
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ZZ ee ss zz yy tt yy   

  łł uu mm aa cc kk ii ee   

 

 

ZESZYT nr 2(54)      ISSN: 1426 – 4129      (VII – XII. 2014r.) 

 
Pismo Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich 

Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan – Wrocław 

 

Mieczysław Mańkowski uczeń Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu. Sierpień 1933 rok. 

Podporucznik 16 pp. Zginął 6 września 1939 r. w Uniejowie.  

Odznaczony Orderem Krzyża Virtuti Militari. 



 

 

 

 

 

 

 

Uroczystość odpustowa 

w Siedlakowicach, lipiec 

2014r. 

Zdjęcia: Irena Rosowska 

Jak każdego roku, 27 lipca 2014r. 

uczestniczyliśmy w Mszy św. u św. Anny 

Samotrzeciej, patronki siedlakowickiej 

parafii. Mszę św. odprawił ks. Stanisław 

Kulig. Po Mszy, na tradycyjnym spotkaniu 

w świetlicy, miała miejsce  szczególna 

uroczystość. Prezes ZG TMLiKPW Andrzej 

Kaminski odznaczył Złotą Odznaką 

Zasłużonego dla Towarzystwa następujące 

osoby: księdza Stanisława Kuliga, sołtysa 

Siedlakowic Jerzego Czerwca oraz Wandę 

Szczypkę organizatorkę wspaniałych 

odpustowych spotkań. 
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Listy do dr Michała Nikosiewicza 

 
          Kochany Dzidku                       19.X.1986r.              

 
Piszę na maszynie, bo zaczynają mi drżeć ręce 

i jest to jeszcze jeden „kwiatuszek” do mojego bukietu 
chorób, plus to,  że w moim wieku (74 i pół) każdy dzień 
przynosi zmiany, niby nieznaczne, ale bardzo dające się 
we znaki. Ponieważ w moim dzieciństwie spędziłam 9 lat 
w Zakopanem jestem, jak „Rupicapra rupicapra”, czyli 
kozica tatrzańska, która nie bacząc na przepaście, skacze 
z perci na perć, a piargami dosłownie zjeżdża w dół. Nie 
umiem trzymać się konsekwentnie tematu, więc 
w mowie i piśmie „skaczę z perci na perć”, albo mówię 
i piszę tak, jak wygłaszał kazania nasz ukochany ks. 
Edward Tabaczkowski. U niego bardzo często nie było 
w zdaniach orzeczenia, bo chciał od razu mówić  
o wszystkim. Wiem, że tak jak przed wojną chciał 
koniecznie wyrwać handel z rąk żydowskich, tak po 
zajęciu Tłumacza przez Niemców pomagał Żydom i na 
skutek tego pognali Go Niemcy do Stanisławowa i tam 
zamordowali razem z naszymi Żydami. Pisała o tym do 
mojej matki pani Moszorowa, żona naczelnika poczty 
w Tłumaczu. Dużo pisała mamie o ludziach z Tłumacza, 
obserwowała i w pamięci notowała, to co działo się 
w Tłumaczu, gdy przezeń przewalały się to w jedną, to 
w drugą stronę wojska naszych zachodnich i wschodnich 
sąsiadów. Ukrywała się w żelbetonowej piwnicy naszego 
domu, gdy opuściło go NKWD. Musiała schować się gdzie 
indziej (nie wiem gdzie), gdy nasz dom stał się kwaterą 
Gestapo. Mój Boże! W naszej piwnicy zaopatrzonej 
w murowane żelazne haki odbywały się „śledztwa”! 
W tej piwnicy mój ojciec zakopał wiśniak własnej roboty, 
jak mówił – „na wesele Hanusi”. Byłam u mojej babci 
i ojca przysłowiowym oczkiem w głowie, bo lubiłam 
godzinami grać gamy w różnych wariantach. Gamami 
można wypowiedzieć wszystko, co się przeżywa, więc 
moja rodzina rozróżniała moje humory i przeżycia oraz 
wyładowanie złości z tonu i tonacyj gam. Potrafiłam je 
ćwiczyć od ósmej rano, nie zdając sobie z tego sprawy, 
do czasu gdy mama kładła mi rękę na ramieniu i mówiła 
„Hanuś, jest po czwartej i tatuś przyszedł już z biura na 
obiad”. Jak to było dawno, a ja tak to długo pamiętam. 

