wioski do Tłumacza, 
a tam ładowali na ciężarówki i wywozili do 
Stanisławowa. Martwiłam się losem mojego męża, 
nie wiedziałam co go czeka, więc wraz innymi 
kobietami postanowiłyśmy pójść piechotą do 
Stanisławowa, aby ich odszukać. Niestety nie 
dopuszczono nas do mężów. Pokonałyśmy piechotą 
80 km w ciągu jednego dnia i zmęczone musiałyśmy 
z kwitkiem wracać do swoich domów. Nie minęło 
kilka dni, gdy po wiosce rozeszła się wieść, że naszych 
mężów w niemieckich mundurach widziano 
maszerujących w kierunku wioski Korolówka. 
Prowadzili ich na pierwszą linię frontu. Zapytałam 
wujka gdzie leży Korolówka, poprosiłam aby zabawili 
dziecko żeby nie widziało jak wychodzę i co sił 
w nogach pobiegłam szukać męża. Gdy dobiegłam do 
tej wioski zobaczyłam mnóstwo mężczyzn 
w niemieckich mundurach, podeszłam do kilku z nich 
i zapytałam po polsku, czy któryś z nich jest 
z Tłumacza? Odezwało się kilka głosów potakujacych. 
Zapytali o kogo chodzi i potwierdzili, że mój mąż jest 
wśród nich, ale muszę zaczekać, bo powiózł kolację 
żołnierzom na front. Po około godzinie zjawił się mąż 
i powiedział, że jutro Niemcy będą się wycofywać i on 
będzie musiał pójść z nimi. Wróciłam do domu, 
spakowałam jego ubranie do worka, po drodze 
narwałam trawy aby je dobrze w tym worku schować 
i znów zjawiłam się w Korolówce. Wojsko było już 
spakowane i jadło obiad. Gdy mąż mnie zobaczył 
zdenerwował się i nakrzyczał po jakiego licha ja się tu 
ciągle kręcę. „Jeszcze ciebie zabiją” – powiedział. No 
to ja zapytałam go, który to jego oficer? Pokazał mi, 
więc podeszłam do niego (akurat czyścił buty) 
i wprost zapytałam, czy pozwoliłby mężowi mnie 
odprowadzić. Obiecałam, że za parę minut wróci. 
Niemiec się zaśmiał, pokiwał palcem, ale się zgodził. 
Mąż nie szedł z ochotą, bo bardzo się bał. Jednak jak 
wyszliśmy za wioskę wszedł w zboże, szybko się 
przebrał pozostawiając mundur w zbożu 
i w pośpiechu na przełaj pobiegliśmy w kierunku  
Łokutek. Na trasie naszej ucieczki znajdowała się 

główna droga, którą cofały się niemieckie wojska. 
Przykucnęliśmy więc obok drogi czekając na dogodny 
moment. W pewnej chwili w sznurze ciągnącego 
drogą wojska zrobiła się przerwa, którą 
wykorzystaliśmy przebiegając szybko drogę. Ja 
z workiem trawy na plecach, a mąż ze snopem zboża. 
Szczęśliwie dotarliśmy do domu, w którym czekało na 
nas spłakane dziecko. W domu nie było już 
niemieckich żołnierzy, a synowie wujka siedzieli 
schowani na strychu nad stajnią, śledząc uważnie 
sytuację wokół domu. Mąż również do nich dołączył. 
Przesiedzieli tam ze dwie doby.  

Front się przybliżał i słychać było go coraz 
wyraźniej. Siedzieliśmy pochowani tym razem 
w piwnicach, bo  wymiana pocisków artyleryjskich 
odbywała się nad naszymi głowami. Niemcy 
wycofując się zniszczyli mosty i w końcu odeszli. 
Nadszedł wreszcie taki ranek, w którym już nie było 
słychać żadnego wystrzału, a tego samego dnia 
wieczorem do Łokutek wkroczyli żołnierze sowieccy. 
Postanowiliśmy wrócić do swojego domu w Isakowie. 
Zebraliśmy się w kilka rodzin i ruszyliśmy w drogę, 
mijając leżących na drodze zabitych sowieckich 
żołnierzy. Gdy znaleźliśmy się wreszcie w domu 
trzeba było wszystko zacząć od nowa. Mężczyźni 
poszli do niemieckich okopów w poszukiwaniu 
resztek naszego dobytku, które nadawały się do 
odbudowy domu. Odbudowywaliśmy nasz dom od 
marca do żniw. Kosą skosiliśmy resztki zboża, które 
nie zostało przez niemieckie wojska zniszczone i to 
było nasze jedyne zaopatrzenie na nadchodzącą 
zimę, bo za późno było na sianie i sadzenie warzyw, 
czy ziemniaków. Nie mieliśmy za to żadnego 
problemu z gotowaniem. Zmieliło się pszenicę 
w żarnach, wrzuciło na osoloną wodę (jak była sól), 
zamieszało, troszkę pokipiało i było jedzenie na dzień 
powszedni, niedzielę i święto. Mąż w innej wiosce 
znalazł pracę w gorzelni, w której nic nie można było 
robić, bo nie było jak jej wyremontować. Przynosili 
więc gospodarze z okolicy blachę i mąż robił im 
wiadra i garnki, a jako zapłatę każdy dawał co miał 
w domu. Ziemniaki i fasola były dla nas wtedy 
wspaniałym przysmakiem.  

Gdy nadeszła pora wykopków mieszkańcy 
z naszej zniszczonej przez przechodzacy front wioski 
musieli szukać pracy przy kopaniu ziemniaków 
w sąsiednich wioskach. Również ja w towarzystwie 
sąsiadki wyruszyłam w poszukiwaniu pracy. 
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Chodziłyśmy od domu do domu pytając, czy ktoś nie 
potrzebuje robotników. Pracę znalazłyśmy w jednym 
z gospodarstw. Na polu było nas kilkoro, to i praca 
szła nam sprawnie. Ja wykopywałam ziemniaki 
szpadlem, a sąsiadka szła za mną i pakowała je do 
worków. Pracowałyśmy od świtu do wieczora z jedną 
przerwą na posiłek. Ponieważ praca poszła nam bardzo 
sprawnie gospodarze zaprosili nas jeszcze na następny 
dzień. Zapłatą za pracę były oczywiście ziemniaki. 
Każdy mógł wziąć ich tyle, ile był w stanie unieść. 
Dwa dni później poszłyśmy szukać pracy do innej 
miejscowości. Gdy weszłam do jednego z domów aby 
zapytać o pracę zobaczyłam kilku mężczyzn 
siedzących przy stole i popijających wódkę. Popatrzyli 
na siebie, a potem jeden z nich wstał i powiedział, że 
jak mi życie miłe mam wiać ile sił w nogach, bo on 
czuje, że ja śmierdzę Polską.  Gdy wychodziłam z tego 
domu wyszła za mną kobieta i szepnęła, że to 
komenda banderowców. 

Żywności było mało, coraz trudniej było ją 
zdobyć i nasiliły się wizyty żołnierzy armii sowiecekiej 
ściągających kontyngenty. Niektórzy mieszkańcy mieli 
zboże, inni nie, ale wszystkich jednakowo straszono 
i karano. Któregoś dnia do naszej wioski przyjechało  
po zboże dwóch młodych wojskowych. Banderowcy 
złapali jednego z nich, związali ręce z tyłu i wyprowadzili 
nad Dniestr. Po jakimś czasie usłyszeliśmy strzał. Drugi 
żołnierz wskoczył na konia i uciekł. Przez kilka dni był 
spokój, nie było widać nigdzie ani sowietów, ani 
banderowców. W tym właśnie czasie kuzyn męża 
zaproponował mi, abym wraz z jego żoną pojechała 
do młyna w sąsiedniej wsi zmielić pszenicę. „Kobiet 
nie będą się czepiać” – powiedział. Mężowie 
załadowali dwa worki pszenicy na wóz i wyruszyłyśmy 
w drogę. Gdy tylko wyjechałyśmy za wioskę drogę 
zastąpiło nam kilku banderowców, wśród których byli 
moi znajomi i kazali jechać do innej wsi. Na dworze 
było coraz zimniej, mróz się wzmagał, zamarzał 
również strumyk nad którym stał młyn. Woda 
zamarzała i koło młyńskie obracało się coraz wolniej. 
Właściciel młyna nie chciał nam pomóc i tylko dzięki 
jego żonie udało nam się zmielić nasze dwa worki 
pszenicy. Gdy nad ranem skończyłyśmy wreszcie 
pracę i wyszłyśmy na podwórze zobaczyłyśmy na 
drodze pod lasem uciekających ludzi. W pewnej 
chwili do młynarzowej podbiegła sąsiadka 
i poszeptała jej coś do ucha. „Nie wiadomo, czy 
wrócicie do domu” powiedziała do nas młynarzowa, 