 A teraz na perć! Siadłam do maszyny z chęcią 
napisania Ci, jak to było z miesięcznikiem „Złote Ogniwo” 
w odpowiedzi na Twoje pytania, a na ile tematów już 
skoczyłam? Czy będziesz miał cierpliwość na czytanie 
takiego galimatiasu? Napiję się herbaty z mlekiem, jak 
„Angielka z Kołomyi”, zapalę „fajkę pokoju” i zacznę 
pisać o „Ogniwie”.  Otóż będąc na czwartym roku 
Seminarium „Notre Dame” (inicjatywa, realizacja 
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i pomoc finansowa dla Seminarium: ks. E. Tabaczkowski), 
i będąc tzw. kapitanem klasy, zaproponowałam moim 
koleżankom wydawanie naszego własnego miesięcznika. 
Inicjatywa została przyjęta z entuzjazmem, ale potrzebna 
była zgoda Siostry Przełożonej (Antoniny) i dyrektora 
Lachowskiego, który był emerytowanym profesorem 
języków klasycznych, z któregoś z lwowskich gimnazjów. 
Gdy mój ojciec był w ósmej klasie gimnazjum męskiego 
w Jaśle, Lachowski zaczynał w nim uczyć. Gdy się złościł 
krzyczał na ucznia: „Ty Hebesie!!!” (w mitologii greckiej 
Hebe była boginią i uosobieniem młodości). I to miano 
przykleiło się do niego na całą jego karierę nauczycielską. 

Wszystko poszło gładko. Nazwę pisma wymyśliłam 
ja, okładkę projektował Edek Kapanowski, młodszy brat 
Zosi Kapanowskiej, mojej dobrej koleżanki. Były to dzieci 
emerytowanego policjanta. Drukarz Winterfeld 
ofiarowywał bezpłatnie papier i drukowanie. Dyrektor 
Lachowski napisał wstępny artykuł akceptujący nasz 
projekt, a ja zwołałam „całe Seminarium” w sali jadalnej, 
poinformowałam wszystkie uczennice Seminarium 
i poprosiłam o artykuły, bo redagowanie pisemka 
powierzył Lachowski mnie. Być może dlatego, że byłam 
bardzo oczytana, miałam uprzednio ukończone 4 klasy 
Gimnazjum Klasycznego w Tłumaczu, więc „powąchałam” 
trochę łaciny i greki, a także uwielbiałam mitologię. Tych 
przedmiotów w gimnazjum uczył profesor Halkiewicz, 
który bardzo mnie lubił i nazywał „swoją córką”. Gdy nie 
mógł mieć lekcji w 5-tej klasie, to posyłał mnie na „dyżur”! 
Tego nie mogli znieść uczniowie tzw. „wyższego 
Gimnazjum”, zwłaszcza, że byłam jedną z tzw. hospitanek. 
Na „Filii” były trzy klasy: trzecia, czwarta i piąta. W piątej 
było kilku dorosłych uczniów, legionistów, a tu taka 
smarkata miała ich pilnować! Któregoś dnia wybuchł 
„bunt”, wrzask i walenie we mnie na „katedrze”, najpierw 
kulami z papieru, a nastąpnie  książkami i zeszytami, które 
uderzały boleśnie. Nie krzyczałam, ani nie płakałam, ale 
gdy wrzask 5-tej klasy (ponad 30 uczniów) rozległ się 
w całym budynku nagle wpadł do klasy profesor Dąbek, 
który w tym czasie miał lekcje historii starożytnej w klasie 
trzeciej. Klasa zamarła. Profesor Dąbek był łagodnym, jak 
baranek człowiekiem, ale gdy spojrzał na moją potłuczoną 
twarz, na „dowody rzeczowe” oraz na „klasę”, spokojnie 
powiedział: „Porozmawiamy w bursie na Kolinieckiej”. 
Cała groza tej „groźby” była w jego opanowanym 
zachowaniu i nienaturalnie cichym głosie. Profesor Dąbek 
był prefektem bursy i podobno zgotował tam „klasie”  
„sądny dzień”. Był nieubłagany. Najpierw zaczął spokojnym 
pouczeniem, że mężczyni nie powinni zachowywać się tak 
wobec żadnej kobiety, a następnie poczęstował 
„własnodąbkowym”, a raczej „dębowym” laniem tak, że 
mieli przez kilka dni trudności ze spokojnym siedzeniem 
na ławkach. Ja tylko poprosiłam prof. Halkiewicza, żeby 
nigdy nie wyznaczał mnie „na dyżur” w starszej klasie. 

No i widzisz! Ja tak, jak to powiedział kiedyś jeden 
z kolegów Żydów na przepytywanie prof. Mierzwińskiego 
z którejś z lektur domowych, (nie patemiętam której) _ 
„Hyc na dolina”. 