… „w waszej wsi coś się dzieje i bardzo dużo 
banderowców wyruszyło tam na pomoc”! Byłyśmy 
bardzo wystraszone, ale nie miałyśmy wyboru 
i musiałyśmy wrócić do domu. Gdy stanęłyśmy na 
wzgórzu przed wsią naszym oczom ukazał się 
niesamowity widok. Ludzie z całej wioski uciekali 
w pola.  Gdy dojechałyśmy wreszcie do naszych 
domów, mężowie już na nas czekali niecierpliwiąc się. 
Bali się o nas. Okazało się, że wioskę otoczyło 
sowieckie wojsko i będzie się z banderowcami 
rozliczać za zabitego żołnierza, więc kto mógł uciekał 
na noc z wioski. Gdy nadszedł wieczór mąż 
odprowadził mnie i dziecko do gospodarza 
mieszkającego na skraju wsi, a sam wrócił do domu. 
Umówiliśmy się, że jeżeli będzie się coś działo on po 
mnie przyjdzie i wtedy razem uciekniemy za Dniestr. 
Położyłam śpiące, ubrane  dziecko na ławce i usiadłam 
obok niego, czekając na to co się wydarzy. Ukraiński 
gospodarz uspokajał mnie żebym się nie bała, bo 
u niego na pewno nic mi się nie stanie. Za chwilę 
przyszedł banderowiec, powiedział coś gospodarzowi 
do ucha, a ten krzyknął żeby się natychmiast ubierać 
i poszedł zaprzęgać konie. Rozpłakałam się, bo nie 
wiedziałam co się dzieje, ale wyszłam na dwór i w tym 
momencie zobaczyłam nadbiegającego męża. Krzyknął 
tylko: „dawaj dziecko – uciekamy”! Mąż zaczął biec 
przed siebie, trzymając dziecko na ręku, a ja biegłam 
za nim przewracając się co chwilkę w głębokim śniegu. 
Gdy dotarliśmy wreszcie na wzgórze nad Dniestrem 
w naszej wiosce rozpoczęła się strzelanina i żołnierze 
podpalali niektóre domy. Gdy zaczęliśmy schodzić 
nad Dniestr w poszukiwaniu przeprawy zobaczyliśmy, 
że razem z nami uciekają banderowcy nie zwracając 
na nas szczególnej uwagi.  Nie wiedzieliśmy co robić. 
Mróz był duży, a ja siedziałam na worku trzymając 
śpiące dziecko. W którymś momencie moje 
przemarznięte do kości dziecko obudziło się i zaczęło 
głośno krzyczeć, budząc ludzi w niektórych domach 
po drugiej stronie rzeki. Na Dniestrze tworzyła się kra 
i baliśmy się, że nikt nie zechce przewieźć nas na 
drugi brzeg. Siedzieliśmy na tym mrozie od północy 
do rana i zdawało się nam, że jesteśmy już kawałkami 
lodu. Zaczęliśmy wołać o pomoc i wreszcie  odezwał 
się ktoś z drugiego brzegu. Obiecał, że jak znajdzie 
pomocnika do odpychania kry zaraz po nas przypłyną. 
Zdawało się nam, że już z nami koniec i nie doczakamy 
pomocy, gdy nagle nadeszło zbawienie i we mgle 
usłyszeliśmy najpierw odgłos uderzania wioseł o wodę, 
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a potem ukazała się łódka. Początkowo chcieli zabrać 
tylko mnie i dziecko, bo kra była bardzo duża, ale ja się 
rozpłakałam, powiedziałam że męża nie zostawię 
i jeżeli mamy zginąć, to razem. W końcu się zgodzili, 
ale pod warunkiem, że mąż weźmie kija i będzie 
pomagał odpychać krę. Gdy dotarliśmy szczęśliwie do 
brzegu nasi zbawcy zaprosili nas do swojego 
mieszkania i dali gorącego mleka. Zagrzaliśmy się 
i dziecko usnęło. Oprócz nas do wioski przybyło 
bardzo dużo banderowców z Isakowa, a także wielu 
innych, którzy przyszli z gór zza Kołomyi. Około 
południa do gospodarza, który nas przyjął przyszedł 
stary banderowiec i  kazał mi iść do naszej wioski, 
żebym dowiedziała się, co w niej słychać. Nie 
chciałam iść, bałam się, ale banderowiec się uparł 
i musiałam iść. Powiedział, że kra już nie płynie, lód 
jest już jednolity i mam iść. Szedł parę kroków przede 
mną, co chwilę zatrzymywał się i stukał kosturem 
o lód. Gdy szłam jak na stracenie po tym świeżo 
zamarzniętym, cienkim i uginającym się pode mną 
lodzie, widziałam pod spodem rwącą wodę Dniestru, 
która w każdej chwili mogła mnie zabrać i nikt już by 
mnie nigdy nie odnalazł. Kręciło mi się w głowie, gdy 
w końcu szczęśliwie dotarłam do przeciwległego 
brzegu. Banderowiec wrócił, a ja poszłam do wioski 
aby wypełnić swoją misję. Po drodze napotkałam 
zabitego chłopca, ale bałam się podejść, żeby 
zobaczyć kto to jest. W wiosce pierwszą napotkaną 
osobą był kuzyn męża, który powiedział, że nasza 
ucieczka była bardzo dobrym wyjściem, bo ci co 
zostali w wiosce przeszli piekło. Sowieci wchodząc do 
domu, w którym zastali młodego człowieka od razu 
do niego strzelali. Dopiero potem pytali, czy tu 
mieszkają Polacy i przestawali strzelać. Zabili w ten 
sposób 46 banderowców oraz kilka innych, 
niewinnych osób. Zbliżał się wieczór, więc musiałam 
wracać i przekazać wiadomości. O jego synu 
dowiedziałam się tylko, że zdążył uciec do tej samej 
wsi co my. Wracać musiałam już sama. Co 
postawiłam nogę na lód, to zaraz cofałam, tak 
trzeszczał i się uginał. Zrobiłam tak kilka razy, a potem 
przeżegnałam się, zamknęłam oczy i pobiegłam przed 
siebie. Po jakimś czasie zatrzymałam się i otworzyłam 
oczy, bo zdawało mi się, że jestem już na przeciwnym 
brzegu. Niestety, stałam na środku zamarzniętej 
rzeki. Znów zamknęłam oczy i co sił pobiegłam dalej. 
Poczułam, że pod stopami zrobiło się miękko, 
zatrzymałam się i zaczęłam przeraźliwie wołać 

pomocy. Zdawało mi się, że tonę, ale jak otworzyłam 
wreszcie oczy zobaczyłam, że stoję na trawie dość 
daleko od brzegu. Gdy wróciłam do gospodarza 
u którego zatrzymaliśmy się, banderowcy już na mnie 
czekali. Opowiedziałam czego się dowiedziałam, 
wysłuchali mnie i kazali iść na inną kwaterę. 
Następnego dnia rano zebraliśmy się i znów po lodzie 
poszliśmy do własnego domu. Zastaliśmy dom 
otwarty, z którego jednak nic nie zginęło. Mąż znów 
poszedł za pracą do gorzelni, gdzie robił dalej 
gospodarzom naczynia z blachy, a ja jak mogłam 
najlepiej zajmowałam się domem. Niestety w wiosce 
pojawił się tyfus. Najpierw zachorowałam ja, potem 
mąż, a na końcu dziecko. Leżeliśmy chorzy parę 
tygodni zdani na opiekę sąsiadów. Nie było lekarzy, 
nie było lekarstw, kto miał przeżyć ten żył. Brakowało 
nawet desek na trumny, więc chowano ludzi 
owiniętych w słomę. Najstraszniejsze było to, że 
umierali silni i młodzi ludzie. Tyfus obficie zbierał 
żniwo głodu. 

Któregoś dnia pozostawiłam męża i dziecko 
w domu i wyszłam po wodę do studni oddalonej 
o 200 do 250 m. od naszego domu. Gdy wróciłam 
męża nie było w domu i tylko w ostatniej chwili 
zobaczyłam jak na zakręcie drogi prowadzi go dwóch 
wojskowych. Zdążył się tylko obrócić w moją stronę 
i pokiwać ręką, po czym wsiadł do samochodu. 
Wbiegłam do domu, chwyciłam przeraźliwie płaczące 
dziecko, które krzyczało „tatusiu, tatusiu wróć!” 
i pobiegłam za mężem. Miałam nadzieję, że zdążę 
i chociaż dowiem się gdzie go zabierają. Niestety nie 
było już nikogo. Dowiedziałam się tylko, że zabrali 
jeszcze młodego chłopaka i starszego mężczyznę. Byli 
to sami Polacy. Po paru dniach mąż przekazał mi 
wiadomość, że mam jak najszybciej przyjść do 
Obertyna, bo będą ich gdzieś wywozić. Wstałam 
rano, odniosłam dziecko do sąsiadów, na nogi 
założyłam stare buty męża, ostatnią kapotę, która mi 
jeszcze została po ewakuacji i ruszyłam w drogę. Nie 
było mrozu, sypał gęsty, mokry śnieg i stąpanie po 
nim było bardzo ciężkie. Po paru godzinach 
dobrnęłam wreszcie do głównej szosy prowadzącej 
do Obertyna. Lżej było iść, bo mogłam stawiać stopy 
na wcześniejsze ślady odbite w śniegu. Parę 
kilometrów przed Obertynem poczułam wielkie 
zmęczenie i głód. Postanowiłam wejść do 
najbliższego domu i zapytałam, czy mogę usiąść na 
chwilę, ogrzać się i zjeść kawałek swojego chleba. 
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W izbie były dwie kobiety, które gotowały pierogi. 
Nie odezwały się, więc usiadłam gryząc swój 
podmarznięty chleb. Nie mogłam oderwać oczu od 
gotujących się pierogów, więc poprosiłam chociaż 
o gorącą wodę po pierogach, ale powiedziały, że jest 
im potrzebna. Wyszłam więc szybko z uczuciem 
strachu, że była to kryjówka banderowców. Do 
Obertyna dotarłam, gdy było już szaro. Niestety 
spóźniłam się. Gdy zaszłam do kuzynki ona 
powiedziała mi, że już wszystkich wywieźli. 
Przenocowałam u niej i pomimo silnego bólu nóg 
musiałam wracać do domu. Dziecko przecież zostało 
u cudzych ludzi. Pogoda się poprawiła, śnieg przestał 
padać, słoneczko z lekka przygrzewało i topiło śnieg 
pozostawiając trudne do przebycia błoto, z którego 
z trudem wyciągałam moje za duże buciory. Szłam na 
skróty, myśląc że jak śniegu nie ma, to szybciej zajdę 
do domu polnymi drogami. Niestety, jak się później 
okazało droga okazała się o wiele trudniejsza i bardzo 
swojej decyzji żałowałam. W połowie drogi, gdzieś 
pomiędzy ludzkimi siedzibami w gęstym gliniastym 
błocie oderwała mi się podeszwa aż do obcasa. 
Rozpłakałam się jak dziecko. Iść w butach nie 
mogłam, bez butów zimno nie pozwoliło postawić 
nawet jednego kroku. Postałam, popłakałam 
i zaczęłam myśleć, co zrobić żeby dotrzeć do domu. 
Dziecko przecież na mnie czekało. Oderwałam 
kawałek podszewki, obwiązałam uszkodzony but 
i ruszyłam dalej. Po kilkudziesięciu metrach szmatki 
porwały się w strzępy, obróciłam się więc i zaczęłam 
iść do tyłu, ciągąc po błocie nogę z butem z oderwaną 
podeszwą. W ten sposób doszłam do jakiś 
zabudowań w wiosce. Moja wędrówka wyglądała 
bardzo dziwacznie, więc gdy tylko w pobliżu pojawił 
się jakiś człowiek, zatrzymywałam się i udawałam, że 
wiążę buty. Czołgałam się tak przez wieś aż dotarłam 
do ostatniego domu na skraju wsi. Postanowiłam 
wejść i poprosić o pomoc. Gdy weszłam do środka 
zobaczyłam czworo dzieci siedzących na pryczy 
i młodego mężczyznę, który coś mieszał przy kuchni. 
Przywitał mnie życzliwym uśmiechem i poprosił 
żebym usiadła. Powiedziałam, że mam jeszcze bardzo 
daleko do domu i poprosiłam o kawałek drutu, aby 
jakoś naprawić oderwaną podeszwę. Gdy zobaczył 
tego nieszczęsnego buta, żal mu się mnie zrobiło 
i kazał mi go ściągnąć z nogi. Wyszedł na dwór, umył 
go z błota, przyniósł kawałek drutu i zabrał się za 
drutowanie. W czasie naprawy opowiedział mi, że 

parę dni temu zmarła mu żona i zostawiła go 
z czwórką dzieci. Musi teraz sam opiekować się 
dziećmi, gotować im i prać. Potrafił nawet upiec 
chleb. Poczęstował mnie chlebem z cebulą, który mi 
bardzo smakował i naprawił buta. Nie wiedziałam jak 
mu dziękować za pomoc i dobre serce, więc 
podziękowałam mu, jak umiałam najlepiej i ruszyłam 
w dalszą drogę. Całą drogę czuwałam aby nie 
uszkodzić drugiego buta i gdy wreszcie dotarłam do 
domu zastałam dziecko spłakane i śpiące, ale byłam 
szczęśliwa, że znowu je mam przy sobie. Zostałam 
sama z dzieckiem, bez męża, w domu skleconym 
z resztek, które nie zniszczyli Niemcy. Nie miałam 
światła, bo brakowało nafty, a zamiast okna miałam 
wstawiony w ścianę kawałek szkła, w którym coraz 
częściej widywałam twarze banderowców. Za każdym 
razem, gdy widziałam taką twarz przyciśniętą do 
szyby, myślałam że właśnie nadchodzi nasza ostatnia 
godzina. Trwało to kilka tygodni, do czasu gdy sowieci 
zrobili następną obławę na banderowców.  