„Złote Ogniwo” cd. Jak napisałam wcześniej 
poprosiłam koleżanki o artykuły o tematyce, którą uważają 
za najwłaściwszą, ale także o kalambury, śmiesznostki 
z życia Seminarium i Szkoły Ćwiczeń (praktyka seminarium 
nauczycielskiego), o wiersze, czy wierszyki, o krzyżówki, itp. 
Nie otrzymałam niczego! A na dodatek „Hebes”  
(Lachowski) uwziął się na mnie”,  ale to już byłaby bardzo 
długa dygresja, która wymaga osobnego opowiedzenia, 
zwłaszcza że jak wiem ze sprawozdania z ostatniego zjazdu 
Tłumaczan, żyje główny sprawca wydarzenia, prof 
Krzywicki, który był przyczyną mojego zatargu 
z dyrektorem. O tym napiszę, jak to mówią poniektórzy 
Tłumaczanie, „inną razą”. Uniosłam się ambicją! Nie ma 
artykułów?! To będą! Całe wieczory, a często i noce 
pisałam artykuły na różne tematy, naturalnie zmieniając 
styl i „pseudonimy” autorek. Napisałam długi wiersz na 
temat „menu” w naszym domu. Nosił tytuł „Gołąbki” i był 
śmieszny. Nie chodziło mi o poezję grafomańską, ale 
o zaprzestanie karmienia nas w domu przez cały tydzień 
gołąbkami. W kilku zwrotkach były wszystkie dni tygodnia 
i siedem rodzajów gołąbków, bo było nas w domu „mocno 
za bardzo”, a kapusta była z własnego ogrodu, grzyby 
z lasu, kasza hreczana nie była droga, po zabiciu wieprzka 
były zapasy mięsa, na mielenie też. Ryż nie był drogi, ten 
zresztą narasta w gotowaniu. Gołąbki mogą być „z wody”, 
ze skwareczkami, mogą być i są bardzo dobre odsmażane, 
zwłaszcza, gdy trochę „przychwycą” na kuchni. Mogą być 
z sosem grzybowym lub pomidorowym, itd, itd. Pamiętam 
tylko zakończenie tych częstochowskich rymów: „Wracam 
ze szkoły, na  „trąbki” ostrzę ząbki,  siadam do stołu, 
podają ....  z ryżu gołąbki”. PS. Bardzo lubiliśmy te „trąbki” 
z jabłkami i śmietaną. 

 
 

Zosia Kapanowska w tłumackim parku. 
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Narysowałam i ułożyłam krzyżówkę, w której nawet znalazł 
się Ignacy Paderewski. Wymiary mojego miesięcznika (nie 
Paderewskiego), o ile sobie przypominam były 26x15 cm 
i miał 30 stron druku. Pierwszy numer oprawiony był 
w seledynową okładkę, półtwardą, na której umieszczony 
był rysunek Edka Kapanowskiego, w którym ma się 
rozumieć było ogniwo łańcucha, emblemat sióstr Notre 
Dame, tj. emaliowana margaretka z pąsowym środkiem 
i złotymi literami N i D w formie monogramu. Taki emblemat 
nosiłyśmy na beretach. Działo się to w roku szkolnym 
1929/30.  