Któregoś dnia chłopak sąsiadów przyniósł mi 
wiadomość, że mój mąż jest w Stanisławowie. 
Umówiłam się z jego siostrą, której męża zabrano 
razem z moim, że pójdziemy do Stanisławowa 
i zaniesiemy naszym bliskim trochę chleba. Dziecko 
znów zostawiłam u sąsiadów i raniutko wyszłyśmy 
z domu. Przed Tłumaczem był las, w którym bardzo 
często ginęli ludzie. Sąsiadka bała się i namawiała 
mnie aby go ominąć i pójść dłuższą drogą przez 
Jackówkę. Ja jednak dziwnie czułam, że nic nam się 
nie stanie, więc poszłyśmy przez ten las. Sąsiadka cały 
czas płakała, a ja odmawiałam „Pod Twoją obronę”. 
No i dzięki Bogu przeszłyśmy szczęśliwie. Minęłyśmy 
Tłumacz i skierowałyśmy się do głównej drogi Buczacz 
– Stanisławów. Pogoda była ładna, droga dobra, więc 
dobrze nam się szło. Po drodze dołączyła do nas 
nieznajoma kobieta, która całą drogę opowiadała 
nam kawały, więc dobrze nam się szło i szybko mijał 
czas. W trakcie rozmowy wspomniała też, że mieszka 
na skraju Stanisławowa jeszcze przed mostem 
i możemy u niej przenocować. Przypadła nam do 
serca, więc skorzystałyśmy z zaproszenia 
i poprosiłyśmy o podanie adresu. Nasza towarzyszka 
roześmiała się głośno i powiedziała: „A wiecie kogo ja 
mam u siebie w domu? Sami komendanci, popi, 
doktory i całe naczelne dowództwo banderowców. 
U mnie nie ma miejsca dla takich, jak wy. Wy może 
nawet Polaczki!” Zaśmiała się jeszcze raz i odeszła 
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w swoją stronę. Szłyśmy w kierunku centrum miasta 
wypytując napotkanych ludzi, czy nie wiedzą czegoś 
o zatrzymanych Polakach, gdzie są jakieś koszary lub 
więzienia. W końcu odnalazłyśmy ich skoszarowanych 
w jakimś budynku podobnym do szkoły. Poprosiłyśmy 
strażników, by poszukali naszych mężów i powiedzieli 
im, że chcemy się z nimi zobaczyć. Na szczęście 
strażnik się zgodził i za chwilę zobaczyłam męża. 
Ucieszył się na mój widok, podziękował za chleb 
i szybko powiedział, że nie wie co z nimi zrobią, bo 
traktują ich jak przestępców i głodzą. Na razie 
zapełniają budynek więźniami, a potem mają ich 
gdzieś wywieżć. Być może w Stanisławowie zostaną 
jeszcze kilka dni, bo budynek jest już prawie pełny. Po 
chwili przyszedł lejtnant i ich zabrał. Nawet nie 
zdążyłyśmy się pożegnać. Nie pozostało nam nic 
innego, jak wracać do domu, a ponieważ zrobiło się 
ciemno postanowiłyśmy poszukać noclegu. 
Zapukałam do pierwszego z brzegu mieszkania i drzwi 
otworzyła mi kobieta. Przedstawiłam się, w skrócie 
opowiedziałam po co przyszłam do Stanisławowa 
i poprosiłam o jakikolwiek kąt do przenocowania, 
byle pod dachem. Gospodynią była Polka i chętnie 
nas przenocowała, niestety na gołej podłodze, bo 
w mieszkaniu nie było już mebli. Podziękowałyśmy 
i za to, położyłysmy się na gołej podłodze 
i momentalnie usnęłyśmy. Rano podziękowałyśmy 
i ruszyłyśmy w drogę powrotną do domu. 
Wracałyśmy z trudem, zmęczone długą wedrówką, 
przysiadając bez przerwy na jakiś kamieniach lub 
pieńkach. Do domu dotarłyśmy jeszcze za dnia. 

Dom mój stał na ulicy, na której nie było 
więcej polskich rodzin. Polacy mieszkali w centrum 
wsi przy głównej ulicy zwanej Szlachetczyzną. Moje 
dziecko dorastając zmuszone więc było bawić się 
tylko z dziećmi ukraińskimi. Nie rozumiejąc języka 
często z tego powodu pozostawało samo w domu. 
Pewnego dnia przyszła do mnie Ukrainka 
i powiedziała, że jeśli chcę żyć, to mam przestać 
używać tego polskiego „szwargotu” i mówić do dziecka 
po ukraińsku. Przestraszyłam się i początkowo nie 
wiedziałam co robić. Zdecydowałam się w końcu ze 
strachu o życie dziecka i moje, i postanowiłam 
pozwolić dziecku mówić po ukraińsku. Kazałam mu 
iść do dzieci i słuchać jak mówią. Dzieciaki go 
polubiły, więc po dwóch tygodniach mówił już tylko 
po ukraińsku i nie chciał już nawet do mnie mówić po 
polsku. Nieraz przybiegał i od progu wołał: „mamo ja 

choczu jisty”. Ja się wtedy śmiałam, a on się 
denerwował i tupał nóżkami. 

Któregoś dnia dowiedziałam się, że mój mąż 
ciągle jest w Stanisławowie i  bardzo tam głoduje. 
Postanowiłam upiec chleb i jeszcze raz pójść do 
Stanisławowa. Upiekłam 3 bochenki włożyłam do 
małego worka i raniutko wyruszyłam w drogę, 
dziecko jak zwykle zostawiając u sąsiadów. Tym 
razem nie miałam towarzystwa, bo dwaj mężczyźni 
zatrzymani razem z moim mężem byli już wolni. 
Starszego zwolnili, a młody chłopak uciekł i ukrywał 
się w różnych miejscach poza domem. Znów 
musiałam pokonać 18 kilometrów do Tłumacza, 
a potem następne 28 do Stanisławowa. Buty miałam 
stare, futrówka wewnątrz była zniszczona i poskręcana, 
więc bardzo szybko zaczęły mnie obcierać. Najpierw 
zrobił się pęcherz, później pękł, a potem to już czułam 
tylko gołą kość i nieprawdopodobny ból. Szłam, 
płakałam i próbowałam zatrzymywać jadące 
samochody. Niestety, nikt się nie zatrzymał. Zbliżał się 
wieczór, gdy wreszcie dotarłam do Stanisławowa. 
Poszłam do tego miejsca gdzie przebywał mój mąż 
ale już nikogo nie zastałam. Nie zdążyłam! Wszyskich 
wywieźli. Byłam zrozpaczona. Mąż nie wiadomo 
gdzie, a ja zostałam sama w nieznajomym mieście, 
w nocy i z bolącą nogą. Rozpłakałam się jak małe 
dziecko nie zwracając uwagi, czy ktoś mnie słyszy. 
W pewnej  chwili  podszedł  do  mnie obcy mężczyzna  
i zapytał czemu tak strasznie płaczę. Opowiedziałam 
mu swoją historię, a on zapytał czy może kupić 
u mnie chleb. Odpowiedziałam, że tak, a za chwilę 
podeszła jeszcze jedna kobieta i kupiła drugi 
bochenek, ciesząc się, że jest pięknie wypieczony. 
Utargowałam 40 złotych. Był to dla mnie majątek. 
Wstąpiłam więc do sklepu i kupiłam kostkę mydła, 
a dziecku cukierków. Zostało mi jeszcze 20 zł. Czas 
było wracać do domu. Noga mnie bolała, była noc, 
więc postanowiłam przeczekać do rana pod mostem. 
Rano jakoś to będzie – myślałam. W pewnej chwili  
usłyszałam turkot wozu i głośną rozmowę. Zdawało 
mi się, że ktoś powiedział słowo „Tłumacz”. 
Wybiegłam na drogę i zaczęłam machać rękami aby 
ich zatrzymać. Na wozie siedziała kobieta z młodym 
mężczyzną. Zapytała mnie po ukraińsku czego chcę? 
Odpowiedziałam, że chcę się dostać do Tłumacza 
i zapytałam, czy by nie mogli mnie zabrali? Kobieta 
odpowiedziała, że tak, ale nie za darmo!  Powiedziałam, 
że mam 20 zł. Wzięła je ode mnie i mówi: „to za mało”! 



            Zeszyty Tłumackie 2(52)2013r. 
 

16 
 

„Mam jeszcze trochę mydła” – powiedziałam. Zabrała 
je! „Co jeszcze masz? – dopytywała się. „Kilka 
cukierków dla chorego dziecka i kawałek chleba”. 
Zabrała i to! Kazała siąść na wozie, na gołej desce, na 
której trzęsło mnie okropnie ale byłam szczęśliwa, że 
nie muszę iść. Do Tłumacza dotarliśmy około północy. 
Zapytałam na odchodne, czy zna kuzynkę mojego 
męża? Znała i pokazała jej dom. Gdy jakoś dotarłam 
pod dom kuzynki okazało się, że brama jest 
zamknięta, a po podwórku biega groźny pies i bez 
przerwy ujada. W końcu otworzyły się drzwi i wyszła 
kobieta. Nie poznawała mnie (słabo się znałyśmy) 
więc zaczęłam wołać ją po imieniu wymieniając swoje 
nazwisko i imię. Wprowadziła mnie do środka, 
posadziła, powoli ściągnęła buty z okaleczonych nóg, 
nalała ciepłej wody abym mogła je sobie wymoczyć 
i nasmarowała wazeliną. Patrząc na moje rany płakała. 
W końcu mnie nakarmiła i poszłyśmy spać. Rano po 
śniadaniu odprowadziła mnie do lasu i po południu 
byłam w domu. Moim największym marzeniem był 
teraz odpoczynek i dobry sen na mojej pryczy. 

Któregoś dnia przyszedł do mnie sąsiad 
banderowiec i powiedział, że w razie potrzeby będzie 
się u mnie ukrywał, bo sowieci wyznaczyli datę, do 
której banderowcy mogą się ujawniać bez ponoszenia 
kary. Ci, którzy się nie ujawnią będą wyłapywani 
i rozstrzeliwani. Prosiłam go aby dał mi spokój, bo 
może ktoś donieść i mnie zabiją, ale nie słuchał. 
Przyszedł ze szpadlem i zaczął kopać głęboki schowek 
pod kuchnią, a ja razem z nim wynosiłam ziemię balią 
na ogród i rozsypywałam, aby nikt nie zauważył, że 
w domu się coś dzieje. Dostałam nakaz czuwania nad 
jego bezpieczeństwem w razie obławy. Mieszkał po 
drugiej stronie ulicy i moim zadaniem było 
zawiadamianie go, że we wsi są bolszewicy. Miał wtedy 
szybko przyjść do mnie i ukryć się w przygotowanej 
kryjówce, a ja miałam przykryć go deskami. Była to 
dobra kryjówka, bo bolszewicy nie szukali 
banderowców w polskich domach. Ukrywał się tak 
kilka razy, aż do momentu, gdy któregoś dnia nie 
zastał mnie w domu. Wyszłam wtedy z dzieckiem do 
kuzyna, gdy we wsi pojawili się sowieci. Sąsiad 
przybiegł do mojego domu, zastał drzwi zamknięte, 
więc musiał szybko szukać innej kryjówki. Gdy 
wróciłam do domu sowietów już we wsi nie było. 
Chwilę potem do domu wpadł mój sąsiad 
banderowiec wrzeszcząc, że zrobiłam to celowo 
i zagroził, że na pewno gorzko tego pożałuję. Bardzo 