Dyrektor zaczął się upominać o następny numer, 
który miał mieć złoto-kremową okładkę. Znów nie dostałam 
żadnej pracy, która wpłynęłaby do „Redakcji”. Numer nie 
ukazał się na czas, bo przecież prócz codziennego 
uczęszczania do seminarium dojeżdżałam w sobotnie 
popołudnia i niedziele do Stanisławowa, gdzie ieściło się 
Konserwatorium im. Stanisława Moniuszki, no i trzeba było 
ćwiczyć, bo byłam na tzw. „drugim” wyższym roku 
i ćwiczyłam do 12-tej w nocy. W domu tak byli 
przyzwyczajeni do moich ćwiczeń, że gdy wyjechałam 
w czasie wakacji na sokoli kurs gimnastyczny, to po powrocie 
przywitali mnie słowami: „No nareszcie znowu będziemy 
mogli spać, jak ty zaczniesz do północy grać tego swego 
ukochanego Bacha”. Na wywiadówce w Seminarium 
„Hebes” (Lachowski) powiedział mojej mamie: „Podobno 
inteligentna, a nie umie sobie poradzić ze szkolnym 
pisemkiem”. Poczekaj, pomyślałam sobie i „zachorowałam” 
na grypę. Szedł spod pióra artykuł za artykułem. W zmianie 
stylów nie miałam żadnych trudności, bo na tzw. 
dwugodzinnych zadaniach szkolnych z języka polskiego 
pisałam cztery zadania jednocześnie. Dla Stefy Radłowskiej, 
Zosi Kapanowskiej, Janki Kostułowskiej i dla siebie. 
Z pierwszą było łatwo, bo siedziałam za jej plecami, tuż pod 
zegarem szkolnym i do moich obowiązków należało 
dzwonienie na lekcje i przerwy. Do dzisiaj, gdy przypadkiem 
zobaczę taki dzwonek, duży z drewnianą rączką, to mam 
ochotę, żeby choć raz jeszcze w życiu poczuć w ręku trzonek 
tego dzwonka. Muszę się dziś przyznać, że nie raz 
wybawiałam jakąś biedną zakutą pałę od prawa Carnota,  
Pitagorasa, czy Mendla lub jakiegoś innego koszmaru. Zegar 
miał średnicę ok. 30 cm, białą, lakierowaną ramę i nie był 
oszklony. Siedziałam w ostatniej ławce, a kochany zegar też 
czasem może spóźniać się lub przyspieszać. Nie na darmo 
jestem Rupicapra rupicapra, a palce wyćwiczone na moim 
pianinie nigdy mnie nie zawodziły. Nawet koleżanka, która 
siedziała obok mnie (Chołubecka) nie widziała moich 
wyczynów. Ale ona była stale zajęta robieniem siatek iglicą. 
Czwarte zadanie, pisane w ostatnie pół godziny było moje. 
Artykuły „fruwały” spod mojego pióra, jak ptaki, np.  ten 
zatytułowany „Jesień”, który zakończyłam częstochowskim 
wierszykiem. Pamiętam nawet z niego ostatni dwuwiersz:  

„Zima nadchodzi, jest blisko. Liliowe astry to czują, pierzaste 
korony  gną  nisko”.  Dostałam bardzo dobry, ale  profesor  
Krampera (polonista) „trzymał” wykład o dyletanctwie, gdy 
rozdawał nam zeszyty szkolne. Zrozumiałam, że to do mnie 
„pite”, ale koleżanki, jak to się mówi po sztubacku – „były 
zaklęte w capa”.  W swoich  artykułach dałam szkołę 
„Hebesowi”, profesorom, zakonnicom, nawet dostało się 
„Amebie”, tj. księdzu dr Witkowskiemu. Pokazałam 
wszystkich pod postaciami bogów Olimpu, a zaczepiając 
o biologię napisałam, że „Ameba” nosi czarne 
„pięciozłotówki”. Tak nazywałysmy majtki z gumkami. 
„Ameba” mieszkał na drugim piętrze, obok klauzuli zakonnic. 
Gdy kiedyś schodził ze schodów uniósł sutannę, pod którą 
Ewa Dutkiewiczówna zobaczyła czarne pończochy i czarne, 
damskie majtki z gumkami. Biologii uczyła wtedy pani prof. 
Rzeżychowa, która cudownie wykładała i powtórzenie jej 
wykładu było nie do wykonania. Ona została umieszczona w 
artykule, jako Diana. Wiadomo, zwierzątka w lesie są nie do 
uchwycenia, jak jej wykłady. Wytknęłam wszystkie ich wady 
i „konie”, a Zeus był ponoć bardzo zajęty, ...... podobno nad 
morzem. Podpisałam się jako „Autorka jedna z wielu”. 
Pisałam odważnie, gdyż przy zakładaniu pisma było 
powiedziane, że pisać można wszystko, a cenzura miała 
należeć do Redaktorki, czyli do mnie. Po tym wydaniu pisma 
dyrektor zabronił wydawania pisma, tłumacząc że artykuły 
powinny być zrozumiałe dla wszystkich, a w programie 
Seminarium (jak powiedział) nie ma ani greckiej, ani 
rzymskiej mitologii. Jest tylko historia starożytna, a mitologia, 
to co innego! I tak się zakończyła moja redaktorska kariera. 
 