się bałam, bo prawie każdej nocy banderowcy 
mordowali w okolicy Polaków. Ostatniej nocy 
w bestialski sposób zamordowali kuzynkę męża i jej 
sąsiadkę, wrzucając ciała do Dniestru. Musiałam 
jednak jakoś żyć. Gdy rankiem wyszłam do studni po 
wodę zawołała mnie sąsiadka Ukrainka, z którą 
bardzo się lubiłyśmy. Stanęła na progu, krzyknęła 
żebym szybko do niej przyszła i cofnęła się do środka. 
Nie wolno było im rozmawiać z Polakami. Nabrałam 
wodę, podeszłam do jej domu, rozejrzałam się wokół 
czy nikt mnie nie widzi i wbiegłam do środka. Złapała 
mnie za ramiona, zaczęła płakać i błagać  żebym 
szybko uciekała z domu i pod żadnym pozorem nie 
nocowała, bo dowiedziała się że tej nocy mają mnie 
zamordować. O planach zabicia mnie dowiedziała się 
w domu ojca „mojego” banderowca. Siedzieli za 
domem i naradzali się kogo będą mordować. 
Ponieważ była boso nikt nie słyszał gdy weszła do 
domu. Tym razem przyszła kolej na mnie i na moje 
dziecko. Nasz dom miał zostać pusty i „uwolniony” od 
nas na ich potrzeby. Szybko wróciła do domu 
i powiedziała córce aby mnie jakoś powiadomiła, ale 
nie nadarzyła sie dobra okazja. Rano, gdy zobaczyła 
że jeszcze żyję zawołała mnie i o wszystkim 
powiedziała. Nie wiedziałam co robić, bardzo się 
bałam, więc cały dzień przesiedziałam w domu. 
Wieczorem położyłam dziecko spać i pootwierałam 
wszystkie drzwi na wylot. Chciałam, aby nie stukali 
w drzwi kiedy przyjdą mnie mordować i nie obudzili 
dziecka. Miałam nadzieję, że w ten sposób się 
uratuję. Co jakiś czas wychodziłam na dwór 
i nasłuchiwałam, czekając na swoich morderców. 
Wokół jednak panowała cisza, w wiosce był spokój 
i tylko gdzieś z oddali słychać było strzały. Były to 
prawdopodobnie odgłosy obławy, którą sowieci 
urządzili banderowcom w innej wsi. Postanowiłam 
wrócić do rodzinnego Barysza. Rano, po nieprzespanej 
nocy nakarmiłam dziecko, przygotowałam sobie 
kawałek chleba, dziecku dwa ugotowane jajka i już 
miałam wyjść, gdy do domu weszła nagle znajoma 
Ukrainka, żona miejscowego banderowca 
i powiedziała, że mnie nigdzie nie puści. Przekonywała 
że powinnam zostać w domu. Powiedziałam jej, że 
nigdzie się nie wybieram, że muszę tylko załatwić 
pewną sprawę w innej wsi i wieczorem wrócę. 
Uspokoiła się i pozwoliła mi wyjść. 

Był piękny dzień, słoneczko swieciło i wiał 
lekki, ciepły wiatr. Ucieczka nie wydawała się więc tak 
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straszna. Wychodząc z domu przeżegnałam się 
i wyruszyłam do wsi gdzie znajdowała się przeprawa 
przez Dniestr. Zaszłam do przewoźnika, ale nie było 
go jeszcze w domu. Nie wrócił z nocnych „wycieczek”! 
Jego żona przekonana, że jestem Ukrainką zachęcała 
mnie do pozostania, zapraszała abym zaczekała, bo 
ma on wiele ciekawych rzeczy do opowiadania. Ja 
jednak uparłam się, że muszę czym prędzej 
przedostać się na drugi brzeg i prosiłam o kogoś kto 
mógłby mnie przewieźć. Wskazała na małego 
pięcioletniego chłopca Iwanka i powiedziała, że jeśli 
się nie boję to on mnie może przwieżć. Chętnie się 
zgodziłam, bo wolałam się utopić niż czekać aż ktoś 
mnie będzie „rizał”. Chłopiec dość sprytnie nas 
przewiózł, a jako zapłatę dostał jedno ugotowane 
jajko. Ruszyliśmy w dalszą drogę. Korzystając z okazji, 
że nikt nas nie słyszy zaczęłam do dziecka mówić po 
polsku, które nie bardzo już chciało rozmawiać 
w naszym języku. Tak dobrze i lekko nam się szło, że 
nie czułam ziemi pod stopami, chociaż dźwigałam na 
plecach worek z różnymi rzeczami, a na rękach dość 
grubo ubrane dziecko. Dochodziło południe, gdy 
wreszcie usiadłam żeby odpocząć i coś zjeść. Ja swój 
kawałek chleba, a dziecko jajko. Wędrówka była 
długa, byliśmy już zmęczeni, słońce miało się już ku 
zachodowi, a my szliśmy coraz wolniej mając przed 
sobą jeszcze długą drogę. Nagle z bocznej drogi 
wyjechała furmanka wyładowana po brzegi 
domowymi meblami, ubraniami i pierzynami. Na 
wierzchu siedziały dzieci. Poznałam mężczyznę, który 
powoził furmanką. Był Polakiem, który chodził do 
kościoła mieszczącego się obok naszego domu 
w Baryszu. Wierni przybywający do kościoła 
z odległych miejscowości często w upalne dni pili 
wodę z naszej studni. Wśród nich był min. ten 
mężczyzna. Zapytałam dokąd jedzie i czy by mnie nie 
zabrał, lecz nie bardzo chciał ze mną rozmawiać. 
Powiedziałam, że go znam i się przedstawiłam. 
Spojrzał na mnie uważnie, bo nędznie ubrana nie 
przypominałam tej kobiety z dawnych lat i pozwolił mi 
wsiąść na furmankę. Zapytałam o moją rodzinę i dom 
w Baryszu. Nie był pewny i nie chciał wprowadzać 
mnie w błąd, powiedział tylko, że chyba mieszka tam 
już ktoś inny. Gdy wreszcie zobaczyłam mój rodzinny 
dom podziękowałam za pomoc, zeszłam z wozu 
i podeszłam do domu, z którego akurat wyszła obca 
kobieta, nie zwracając na mnie uwagi. Zapytałam 
o moją Mamę ale ona nic o niej nie wiedziała. 

Rozpłakałam się i poszłam do sąsiadki rozpytać 
o Mamę. Dowiedziałam się, że mój Ojciec i brat 
zostali zmordowani, a siostra dzień wcześniej 
wyjechała z Siostrami na zachód do Polski. Gdy wujek 
dowiedział się ilu Polaków wymordowali banderowcy 
ostatniej nocy, przekazał mamie przez posłańca, że 
natychmiast ma przyjechać do niego do Buczacza, bo 
tam jest bezpieczniej. Przenocowałam u sąsiadki 
i rano udałam się w dalszą drogę w poszukiwaniu 
Mamy. Chciałam iść na skróty ale mi odradzono. 
Szłam więc szosą jeszcze 18 km. Do domu wujka 
przyszłam po południu. Zastałam tam także jego 
siostrzenicę, która w ostatniej chwili uciekła z rąk 
banderowców. Zapukałam do drzwi i usłyszałam głos 
mamy. Gdy weszłam zobaczyłam na stole napieczone 
białe bułeczki, a Mama akurat gotowała pierogi. 
Byłam tak strasznie głodna, że nie wiedziałam czym 
bardziej się będę cieszyć - smakowitym jedzeniem, 
czy spotkaniem z Mamą. Zdjęłam dziecko z rąk, 
pochwaliłam Boga i widzę, że nikt mnie nie poznaje. 
Podeszłam do mamy i pocałowałam ją w rękę, a ona 
zapytała kto ja jestem. Dopiero jak się do niej 
odezwałam poznała mnie. Jadłyśmy ciesząc się 
i płacząc na przemian i byłyśmy bardzo szczęśliwe że 
żyjemy. Mama pobiegła do wujka powiadomić go, że 
ja i dziecko żyjemy, i jesteśmy całe i zdrowe. Dom 
wujka to było miejsce spotkań Polaków, gdzie ludzie 
schodzili się aby modlić się w różnych intencjach 
w tym również za pomordowanych, do których 
zaliczono i mnie. Gdy ludzie dowiedzieli się, że żyję 
i pokonałam taką długą i niebezpieczną drogę, 
przychodzili pytać jak tego dokonałam, a także 
o zbrodnie banderowskie w miejscu mojego 
zamieszkania. Po paru dniach brat zabrał mnie do 
siebie chociaż sam mieszkał kątem u obcych, a mój 
syn znów rozmawiał po polsku bawiąc się z jego 
dziećmi. 

Postanowiłam jeszcze raz wybrać się do mojej 
wsi aby zabrać trochę rzeczy i kozę - naszą żywicielkę, 
którą zostawiłam u sąsiadów. Wszyscy bardzo byli 
przeciwni tej mojej wyprawie, ale ja uparłam się że 
pójdę i bez dziecka dużo lepiej sobie poradzę. 
Wyszłam rano o ósmej, aby wieczorem dotrzeć do 
Isakowa. Najpierw zaszłam do kuzyna mojego męża 
żeby zorientować się w sytuacji, a on gdy mnie 
zobaczył wystraszył się bardzo, cały zesztywniał 
i powiedział: „A ty czego przyszłaś, głowę chcesz 
stracić? Oni ciebie cały czas szukali i pytali gdzie 
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możesz być. Gdzie ty teraz się podziejesz? U mnie 
zostać nie możesz, bo przez ciebie wszystkich nas 
wymordują”. Powiedziałam żeby się nie martwił, bez 
dziecka mogę ukryć się byle gdzie. Mało kto mnie 
widział, więc poszłam prosto do domu. Noc była 
ciepła i księżycowa więc szukałam kryjówki na 
podwórku i w ogrodzie, ale jakoś nic mi nie 
odpowiadało. W końcu weszłam do mieszkania, 
zjadłam kawałek chleba, pomodliłam się i nie 
rozbierając położyłam się na własnej pryczy 
z zamiarem czuwania.  Byłam jednak tak bardzo 
zmęczona wędrówką, że nie wiem kiedy usnęłam. 
Zerwałam się nagle myśląc, że tylko przysnęłam ale 
okazało się, że był już dzień, a słońce stało wysoko. 
Odebrałam kozę od sąsiada i już miałam wyść gdy 
nagle stanął nade mną wysoki banderowiec. 
Wrzasnęłam ze strachu, a on się zaśmiał i zapytał 
dlaczego ja się go tak boję. Przyszedł prosić mnie, 
obiecując złote gruszki na wierzbie o pomoc 
w wyrobieniu polskiej metryki. Dowiedział się, że 
ksiądz z sąsiedniej wioski jest moim wujkiem i ja 
koniecznie muszę mu pomóc w wyjeździe do Polski. 
Powiedziałam, że chętnie mu to załatwię ale za 
tydzień jak wrócę do domu. Powiedziałam, że bardzo 
mi się spieszy i czeka na mnie rodzina. Nakłamałam 
jeszcze inne rzeczy, a on mi uwierzył i nawet 
podwiózł do wioski gdzie była przeprawa przez 
Dniestr. Przewoźnik szybko mnie przewiózł na drugą 
stronę chociaż niewiele brakowało aby łódź się 
wywróciła, tak koza się trzęsła. Po drodze cały czas 
musiałam ją ciągnąć, bo nie chciała iść. Bolała mnie 
ręka i byłam zła, bo niosłam jeszcze na plecach worek 
z różnymi rzeczami. W końcu miałam dość tej kozy, 
odpięłam łańcuch z szyi, dałam ze dwa łańcuchy po 
grzbiecie i ją zostawiłam. Poszłam dalej sama nie 
oglądając się do tyłu, ale gdy zbiegałam z górki 
usłyszałam z tyłu tupot. Obejrzałam się, a to moja 
kozunia tak za mną biegła. Całą drogę szła już za mną, 
jak pies. Gdy wreszcie z moją kozą dotarłyśmy do 
domu w Buczaczu  radości rodziny nie było końca. 
Dali mi jasno do zrozumienia, że już nigdy i nigdzie 
mnie  nie puszczą. 