Pozdrawiam Was Dwoje serdecznie.  Hanka Gabańska 

 

Drugi z lewej Edward Kapanowski. 
Obok Tadeusz Wroński. 
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Rok 1940 w powiecie tłumackim  

 
Michał Nikosiewicz 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Na początku lutego 1940 roku władze radzieckie 
zorganizowały we wsi Krzywotuły Stare, pow. Tłumacz 
miting, w którym brali udział tylko chłopi ukraińscy. 
Chłopów Polaków nie zwołano. Miting zorganizował 
„prezes” z Ottynii Jarowyj oraz rejonowy sekretarz WKPB 
Kryworuczka. Chłopi ukraińscy podszczuci przez 
miejscowych komunistów oskarżali na mitingu przed 
władzami sowieckimi polskich chłopów z wsi Polska Wola, 
że zabrali im ziemię, że mieszkańcy Polskiej Woli to 
osadnicy wojskowi, którzy dostali ziemię za darmo, 
prześladowali i szykanowali Ukraińców i że są nieżyczliwie 
nastawieni do władzy radzieckiej. Dane personalne 
wszystkich mieszkańców Polskiej Woli spisał Kryworuczka 
oraz szef milicji i NKWD Prezorow z Ottynii. 7 lutego 
1940r. w środę wezwano 100 chłopów ukraińskich ze wsi 
Krzywotuły Stare i Krasiłówka na kurs agitatorów do 
Tłumacza. Nazwiska agitatorów to: Włodzimierz i Rudolf 
Skomorowscy, Iwan i Hryć Czilaki, Zoriwskij, Kłym i Hawryło 
Nazaruk, Mandziuk, Fernstein i inni. Na tym jednodniowym 
kursie w Tłumaczu  uczono stalinowskiej konstytucji 
i czytano broszury agitacyjne. Przeszkolonych na kursie 
wysłano do pracy przy deportacji ludności polskiej z Trojan 
koło Jezierzan i Polskiej Woli, położonej 12 km od Tłumacza 
i 4 km od Zagórza Polskiego obok Bratyszowa. 

W nocy z 7 na 8 lutego 1940 roku około północy, 
do wymienionych wsi wjechały konne plutony żołnierzy 
i kilka ciężarówek NKWD ze Stanisławowa i Ottynii. Oprócz 
tego było 50 ukraińskich chłopów, agitatorów wiejskich, 
członków Partii i Komsomołu. Konni żołnierze rozjechali 
się w tyralierę od strony lasu i stali na początku i końcu 
wsi, aby nikt z mieszkańców Polskiej Woli nie uciekł do 
lasu lub innej wsi. Na sygnał w postaci 2 wystrzelonych rac 
pod lasem jednocześnie rozpoczęto wyrzucanie Polaków 
z domów. Wykonywały to uzbrojone tzw. „trójki”, w skład 
których wchodzili:  żołnierz sowiecki, cywilny agitator oraz 
członek partii. W trakcie wysiedlania polskich 
mieszkańców Polskiej Woli od strony Krzywotuł Starych 
nadjechało ok. 50 sań chłopskich. Konie pozbawiono 
dzwonków przy chomątach aby nie robiły hałasu. Na 
każde podwórze zajeżdżały jedne sanie, a pod oknami 
stawali żołnierze z karabinami. Na zawołanie „odcziniaj” 
wchodzono do domu, członek partii lub komsomolec 
odczytywał tekst, a agitator tłumaczył na język polski: 
„Decyzją Rejonowych Władz Partyjno Rządowych ZSRR 
zasądzono obywatela z całą rodziną na przymusowe 
wysiedlenie do Autonomicznej Obłasti Komi. Wszelki 
majątek konfiskuje się. Za pół godziny wyjazd z domu.” 

Bolszewik w cywilu drwiąco pocieszał: „Nie płaczcie. Tam 
wam będzie lepiej niż tutaj. Tam jest ziemi dużo, damy 
wam”. Podobną decyzję odczytano w każdym polskim 
domu. Konwojenci przynaglali do pośpiechu, starając się 
aby wywożeni zabrali jak najmniej swoich rzeczy. 
Zabroniono zabijania drobiu i zwierząt. Jedną kobietę, 
u której zaczął się poród żołnierze wynieśli z mieszkania na 
kocu i rzucili na sanie, nie bacząc na jej stan i prośbę męża 
żeby zostawili ją na miejscu. Jednemu z Polaków, który był 
nieobecny podczas spisu w dniu poprzedzającym wywózkę 
nie pozwolono wyjechać z żoną i sześciorgiem dzieci. 
Tadeuszowi Michalakowi, który wrócił niedawno z wojny, 
podejrzanemu o to że będzie próbował uciekać związano 
sznurem ręce i poprowadzono za koniem 14 kilometrów 
do Tłumacza. Ponieważ nie wszyscy mieścili się z tobołami 
w podstawionych saniach, Wójcik, Leśniak i inni zaprzęgli 
konie do swoich sań, zabrali rodziny i dołączyli do 
konwoju. Obok każdego furmana usiadł uzbrojony żołnierz 
sowiecki i konwój ruszył na dworzec kolejowy do 
Tłumacza. W czasie przejazdu przez Krzywotuły Stare 
miejscowe rodziny polskie Gulbińskich i Szczerbieniów 
próbowały podać wywożonym paczki z żywnością, lecz 
konwojujący wozy żołnierze nie pozwolili.  

Na dworcu kolejowym w Tłumaczu czekały już 
wzmocnione siły milicji i NKWD. Przywiezieni Polacy 
zostali załadowani do towarowych wagonów, po 100 osób 
do jednego wagonu. Wkrótce przywieziono i załadowano 
Polaków ze wsi Trojany koło Jezierzan. We wszystkich 
wagonach przeprowadzono rewizje, szukając siekier i pił. 
Zabrano wszelki prowiant i zmagazynowano w jednym 
z wagonów, spisując co do kogo należy. Wagony 
zamknięto na kłódki, a w ostatnim wagonie rozlokowali się 
eskortujący konwój żołnierze NKWD, zaopatrzeni 
w imienne listy wywożonych Polaków. 8 lutego 1940 roku 
o godz. 3.30 rano konwój ruszył ze stacji w Tłumaczu. 
Przed samym odjazdem pociągu milicja zabrała 
nieżywego, zamarzniętego noworodka kobiety, która 
urodziła na saniach. Podróż trwała 5 tygodni. Po przybyciu 
transportu do Omska przeładowano zesłańców na odkryte 
auta ciężarowe i przy 15-stopniowym mrozie wieziono 
przez trzy doby, dając tylko po kubku herbaty rano 
i wieczorem. Wyładowywano w tajgach do ziemianek, 
które miały być domem przez następne lata. 

Po wkroczeniu wojsk sowieckich  we wrześniu 
1939 roku aresztowano osoby cywilne, byłych 
wojskowych, właścicieli ziemskich, dzierżawców, 
leśniczych, gajowych, byłych urzędników państwowych, 
samorządowych i miejskich, obywateli zajmujących 
stanowiska w organizacjach społecznych, kombatanckich 
i politycznych, a także lepiej sytuowanych kupców. Byli to: 
starosta Jeżowski, urzędnik starostwa Wolański, Stanisław 
Rizler, sędzia Drohomirecki, pracownicy Policji Państwowej: 
Franciszek Białkowski, Józef Urbaniak, Stanisław Czyżycki, 
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Stanisław Matejko, Józef Szofer, Zygmunt Inwalski, 
burmistrz Tłumacza Leon Seidler, sołtys Jakub Panachida, 
nauczyciel, por. rez. Michał Dębiec, kupiec Leon 
Burczyński, Edward Hirschmuller, Alojzy Słobodzian. 
Większość zginęła zamordowana w sowieckich katowniach 
NKWD. Przeżyli i wrócili do kraju – Ziołecki i Andrzej 
Jakubowicz, na emigracji w Anglii pozostał sędzia 
Drohomirecki i Franciszek Białkowski.  

Pierwszym przewodniczącym Rejonowego 
Komitetu w Tłumaczu (Historia miast i wsi URR 1972 
Kijów) był wysłannik górników donieckich I. I. Szeptakita. 
Przewodniczącym Tłumackiej Miejskiej Rady, do której 
weszło 35 przedstawicieli ludzi pracy był były członek 
KPZU, delegat Narodowego Zgromadzenia SI Soroka. 
Urodzony w Bukównie, pow. Tłumacz przed I wojną 
światową wyjechał do USA w poszukiwaniu pracy, skąd 
w 1926 roku został wydalony za działalność 
komunistyczną. Po powrocie do kraju zorganizował 
w Bukównej komórkę KPZU i został jej przewodniczącym.  

 
Pochód 1-majowy w Tłumaczu. Rok 1940. 
 

Po przejęciu władzy i aresztowaniu elity tłumackiej 
przystąpiono do masowej wywózki polskich rodzin. 
Rozpoczęła się ona w nocy z 13 na 14 kwietnia 1940 r. Pod 
domy rodzin wyznaczonych według wcześniej 
sporządzonej listy podjeżdżano furmankami i w asyście 
żołnierza ewentualnie milicjanta oraz członka partii. Po 
otwarciu drzwi przeprowadzano szczegółową rewizję, 
potem kazano się pakować, przeznaczając na to od 1 do 2 
godzin. Osoby znajdujące się na liście, a nieobecne 
w domu poszukiwano w dniu następnym, grożąc że za 
ukrywanie poszukiwanych zostaną również wywiezieni. 
Wywożono rodziny osób, które wyjechały z Tłumacza do 
innej miejscowości, rodziny oficerów WP, którzy po 
wrześniu 1939 roku przebywali w obozach jenieckich 