Polacy pomału wyjeżdżali na zachód, inni już 
wyjechali, a jeszcze inni dopiero się do niego 
szykowali w tym również moja rodzina. Niestety 
w wyjeździe stanęła na przeszkodzie dość ciężka 
choroba mojego dziecka. Brat odszukał lekarza, który 
stwierdził u dziecka zapalenie płuc oraz zapalenie 

stawów. Natychmiast trzeba było szukać lekarstwa, 
które można było kupić dopiero w Czortkowie 
odległym o 50 km, bo bliżej apteki nie było. Brat 
musiał iść po te lekarstwa piechotą lub korzystać 
z jakiejś okazji na podwiezienie. Nie było go trzy dni. 
Wrócił z częścią lekarstw, z których bardzo się 
cieszyłam, bo dawały nadzieję, że dziecko 
wyzdrowieje. Sowieci ponaglali do wyjazdu, więc brat 
poszedł do PUR-u załatwiać formalności, a Mama 
musiała wrócić jeszcze raz do Barysza żeby zdać 
klucze od domu i przekazać je Łemkom. Po zdaniu 
kluczy można było dostać od gminy bezpłatny 
transport furmanką do stacji kolejowej. Poszłam do 
rodzinnego domu razem z Mamą zabierając dziecko 
aby pomóc jej zabrać trochę rzeczy. Brat załatwił 
furmankę, którą znajomy Polak wybierał się do 
Buczacza. Nasz przewoźnik wybrał drogę, która biegła 
przez wioskę ciągnacą się wzdłuż drogi pod górę, na 
końcu której był nieduży las. Znajdowało się tam  
koryto do pojenia bydła, do którego spływała rurą 
woda ze strumyka. Dziecko i furman siedzieli na 
wozie, a Mama odmawiająca różaniec i ja szłyśmy 
obok. Zatrzymaliśmy się aby napoić konia i w pewnej 
chwili zauważyliśmy, że z lasu wychodzi grupa 
uzbrojonych banderowców. Na ich widok Mama 
schowała różaniec do kieszeni, obejrzała się na mnie 
i stanęła. Szybko podbiegłam do niej aby ją uprzedzić 
i nie dać jej mówić po polsku. Gdy banderowcy 
podeszli do nas i zaczęli nas wypytywać kim jesteśmy, 
szybko po ukraińsku i z uśmiechem powiedziałam, że 
jesteśmy ewakuowani i musimy chodzić po wioskach 
i żebrać, bo nie mamay co jeść. Powiedziałam też, że 
mój mąż jest tam gdzie wy i jest dobrym Ukraińcem 
i banderą. Zadowolili się tą odpowiedzią i odeszli. 
Mama pochwaliła mnie za pomysł, ale nasz furman 
bardzo się wystraszył i siedział sparaliżowany ze 
strachu. W pewnej chwili jakby się obudził i zaczął na 
cały głos krzyczeć: „banderowcy gdzie wy, bo ja 
jestem tutaj”. Próbowałyśmy go uspokoić, ale on cały 
czas krzyczał. Szybko zdjęłyśmy dziecko z wozu 
i trzymając je za ręce pobiegłyśmy wzdłuż drogi 
między drzewami, jak najdalej od oszalałego ze 
strachu furmana. Na szczęście nikt już nie słyszał jego 
krzyku i gdy w końcu do nas dotarł, rozpłakał się jak 
dziecko, dziękując że uratowałam go od śmierci.   

Obie z Mamą szykowałyśmy się do wyjazdu. 
Nasuszyłyśmy makronu, napiekłyśmy sucharów, 
przygotowałyśmy garnek miodu oraz garnek 
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topionego masła i worek mąki. Nasz dom zajęli 
Łemkowie, gmina dała furmankę i odtransportowano 
nas za Buczacz na stację Pyszkowce, ponieważ 
w Buczaczu zniszczony został tunel kolejowy. Gdy 
przyjechaliśmy na stację zastaliśmy tam dużo ludzi 
z różnych stron powiatu, a wśród nich brata Mamy, 
który dotarł tam wcześniej. Czekaliśmy na wagony 
trzy dni, więc mężczyźni musieli pilnować, bo nocą 
podchodzili Ukraińcy i kradli resztki naszego dobytku. 
Wagony podstawiono 15 sierpnia. Zrobiło się 
zamieszanie i wielki ruch, bo każdy jak mógł ładował 
się ze swoim dobytkiem. Obok nas zatrzymał się 
odkryty wagon i do takiego musieliśmy się ładować. 
Nawet specjalnie nikt nie zwracał na to uwagi, nie 
narzekał, bo najważniejsze było aby się wreszcie 
załadować i w końcu wyjechać. Przyjemnie było 
patrzeć jak mężczyźni sobie pomagali, a kobiety 
pilnowały aby nic nie zostało na peronie. W takim 
zaangażowaniu nikt nawet nie zwrócił uwagi, że na 
wagonie stoją dwaj Ukraińcy i zrzucają na drugą 
stronę, to co wcześniej zostało załadowane. Na 
szczęście w porę ktoś to zauważył i złodziei 
unieszkodliwiono, sprawiając im solidne manto. Gdy 
wreszcie wszyscy się załadowali usłyszeliśmy sygnał 
do odjazdu i pociąg ruszył. Ktoś zaczął śpiewać 
„Serdeczna Matko”, a po chwili cały transport 
polskich uchodźców śpiewał tę pieśń. Ludzie 
jednocześnie cieszyli się i płakali. Najbardziej cierpieli 
ludzie starzy. Płakali, że muszą zostawić ziemię 
swoich przodków i jechać w nieznaną tułaczkę. 
W Czortkowie pociąg chwilę postał i ruszył do 
Tarnopola, a tam maszynista wyszedł z lokomotywy 
i powiedział, że dalej nie pojedzie, bo mu sie nie chce. 
Cóż mieliśmy robić? Nie było do kogo zwrócić się 
o pomoc, więc zorganizowano kosz do którego ludzie 
wrzucali co kto miał. Samogon, jajka, chleb, masło, ... 
Gdy został zapełniony zaniesiono go maszyniście, 
który z miejsca ruszył w dalszą drogę. Tak 
dojechaliśmy do Lwowa. We Lwowie sprawdzono 
nam dokumenty i ruszyliśmy do kochanej Polski. 
Jechaliśmy przed siebie nie wiedząc dokąd 
dojedziemy. Nikt nam nic nie mówił, więc krążyły 
różne pogłoski. Jedni mówili, że do Krakowa gdzie 
każdy sam będzie musiał szukać sobie domu, inni że 
do Rzeszowa, a jeszcze inni że do Katowic. Nikt jakoś 
nie brał pod uwagę, że pojedziemy jeszcze dalej. Gdy 
minęliśmy Katowice i zaczęły pojawiać się niemieckie 
napisy ludzie nie wiedzieli, co to ma oznaczać. Nie 

zdawali sobie sprawy, że tutaj teraz będzie ich nowa 
ojczyzna. Po dłuższej jeździe i kilku długich 
przestojach dotarliśmy do Wrocławia. Straszny był 
widok tego miasta, wokół sterczały same kominy, 
a całe miasto leżało w gruzach. Zatrzymaliśmy się na 
jakiejś stacji, gdzie zepchnięto nas na ślepy tor, 
parowóz odjechał, a my zostaliśmy zostawieni sami 
sobie. Mijały dni, a nami nikt się nie interesował. Nie 
dobili nas banderowcy, to teraz wymordują nas 
Niemcy mówili wystraszeni ludzie. Nocami napadali 
sowieccy żołnierze rabując nasz dobytek lub szukając 
dziewcząt. Pewnie siedzielibyśmy tak Bóg wie dokąd 
gdybym nie zaproponowała jednej z kobiet abyśmy 
ruszyły w miasto w poszukiwaniu jakiegoś urzędu. 
Dołączył do nas jeszcze jeden mężczyzna i we trójkę 
poszliśmy w kierunku miasta. Po drodze spotkaliśmy 
ludzi takich jak my i już razem trafiliśmy na budynek 
z wywieszoną biało czerwoną flagą. Była to siedziba 
PUR-u. W środku siedział mężczyzna i palił papierosa. 
Zapytaliśmy czy może nam pomóc, bo siedzimy na 
torach już trzeci tydzień, kończą się zapasy żywności, 
nie ma się gdzie wykąpać i ciągle musimy się bronić 
przed napadami. Obiecał, że przyśle nam żywność ale 
mieszkań w mieście lub gospodarstw na wsi musimy 
szukać sobie sami. Zajmowaliśmy więc mieszkania 
pomimo tego, że w wielu z nich mieszkali jeszcze 
Niemcy i wieszaliśmy na budynkach polskie flagi. 
Nasza interwencja odniosła skutek i na drugi dzień 
rano przyjechał samochód z żywnością. Przywieźli 
chleb, cukier, marmoladę i kawę. Ludzie powoli 
opuszczali torowisko, znajdując sobie miejsce do 
życia. Ja i brat postanowiliśmy pójść do miasta 
i rozejrzeć się za ewentualnym mieszkaniem, a także 
żeby zdobyć gdzieś sól. Szliśmy scieżką wydeptaną 
w gruzach wśród doszczętnie zniszczonych domów. 
Im dalej szliśmy, tym dróżka stawała się bardziej 
wydeptana, lecz ludzi nie było nigdzie widać. Dopiero 
po jakimś czasie zobaczyliśmy pojedynczych ludzi, 
wychodzących z gruzów. Byli to Niemcy. Podchodzili 
do Polaków i prosili o jedzenie. Niektórzy wynosili 
swoje rzeczy, które im ocalały i starali się wymienić 
na kawałek chleba. Kupiliśmy w końcu tą upragnioną 
sól od handlarzy, którzy przywozili takie dobra 
z centralnej Polski. W drodze powrotnej spotkaliśmy 
siedzące wysoko na gruzach dwie kobiety z naszego 
transportu. Siedziały tam już dwa dni, płakały 
i modliły się, bo nie potrafiły znaleźć drogi powrotnej 
na stację. Były bardzo szczęśliwe, że nas spotkały 
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i mogły wreszcie bezpiecznie wrócić do rodzin 
przekonanych, że one już nie żyją.  