w Niemczech, byli internowani w obozach na Węgrzech 
i w Rumunii, albo przebywali pod okupacją niemiecką (GG) 
lub sowiecką. Wywożono także rodziny osób 
aresztowanych wcześniej. Przy sporządzaniu list osób 
przeznaczonych do wywózki brała udział miejscowa grupa 
komunistów wywodząca się z miejscowych Ukraińców 
i Żydów. To oni po zajęciu Tłumacza przez wojska 
sowieckie zorganizowali milicję, przeprowadzali w domach 
rewizje w poszukiwaniu broni, aresztowali ludzi na ulicach, 
nawet bez rozkazów władz sowieckich. Po pewnym czasie 
aresztowania przeprowadzano już tylko w nocy. 
Aresztowanych przetrzymywano w tłumackim więzieniu, 
gdzie byli przesłuchiwani przez  sowietów czasem przez 
kilka tygodni, a potem sądzeni przez sowiecki sąd. 
Tłumaccy Żydzi i Ukraińcy pełnili role wykonawców 
zarządzeń, pomocników i  informatorów   sowieckich 
władz. 13 kwietnia 1940 r. rozpoczęto przygotowania do 
wywózki ludności polskiej z Tłumacza. Jej przebieg opisał 
w swoich wspomnieniach  świadek  tych wydarzeń 

Tadeusz Kłonowski. W  godzinach 
przedpołudniowych wezwano do gminy 
w Tłumaczu właścicieli konnych 
zaprzęgów. Zgromadzonym wręczano 
nakaz stawiennictwa się z podwodami 
w godzinach wieczornych, między 
godziną 17-tą i 18-tą i przeprowadzono 
coś w rodzaju odprawy. Prowadził ją 
zastępca burmistrza Soroka. Oświadczył, 
że zostaną wysłani do wywózki drewna 
i należy zabrać ze sobą żywność oraz 
paszę dla koni. Na miejsce zbiórki 
wskazał dziedziniec „Sojuzu”, mieszczący 
się naprzeciw dworca kolejowego. Jeden 
z uczestników tej odprawy spytał, czy 
należy zabrać łańcuchy do wiązania 
drewna, na co uzyskał od Soroki 
twierdzącą odpowiedź. Tego rodzaju 

szarwarki były stosowane, lecz w tym wypadku niepokój 
zebranych wzbudziły wieczorne godziny tego 
przedsięwzięcia oraz podstawione na stacji wagony 
towarowe. Nie zdawaliśmy sobie sprawy do jakiej funkcji 
nas przeznaczono i jaki los szykowano Polakom. 
Zgromadzone furmanki rozpoczęto sukcesywnie wysyłać 
poza bramę o  północy. Do całej akcji użyto ok. 60% 
podwodów z Tłumacza i okolic. Pozostałe po godz. 7-mej 
rano, po zakończeniu zwożenia rozpuszczono do domów. 
Z naszej ulicy Szlacheckiej wywieziono tej nocy rodzinę 
Kaczorowskich. Nie wywieziono Wiktorii Dębiec z córką, 
które ukryły się prawdopodobnie u Jasińskich. W mojej 
ówczesnej siódmej klasie  niepełnośredniej szkoły 
z wykładowym językiem polskim stwierdziliśmy rano brak 
Kochańskiej, Henryka Białkowskiego, Józefy Panachidy, 
Tadeusza Wilnera i Chwalimira Wilczewskiego, czyli ok. 
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1/5 klasy. Lekcje w tym dniu zostały skrócone lub nie 
odbyły się wcale. Rozeszliśmy się do domów wcześniej niż 
przewidywał rozkład lekcji. Po południu poszliśmy na 
stację kolejową, którą otoczono posterunkami 
wojskowymi. Udało nam się dostać na ogródki działkowe 
po przeciwnej stronie stacji i ulicy. Z tej odległości (ok. 100 
m.) obserwowaliśmy wagony towarowe, a w rozsuniętych 
drzwiach widzieliśmy naszych kolegów. Obok za płotem 
stał sowiecki wartownik, którego zapytaliśmy dokąd 
wywożą tych ludzi? Odpowiedział, że „jadą tam skąd nikt 
nie wraca”. Pod wieczór zauważyliśmy, że następują 
przygotowania do odjazdu składu. Gdy zasunięto drzwi 
i pociąg ruszył zabrzmiały pieśni religijne i patriotyczne. 
Było nam strasznie żal naszych sąsiadów, kolegów 
i przyjaciół wywożonych w nieznane, na niepewny los, 
więc płakaliśmy w tym ogrodzie wszyscy. Na widok 
naszych łez i rozpaczy żołnierz bolszewicki powiedział 
cynicznie: „co się tak rozczulacie i żałujecie tych ludzi, 
przecież im jest wesoło skoro śpiewają.” Przygotowany 
skład wagonów towarowych przystosowano do transportu 
ludzi. Wagony wyposażono w piętrowe prycze, żelazny 
piecyk do gotowania oraz „wygódkę” w postaci dziury 
w podłodze umiejscowionej na środku wagonu. Okienka 
częściowo były zabite deskami i częściowo zakratowane. 
Jak podają świadkowie wagonów było 8, a w każdym 
z nich umieszczano ok. 30 osób. Jeśli ktoś miał większą 
ilość żywności (mąka, zboże) zabierano ją do tzw. 
„pakowozu”, w którym jechała straż. Zanim pociąg ruszył 
ludzie zaczęli znosić i podawać wyjeżdżającym do 
wagonów mleko, herbatę i sucharki dla dzieci. Znosili tego 
tak dużo, że wywołało to zdziwienie strażników 
sowieckich. Podarowano min. dwa worki chleba na jeden 
wagon, który stanowił jedyne pożywienie przez długi 2-
tygodniowy okres podróży. Przyniesiono też niedopalone 
świece z kościoła, bo w sklepach już ich dawno nie było. 
Pozostających na miejscu tłumaczan ogarnęło ogromne 
uczucie bezsilności, a w oczach pojawiły się łzy. Gdy pociąg 
ruszył zabrzmiała „Jeszcze Polska nie zginęła”, „Kto się 
w opiekę odda Panu swemu” oraz „Pod Twoją obronę” . 
Ludność polska z Tłumacza trafiła do posiółków i wiosek 
Kazachstanu: Chorostianka, Batmanówka, Pryoziorne, 
Dawidówka, Nazarówka. 