Starszy brat zamieszkał w Gliwicach 
i zadecydował, że również mamy tam przyjechać. 
Bardzo spodobał mi się ten pomysł i byłam gotowa 
tam jechać razem z Mamą. Po kilku dniach czekania 
na jakiegoś maszynistę podjechał pociąg, do 
którego pakował się tłum ludzi. Niektórzy nawet 
nie pytali dokąd jedzie. Młodszy brat z rodziną 
musiał zostać na miejscu ponieważ na tyfus 
rozchorowała się jego żona. Zabrali ją do jakiegoś 
szpitala i brat musiał przez parę dni chodząc pieszo 
szukać szpitala, w którym ją umieszczono. 
Tymczasem kolega udający się także do Gliwic 
załatwił wagon i pomógł nam się zapakować.  
Zostawił mi także adres brata i zajął się swoją 
rodziną. Do Gliwic jechaliśmy trzy dni. Skończyła się 
nam żywność i pieniądze. Z wielkim trudem 
dopytałam się o miejsce zamieszkania brata. Gdy 
wreszcie je odnalazłam doznałam wielkiego 
rozczarowania. Niemcy, którzy mieszkali jeszcze 
razem z nim powiedzieli, że wczoraj wyjechał. Nie 
wiedzieli dokąd. Powiedzieli także, że pięć 
numerów dalej na tej samej ulicy mieszkają nasi 
znajomi. Rzeczywiście, gdy tam zaszłam spotkałam 
samych znajomych. Kilku mężczyzn grało w karty. 
Byli to zdemobilizowani żołnierze, którzy czekali na 
swoje rodziny. Zaprzęgli zaraz konie i pojechaliśmy 
na stację po Mamę i dziecko. Zawieźli nas do 
miejsca zamieszkania brata, który jak się okazało 
wyjechał do Złotoryi. Było to duże gospodarstwo – 
para koni, krowa, różne maszyny. Znajomi 
przywieźli zaraz bochen dużego chleba, mąkę, 
a ziemniaki mieliśmy brać u Niemca. Stołowaliśmy 
sie razem z Niemcami w jednej kuchni do czasu ich 
wyjazdu. Niedługo potem dowiedziawszy się, że 
jesteśmy w Gliwicach ze Złotoryi wrócił brat i na 
jakiś czas zamieszkaliśmy razem. Jakiś czas potem 
moja najstarsza siostra (zakonnica) dowiedziawszy 
się, że jesteśmy już w Polsce zabrała ze sobą 
Mamę, a ja i dziecko z inną zakonną siostrą trafiłam 
do innego klasztoru. Byłam tam kilka miesięcy do 
czasu otrzymania wiadomości od męża, który 
informował mnie, że niedługo wraca do Polski. 
Musiałam poszukać sobie jakiegoś domu, aby mąż 
miał dokąd przyjechać. Znów pojechałam na Dolny 
Śląsk, gdzie osiedliło się najwięcej  ludzi z naszych 
stron i już na stałe osiedliłam się w Cesarzowicach 

pod Wrocławiem, zajmując dom z ogrodem 
i hektarem pola. Większość moich sąsiadów było 
z Wołynia, ale były też trzy rodziny ze stron męża. 
Ponieważ wcześniej często zmieniałam miejsce 
zamieszkania zostawiałam wszędzie adresy mojego 
następnego pobytu, po to aby mąż po powrocie 
z Syberii mógł mnie odnaleźć. Przyjechał do Polski 
pod koniec października i od razu zajechał do 
Gliwic, skąd skierowano go do Cesarzowic. Wysłano 
do mnie kartkę i telegram, ale nic do mnie nie 
dotarło.  Któregoś dnia po południu wybrałam się 
ze znajomą do Środy Śląskiej, aby odwiedzić jej 
brata i w drodze powrotnej, gdy dzień miał się już 
ku końcowi i słońce powoli zachodziło, w oddali 
zobaczyłyśmy dwóch mężczyzn idących w naszym 
kierunku. Jeden ubrany był w wojskowy polski 
płaszcz, a drugi wygladał, jak Rusek. Ten 
w wojskowym płaszczu się zatrzymał, a Rusek szedł 
prosto w naszym kierunku. Wystraszyłyśmy się, bo 
nie wiedziałyśmy co knują i już miałam zamiar 
uciekać, gdy nagle usłyszałam głos męża, który 
zawołał mnie po imieniu i zapytał czy go poznaję. 
Takiego spotkania nie spodziewałam się 
w najśmielszych snach. Byłam bardzo szczęśliwa, że 
wrócił cały i zdrów, chociaż w ogóle nie był 
podobny do męża, którego zabrali mi Sowieci w 
Isakowie. Szybko poszliśmy do domu, w którym 
czekało na tatusia nasze dziecko. Gdy weszliśmy do 
domu zawołałam naszego synka i powiedziałam, że 
tatuś przyjechał. Syn nie chciał podejść do męża, 
nie poznawał go i cały czas mówił: „to nie mój 
tatuś”. Dopiero, jak mąż się wykąpał, przebrał 
i ogolił syn skoczył mu na ręce, złapał za szyję 
i zawołał: „Tak, to jest mój tatuś!” 

 

Koniec 

1) Wanda Działoszyńska była synową Marcelego 
i Petroneli Działoszyńskich oraz żoną Alfreda 
Działoszyńskiego. Mieszkała waz z mężem i synem 
w Isakowie gm. Nieźwiska. Petronela była siostrą 
Jana Śniechowskiego ze Słobudki. W czasie 
okupacji Wanda i Alfred Działoszyńscy mieszkali 
krótko w Łokutkach u Józefa Śniechowskiego.  Po 
wojnie Alfred był kowalem i mieszkali 
w Cesarzowicach w gminie Środa Śląska, na 
Dolnym Śląsku. 
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Wspomnienia rodzinne 
 

Krzysztof  Bulzacki 
 

13 maja 2013 roku Jerzy Czyżycki umarł 
w Tallinie, w Estonii podczas wycieczki do Petersburga. 
Jak sam napisał, byliśmy dalszymi kuzynami, ale sobie 
bardzo bliskimi. Łączyła nas wielka przyjaźń naszych 
Matek i silna więź rodzinna. Obie wywodziły się 
z Bobrowskich herbu Jastrzębiec. Domowe 
wychowanie w duchu patriotycznym i umiłowanie 
rodziny przekazały nam nasze Matki w genach.  
Umiłowanie rodziny Jerzy Czyżycki uwiecznił w swojej 
pracy o naszych Bobrowskich. Umieścił tu historię 
swoich rodziców, ojca Stanisława i matki Józefy Marii 
z Bobrowskich. Zebrał wiele fotografii i wykonał 
niesamowicie wielką pracę w poszukiwaniu 
dokumentów rodzinnych. Pomogłem Jemu wykonać 
skład komputerowy. Nie pamiętam Jego z czasów 
przedwojennych, gdy przyjeżdżał do Lwowa. 
Zapamiętałem Jego pierwszy przyjazd do Jeleniej Góry. 
Po dzwonku do drzwi, otworzyłem je i krzyknąłem: 
"Mamo, przyjechał Zbyszek". Zbigniew Tyczyński syn 
Wincenty Tyczyńskiej z Bobrowskich siostry mojej babci 
Adeli Kuss Bobrowskiej, był sobowtórem Jurka. Nigdy w 
życiu nie spotkali się, ale Jurkowi kilkakrotnie zdarzyło 
się, że Go mylili ze Zbyszkiem przy różnych okazjach.  

Korzystając z opracowania Jurka mogę napisać 
wspomnienie o Nim. Jerzy Czyżycki był trzecim 
dzieckiem Marii i Stanisława, urodził się w Błudnikach 
koło Halicza (woj. stanisławowskie) 20 listopada 1924 
roku. Rolę akuszerki pełnił jego ojciec, który służył 
w policji pełniąc funkcję komendanta posterunku. 
Jako policjant miał pewne przygotowanie medyczne. 
Było ich czworo. Najstarsza była Wila (Waleria, miała 
imię odziedziczone po babci) urodzona 8 października 
1919 roku, brat Zbigniew Marian urodził się 2 lutego 
1922 roku, najmłodsza siostra Jadwiga urodziła się 24 
lutego 1929 roku już w czasie pracy ojca w Kałuszu.  
Dom Czyżyckich był otwarty dla rodziny, często 
przebywały w nim siostry mamy: Franciszka (Nusia) 
i Jadwiga (Wisia) oraz brat Tadeusz podczas nauki 
w szkole. Z Kałusza przeniesiono ojca do Stanisławowa, 
kolejno krótko do Tyśmienicy i na koniec w 1938 roku 
do Tłumacza. W Tłumaczu dyrektorem poczty był 
Antoni Moszoro ożeniony z Zofią z Bobrowskich, 
siostrą mojej babci. Tu zaczęła się przyjaźń Jurka 
z synami Moszorów (Andrzejem, Antonim 

i Wartanem). Może fakt częstych zmian adresu, 
wycieczki z ojcem w góry i rodzinne wyjazdy 
wakacyjne przyczyniły się w przyszłości do 
samodzielnych podróży Jurka.  Ciocia Nusia ukończyła 
Seminarium Nauczycielskie i pracowała jako 
nauczycielka. Jej mąż Marian Czajkowski był również 
nauczycielem. Oboje uczyli w Choroszczy koło 
Białegostoku. Po rodzinnych odwiedzinach 
u wujostwa na wionę 1931 roku mama Jurka 
pozostawiła go u nich, być może dlatego, by nie czuł 
się obco w pierwszej klasie, ale już do następnych 
klas powrócił do Kałusza. W 1935 roku wujek został 
kierownikiem szkoły w Jasionówce koło Knyszyna.  
Wakacje w 1935 roku Jurek spędził w Chrzanowie 
u wujostwa Tadeuszów Bobrowskich. Wielką radość 
sprawiło mu zwiedzenie fabryki lokomotyw. Wuj 
Tadeusz Bobrowski pracował w policji i zginął 
zamordowany w 1940 roku w Twerze (zbrodnia 
katyńska). W 1939 roku po ukończeniu pierwszej klasy 
gimnazjum Jurek pojechał z Wilą na wakacje do 
wujostwa Czajkowskich i cioci Wisi, dzieląc pobyt 
pomiędzy Jasionówką, gdzie wtedy mieszkali 
wujostwo i Choroszczą u cioci Wisi, u której była też 
babcia. Ciocia Wisia ukończyła Szkolę Przemysłową 
w Stanisławowie, ale pracowała w szpitalu.  

1 września 1939 roku Niemcy zaatakowały 
Polskę. Wybuch wojny spowodował, że Jurek i Wila 
zostali u wujostwa. Dopiero gdy 17 września Stalin 
wysłał swoje wojska na pomoc Hitlerowi Wila 
zadecydowała, że musi wrócić do Tłumacza. Tak się 
nieszczęśliwie złożyło, że została razem z mamą, 
bratem Zbyszkiem i siostrą Jadzią wywieziona na 
Sybir. Ojciec w ostatniej chwili 19 września opuścił 
Tłumacz i udał się na Węgry. Jurek u cioci Nusi 
uczęszczał do szkoły (10-latki wg sowieckiego 
systemu). Przed Bożym Narodzeniem wujek Marian 
został aresztowany przez NKWD i ślad po nim zaginął.  
Ciocia Nusia została uprzedzona o przygotowywanej 
wywózce na Sybir 13 kwietnia 1940 roku. Oboje 
z Jurkiem opuścili mieszkanie. Jurek zamieszkał 
chwilowo u cioci Wisi, a ciocia Nusia ukrywała się 
u przyjaciół w Białymstoku. Pierwszego dnia 
Zielonych Świąt Jurek z ciocią Nusią przy pomocy 
przewodnika przeszli przez zieloną granicę do 
Generalnego Gubernatorstwa. Ciocia Nusia 
zamieszkała u rodziny w Warszawie, a Jurek, który 
zgubił się po drodze, trafił do brata swojego ojca 
Franciszka do Wietrzychowic kolo Tarnowa. Gdy 
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w drodze zabrakło mu pieniędzy na bilet kolejowy, 
sprzedał nieopatrznie spódnicę cioci razem z zaszytą 
w niej ciociną biżuterią.  

Gdy skończyła się miłość Stalina z Hitlerem 
i wojska niemieckie zajęły Białystok ciocia Nusia 
wróciła do Białegostoku. Dzięki znajomościom 
załatwiła Jurkowi dokument umożliwiający mu 
przyjazd do Białegostoku. Tu Jurek podjął pracę na 
kolei. W 1944 roku wkroczyła do Białegostoku Armia 
Czerwona i administracja polska. W lipcu 1944 Jurek 
został zmobilizowany do Wojska Polskiego. Miał 
szczęśliwy przebieg służby wojskowej. Nie posłali go 
od razu na front. Skierowany został do szkoły 
podoficerskiej moździerzy 120 mm. Po 
dwumiesięcznym szkoleniu w stopniu kaprala dostał 
przydział do 30 pp jako dowódca działonu. W styczniu 
1945 roku został skierowany do szkoły oficerskiej II 
Armii. 1 maja został awansowany do stopnia 
plutonowego, a 9 maja 1945 roku skończyła się 
wojna. Został przeniesiony do Centralnej Szkoly 
Oficerskiej nr 1 w Krakowie, gdzie "bezboleśnie" wziął 
udział w bojkocie egzaminów końcowych. Następnie 
służył w 6 zapasowym pułku piechoty w Częstochowie, 
kolejno w 4 pp I Armii w Kielcach i 608 Samodzielnej 
Szkole Remontów Koni w Kozienicach, gdzie pełnił 
funkcję pisarza sztabowego tej jednostki. W lutym 
1946 roku otrzymał urlop i pojechał do Legnicy na 
spotkanie z ojcem. Służbę wojskową zakończył 7 
lutego 1947 roku. W tym czasie powróciła 
z Kazachstanu mama z siostrą Jadzią. Zbyszek umarł na 
Sybirze. Wila razem z Armią Andersa dostała się do 
Anglii. Tu odnalazł ją Wartan Moszoro i załatwił jej 
służbę "watki" w polskim lotnictwie. Jadzia była w tym 
czasie poważnie chora i musiała zostać na Sybirze, 
a Mama została razem z nią. Wila wróciła do Polski 
dopiero w 1947 roku, gdy dowiedziała się, że rodzice 
przeżyli wojnę.  

W cywilu Jerzy Czyżycki podjął pracę na kolei 
i rozpoczął naukę. Po roku został kierownikiem 
gospodarczym w Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców, a po utworzeniu Sekcji Szkolenia Kadr 
objął stanowisko kierownika 6 Obwodu. W 1951 roku 
zdał egzamin maturalny. Z kilku wybranych 
kierunków studiów został przyjęty do Wyższej Szkoły 
Ekonomicznej i w drodze przypadku został 
ekonomistą. Podczas studiów cały czas pracował na 
utrzymanie. W Studium Wojskowym był dowódcą 
kompanii, w Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów 

Polskich we Wrocławiu był głównym księgowym, 
społecznie zajmował się Zespołem Pieśni i Tańca 
Uniwersytetu. Czterech lat studiów nie zakończył 
dyplomem. Dopiero w październiku 1959 roku 
uzyskał zgodę Dziekana Wydziału na kontynuowanie 
studiów na V roku w systemie zaocznym.  
Mamę Jurka ucieszył powrót do Polski w 1948 roku 
z Francji ukochanego brata Wacka z rodziną (8 córek 
i syn). Udało się Jurkowi w 1958 roku wziąć udział 
w winobraniu w Szampanii w ramach studenckich 
obozów pracy. W lutym 1960 roku podjął pracę 
w Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu jako kierownik 
Działu Ekonomicznego. Na zaproszenie kolegi 
pojechał do Anglii, gdzie spotykał się z Moszorami, 
którzy po wojnie pozostali na Zachodzie. 
Pięciomiesięczny pobyt za granicą zakończył we 
Francji. W 1961 roku zawarł związek małżeński 
z Danusią Kasperek. Danusia ukończyła filologię 
słowiańską, była tłumaczem przysięgłym języków 
bułgarskiego i serbsko-chorwackiego, pracowała 
w Państwowym Wydawnictwie Naukowym. Gdy 
urodziła się im córka Małgosia, często odwiedzałem 
ich we Wrocławiu. Mieszkali wtedy na Wybrzeżu 
Wyspiańskiego, bardzo blisko Politechniki. 
W październiku 1961 roku Jurek obronił pracę 
magisterską. 1 grudnia 1970 roku został powołany na 
dyrektora Oddziału Ogólnopolskiego Związku 
Prywatnych Wytwórców. Po reorganizacji sektora 
podjął pracę w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
w lipcu 1973 roku, jako zastępca dyrektora ds. 
finansowych. Szukając lepszych zarobków 7 sierpnia 
1978 roku objął stanowisko zastępcy prezesa ds. 
ekonomicznych w Spółdzielni Pracy Transportowo 
Spedycyjnej, a w lutym 1981 roku znalazł pracę w P.P. 
Hotele Orbis we Wrocławiu. 1 stycznia 1982 roku 
przeszedł na emeryturę. Za namową rodziny wyjechał po 
"złote runo" do USA. Wrócił po 22 miesiącach 
z "fortuną", za którą nie mógł kupić nawet 
dwupokojowego mieszkania. Po powrocie z "wielkiego 
świata" Jurek pracował na pół etatu przez pięć lat w 
Inwalidzkiej Spółdzielni Pracy jako archiwista. Po ciężkiej 
chorobie, po udarze mózgu 20 listopada 1996 roku, 
Danusia odeszła 20 września 2003 roku. Jurek pozostał 
sam wypełniając swoje życie pracą społeczną i bliskością 
swoich dzieci oraz wnuków.  
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Jerzy Czyżycki powierzył mi opracowanie 
materiałów zebranych przez Janusza Szczepińskiego, 
męża swojej siostry Jadzi, dotyczących wojewody 
lwowskiego Pawła Romana Garapicha. W wyniku 
tego opracowania w Lublinie postawiono 
wojewodzie nowy nagrobek. Właściwie 
społecznikiem był od zawsze. 

W 1960 roku był jednym z założycieli 
Wrocławskiego Oddziału Polskiego Komitetu 
Pomocy Społecznej, działał w Komisji Rewizyjnej 
we Wrocławiu i w Radzie Naczelnej, udzielał się 
w strukturach Spółdzielczości Mieszkaniowej, 
w Związku Filatelistów Polskich, na polu kultury. 
Od 1990 roku działał w Ogólnopolskim Oddziale 
Tłumaczan, w Towarzystwie Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich, ostatnio 
pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Głównego.  
Otrzymał następujące odznaczenia:  
1. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  
2. Złoty Krzyż Zasługi  
3. Brązowy Medal za Obronność Kraju  
4. Medal XXX-lecia PRL  
5. Złotą Odznakę Zasłużony dla Dolnego Śląska 
6. Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Wrocławia  
7. Złotą Odznakę Towarzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo-Wschodnich  
8. Zasłużony dla Województwa Wrocławskiego i Miasta 
Wrocławia.  
9. Srebrną Odznakę Centralnego Związku Spółdzielni 
Budownictwa Mieszkaniowego  
10. Srebrną Odznakę Ministra Kultury i Sztuki za 
opiekę nad zabytkami  
11. Brązową Odznakę Polskiego Związku 
Filatelistycznego  
12. Honorową Odznakę Rzemiosła  
13. Godność Członka Honorowego Polskiego 
Komitetu Pomocy Społecznej  
 

Zjazd Rodzin Burczyńskich i Szmydów 
 

Irena Rosowska 
 

W dniach 30.08.-01.09.2013 r. odbył się 
kolejny, już IV zjazd rodzin Burczyńskich i Szmydów 
z linii tłumackiej. Tym razem spotkaliśmy się 
w malowniczo położonym hotelu Czarny Rycerz 
w Kamionkach k/Pieszyc. W spotkaniu uczestniczyły 
dzieci, wnuki i prawnuki nestorów rodów Burczyńskich 
i Szmydów z Tłumacza. W poszukiwaniach wspólnych 

korzeni wspomagał nas jak zwykle niezastąpiony 
Adam Biliński, którego wiedza na temat genealogii 
rodów tłumackich jest przeogromna.  

 

 
Tłumackie rozmowy rodzinnne 

 
Dzięki przygotowanym prezentacjom 
multimedialnym mogliśmy zapoznać się z urokami 
dawnego, przedwojennego Tłumacza oraz z jego 
mieszkańcami. W części oficjalnej spotkania zostały 
wręczone odznaczenia dla wyróżniających się 
członków naszych rodów za ich zasługi w krzewieniu 
wiedzy i pamięci o kresach wschodnich oraz 
o kresowych bohaterach. Podczas uroczystej kolacji, 
dzięki zapewnieniu śpiewników oraz profesjonalnego 
sprzętu muzycznego mogliśmy posłuchać i wspólnie 
pośpiewać piosenki lwowskie, rajdowe itp. 
Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym na nasz 
zjazd rodzinny, dziękujemy organizatorom i czekamy 
na następne spotkanie w przyszłym roku. Do 
zobaczenia! 
 

Tutaj każda rodzina ma swojego Polaka 
 

Elżbieta Niewolska 
 

3 lipca 2013 roku 700 uczniów dolnośląskich 
szkół wraz ze swymi opiekunami wyjechało na Ukrainę, 
aby porządkować polskie zaniedbane nekropolie, na 
których spoczywają bohaterowie narodowi, ale przede 
wszystkim nasi Rodacy, bardzo często krewni 
i przodkowie młodych wolontariuszy. Była to realizacja 
kolejnego, 4 już etapu  akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”. Patronami projektu są: Telewizja Polska  
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Pożegnanie uczestników akcji „Mogiłę 

pradziada ocal od zapomnienia” przez władze 
Wrocławia. 

 
we Wrocławiu i Dolnośląskie Kuratorium Oświaty, a na 
Ukrainie ambasador RP w Kijowie - Henryk Litwin 
i konsul generalny RP w Kijowie - Krzysztof Świderek. 
Kilkanaście wakacyjnych dni młodzież przeznaczyła nie 
tylko na ratowanie narodowego dziedzictwa, ale także 
uczyła się  historii swoich dziadów i  nawiązywała 
kontakty z ukraińskimi rówieśnikami. W ubiegłym roku 
do tego pospolitego ruszenia dołączył Międzynarodowy 
Rajd Katyński, w tym roku pracownicy Komendy 
Wojewódzkiej Straży Pożarnej we Wrocławiu. 

Wśród dolnośląskiej młodzieży pracującej na 
cmentarzach, podobnie jak w ubiegłym roku znalazła 
się grupa gimnazjalistów z Gimnazjum im. Ks. Anny 
z Przemyślidów w Siechnicach, pod opieką pani Anny 
Tawkin. Młodzi siechniczanie pracowali na cmentarzu w 
Tłumaczu, miasteczku położonym na Pokuciu 
w dawnym woj. stanisławowskim. W skład grupy 
wchodzili studenci Uniwersytetu Wrocławskiego, którzy 
swój udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” rozpoczęli jeszcze jako uczniowie 

wrocławskiego liceum nr IX: Dominika Sieroń, Łukasz 
Wolski, Tomasz Seniura, Wojciech Kaźmierczak i August 
Jaworski, uczniowie siechnickiego gimnazjum: Dominik 
Tyl, Martyna Wąsik, Krzysztof Motowidło i Kacper 
Wojciechowski oraz członkowie  Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan: Irena Rosowska, Tamara Sieroń,  
Danuta Seniura, Stanisław Skowron oraz  Elżbieta 
Niewolska. W pracach porządkowych pomagała nam 

także zaprzyjaźniona młodzież ukraińska z chóru 
Acsios. Ci wspaniali młodzi ludzie towarzyszyli nam 
przez cały pobyt w Tłumaczu, umilając ciężką pracę 
organizacją czasu wolnego od pracy, pomocą 
w organizowaniu wycieczek oraz cudownym 
śpiewem. W tym roku, jak zwykle, odchwaszczaliśmy 
teren wokół grobów z bardzo rozprzestrzenionego 
tutaj i niezwykle szybko rozrastającego się rdestu 
sachalińskiego, czyściliśmy grobowce z mchów 
i osadów, a także w miarę możliwości i sił 
prostowaliśmy przechylone kamienne krzyże. 
W czasie naszego pobytu w Tłumaczu przypadła 70 
rocznica masowych mordów dokonanych na 
Polakach przez UPA. Ten tragiczny i smutny dzień 
uczciliśmy układając na cmentarzu biało czerwony 
krzyż z płonących zniczy oraz wywieszając flagę 

narodową. W trakcie prac na cmentarzu odwiedziła nas 
młodzież z Polski, biorąca udział w XII Franciszkańskim 
Spotkaniu Młodych na Ukrainie w Sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej Królowej Pokoju i Pojednania w 
Bołszowcach  koło Halicza.  

 
Pielgrzymka młodzieży z Obertyna 

w Tłumaczu. 

 
Na tłumacki cmentarz często przychodzą 

mieszkańcy miasteczka i okolic aby odwiedzić groby 
swoich bliskich. Stwarza to niepowtarzalną okazję do 
rozmów o najbliższych, rodzinie i jej korzeniach. 
Bardzo często w trakcie takiej rozmowy padało zdanie: 
„a wie pani - moja babcia, dziadek, ciocia, czy wujek 
była (był) Polką (Polakiem)”! Wielu z nich mówi 
zupełnie dobrze po polsku, wielu pracowało lub 
pracuje w Polsce poprawiając swój byt. Nie dziwi więc, 
że w trakcie jednej z rozmów padło stwierdzenie:  
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„W tej okolicy każda rodzina ma swojego Polaka”. 
Poznajemy więc siebie od nowa, przywracając pamięć 
kilkuset lat wspólnego bytowania, przerwanego 
brutalnie w czasie II wojny światowej.  

 
Pożegnalne spotkanie uczestników akcji 

z mieszkańcami Tłumacza. 
 

Po czterech latach kontaktów z mieszkańcami 
Tłumacza widać bardzo wyraźnie, że ratowanie 
polskich mogił dla zachowania pamięci o polskości 
Kresów, to tylko część tej wartościowej akcji. 
Kontakty z naszymi wschodnimi sąsiadami sprzyjają 
serdecznym rozmowom, odkrywaniu wspólnego 
dziedzictwa i korzeni oraz poznawaniu  kultury 
i zwyczajów obu narodów. Kilkanaście wakacyjnych 
dni, które przeznaczamy na ratowanie narodowego 
dziedzictwa owocuje także odbudowywaniem relacji 
polsko – ukraińskich i prostowaniem pogmatwanych 
wojennych i powojennych dróg Polaków i Ukraińców.  

Wyjazd do pracy na cmentarzu w Tłumaczu, 
podobnie jak w ubiegłym roku, możliwy był dzięki 
zaangażowaniu w tą szlachetną akcję Burmistrza 
Gminy Siechnice, Pana Milana Ušáka, który udostępnił 
transport oraz Radzie Miasta Siechnic i Radzie Osiedla 
Żerniki Wrocławskie, które wsparły akcję finansowo. 
Akcję finansowo wsparli również siechniccy parafianie 
w czasie kwesty pod kościołem p.w. Niepokalanego 
Serca NMP w Siechnicach. Dzięki życzliwości 
i zaangażowaniu mieszkańców naszej gminy pracująca 
na cmentarzu w Tłumaczu młodzież nie tylko ciężko 
pracowała, ale także zwiedziła Kamieniec Podolski, 
Chocim oraz Stanisławów, wzbogacając swoją wiedzę  
o historii naszej Ojczyzny. Wszystkim Darczyńcom 

składam serdeczne podziękowania za okazaną 
życzliwość i zaangażowanie w ratowanie polskich 
nekropolii oraz wkład w patriotyczne wychowanie 
polskiej  młodzieży. 
 

Tłumacka pielgrzymka do św. Anny 
Samotrzeciej w Siedlakowicach 

 

Elżbieta Niewolska 
 

Przez wiele stuleci św. Anna uchodziła za wzór 
wychowania dzieci dla Boga. W sztuce przedstawiana 
jest zazwyczaj razem z malutkim Jezusem i Marią, co 
uświadamia ważną rolę babci w wychowywaniu 
młodego pokolenia. Pokazuje prawdziwą miłość, która 
wyraża się w trosce o takie kształtowanie dzieci, by 
wyrośli z nich pracowici, dobrzy i odpowiedzialni 
ludzie. Coroczne pielgrzymowanie do tłumackiej św. 
Anny Samotrzeciej w dniu Jej święta jest dla 
Tłumaczan ogromnym zaszczytem i obowiązkiem. 
Wraz z mieszkańcami Siedlakowic i proboszczem 
Jerzym Kuligiem modlimy się do Boga za 
pośrednictwem naszej Orędowniczki prosząc o łaski 
dla nas i naszych rodzin oraz o szczęście wieczne dla 
naszych zmarłych. W ten jedyny w swoim rodzaju, 
upalny lipcowy dzień w Siedlakowicach łączymy się 
w modlitwie do opiekunki rodzin prosząc o stałe 
źródło natchnienia w życiu codziennym i społecznym. 
W maleńkim, siedlakowickim kościółku czuje się 
obecność naszej Patronki i obecność Boga. Wokół 
dojrzewają złociste łany zbóż, gospodarze przyjmują 
nas jak najbliższą rodzinę dokonując wielu starań, aby 
dzień imienin św. Anny był dla pielgrzymujących 
Tłumaczan wyjątkowym świętem. Dziękujemy Wam 
za Waszą pracę, przyjaźń i życzliwość drodzy 
Siedlakowiczanie. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Tłumaczanie w oczekiwaniu na mszę. 
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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 2014 wynosi 15 zł. Składka członkowska wynosi 18 zł. 

Przypominamy prenumeratorom Zeszytów Tłumackich o wniesieniu opłaty za 
czasopismo oraz uregulowanie należności składkowej za rok 2013. 
 

Spotkanie opłatkowe 
 

Uprzejmie informujemy sympatyków i członków Oddziału, że tradycyjny Opłatek odbędzie się 
w dniu 25 stycznia 2014r. o godz. 13-tej w restauracji „Pod semaforem”, mieszczącej się przy ul. 
Joannitów 13 (wejście od ul. Suchej obok dworca głównego). Opłatek poprzedzi Msza św. 
o godz. 11-tej w kościele św. Stanisława, Wacława i Doroty przy Pl. Wolności 3. Spotkanie 
opłatkowe połączone będzie z obchodami XXV-lecia Oddziału. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o wcześniejsze zgłaszanie przybycia do p. Elżbiety Niewolskiej - tel. 790211416, 
sekretarza Oddziału p. Danuty Paleń - tel. 605620188 (w godzinach wieczornych) lub do 
Zarzadu TMLiKPW, tel. 713448893. Prosimy również osoby chętne o przyniesienie ze sobą 
domowych wypieków oraz owoców, które urozmaicą nasz świąteczny stół. Z góry za nie 
dziękujemy. Koszt uczestnictwa 25 zł. dla członków Oddziału oraz 50 zł. dla pozostałych osób. 
 

Wczasy w Unieściu 
 
Informujemy, że przyszłoroczne wczasy w Mielnie Unieściu odbędą się w dniach od 15 do 29 
czerwca 2014r. Cena za zakwaterowanie i wyżywienie 1 osoby dorosłej pozostała bez zmian 
i wynosi 65 zł/dobę. Chęć przybycia wcześniejszego należy uzgodnić telefonicznie z Panem 
Markiem Rokickim. (tel. 501 486 385). Przedpłaty należy dokonywać na konto Oddziału 
z adnotacją „wczasy w Mielnie Unieściu” do końca marca 2014r. Zgłoszenia proszę dokonywać 
u E. Niewolskiej, tel. 790211416. 

 
 

Wycieczka na Kresy 
 

Informujemy czytelników, że organizujemy  oczekiwaną przez wielu Tłumaczan wycieczkę na 
Kresy ze szczególnym uwzględnieniem Tłumacza i okolic. Wycieczka organizowana jest przez 
Szkolne Biuro Turystyczne z Wrocławia. Termin oraz program wycieczki przedstawiony jest na 
wewnętrznej stronie okładki. Zgłoszenia oraz przedpłaty w wysokości 350 zł od osoby należy 
wpłacić na konto Oddziału do 15 stycznia 2014 roku. Całość kwoty należy wpłacić najpóźniej do 
15 marca 2014r. Przedpłaty nie będą zwracane, natomiast będzie istniała możliwośc zgłoszenia 
zastępcy. Zwracamy się z prośbą do wszystkich członków OOT oraz sympatyków o aktywne 
uczestnictwo w tej sentymentalnej wycieczce do rodzinnych stron naszych dziadków i rodziców. 
Cena wycieczki uzależniona jest od ilości uczestników, która powinna wynosić min. 40 osób. 
Dane, które należy podac przy zgłoszeniu: imię i nazwisko, Pesel, adres zamieszkania, oraz 
serię i nr. paszportu. 
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Bidna Ewa 17,00  Małecka Ewa 17,00 

Bielański Jan 67,00  Marciniak Krystyna 25,00 

Bień Edward 17,00  Marcinowska Mirosława 67,00 
Biliński Adam 47,00  Masłowski Jan 27,00 

Biś Elżbieta i Tadeusz 49,00  Mierzwiński Stanisław 67,00 
Bocheńska Anna 17,00  Niewolska Elżbieta 2,00 

Bogucka Anastazja 167,00  Nowak Wacław 27,00 

Borsuk Aniela 50,00  Paczka Romana 67,00 
Bula Rafał 17,00  Piszkiewicz Aniela 48,00 

Burczyński Zygmunt 47,00  Przybyło Roman i Bogumiła 100,00 
Czerniak Władysław 5,00  Rizler Zdzisław 17,00 

Czyż Adam 67,00  Rosińska Krystyna 67,00 
Dostal Teresa i Maria 9,00  Rosowska Irena 17,00 

Duniec Kazimierz 67,00  Różycka Zofia i Edward 19,00 

Duszyński Józef 117,00  Sapa Bogumiła 17,00 
Gierak Jadwiga 17,00  Skowron Stanisław 67,00 

Helt Krystyna i Ryszard 49,00  Stępniowska Anna 10,00 
Hołyńska Stanisława 24,00  Stiasny Wanda 17,00 

Janicki Stanisław 5,00  Storożenko Jadwiga 67,00 

Jasiński Bartłomiej 1,00  Szparadowska Maria 17,00 
Jelińska Krystyna i Bogusław 9,00  Szymułowicz Anna 52,00 

Jęcz Mikołaj 5,00  Szymułowicz Krystyna 17,00 
Juhasz Teodor 35,00  Tomyn Irena 17,00 

Kieniewska Anna 7,00  Tuzinkiewicz Antoni 17,00 
Kołodziejczyk Barbara 17,00  Was Fryderyka 17,00 

Korczowska Anna 67,00  Wesoła Filomena 17,00 

Korytkowska Izabela 20,00  Wiśniewski Bogdan 47,00 
Króliczek Roma 20,00  Wojtkowiak Jan i Krystyna 49,00 

Królikowska Jadwiga 7,00  Wypych Aniela 17,00 
Kubica Janina 84,00  Wysoczańska Lidia 17,00 

Kucharuk Izabela 7,00  Zakowicz Mieczysław 17,00 

Lesiak T. 1,00  Zawadzki Paweł 7,00 
Lipa Barbara 2,00  Żądło Józef 17,00 

Łupkowska Krystyna 39,00  Razem 2246,00 

Darowizny za okres od 30.11.2012 r. do 30.11.2013  
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IV Zjazd Rodzin Burczyńskich i Szmydów. Za działalność na rzecz Kresów zup. Dolnośląskiego 

Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego odznaczenia wręcza mjr w st. 

spocz. Wacław Nowak. 