Ludzi powracających spod stacji, wstrząśniętych 
i rozżalonych zatrzymywano i „zapraszano” na miting 
w budynku „Sokoła”. Byłem na tym mitingu wśród licznie 
„zaproszonych” tłumaczan. Głównym mówcą był 
przewodniczący Rady Miejskiej Bondarenko. W swoim 
wystąpieniu starał się uspokoić wzburzoną opinię 
publiczną, podkreślając że wywieziono rodziny tych, którzy 
w przeszłości dopuszczali się wyzysku, tortur, gnębienia 
klasy robotniczej oraz chłopów. Wyeliminowanie ze 
społeczeństwa takich rodzin jest nakazane, bo jest to 
tępienie elementów wrogich, niczym chwasty i pasożyty, 

które należy wyrwać z korzeniami. Drugim zapamiętanym 
przeze mnie mówców był Bunio Schwefelgeist, który 
również w napastliwym tonie dowodził potrzebę tępienia 
„chwastów wraz z korzeniami”, którzy gnębili 
i maltretowali niewinnych ludzi. O ile wypowiedź 
Bondarenki nikogo nie dziwiła, bo był okupantem, to 
poparcie jakie otrzymał on od Schwefelgeista, zamożnego 
Żyda, syna byłego burmistrza zbulwersowała Tłumaczan 
i długo była przez nich komentowana. W niedzielę po 
obiedzie zauważyliśmy panią Dębcową i jej córkę, które 
wyszły z podwórka Bilińskich i udały się do swojego domu 
w nadziei, że zagrożenie minęło. Po ok. 30 minutach pod 
dom Dębców podjechała ciężarówka i zabrano kobiety. 
Załadowano je do transportu już poza Tłumaczem. Ten 
fakt, jak również dowiezienie Kaczorowskiej z Niżniowa 
oraz rodziny Burczyńskich z Hostowa wskazuje, jak działała 
potężna machina administracyjno – donosicielska na rzecz 
deportacji ludności polskiej. 

Polacy z Tłumacza skazani na deportację byli 
w jakiś sposób przygotowani na to, że może ich spotkać 
los wywiezionych Polaków z Polskiej Woli, czy Trojan, 
jednak w momencie opuszczania własnego domu często 
zapominali o zabraniu najpotrzebniejszych rzeczy. Nie 
zapominali jednak o zabraniu garści ziemi tłumackiej, 
którą potem sypano do grobów tych, którzy pomarli na 
Syberii i na całym świecie. W powojennych relacjach 
wypędzonych można było odnotować inne, jakże 
znamienne spostrzeżenia, które świadczyły o  stosunku 
współobywateli do tego tragicznego dzieła okupantów 
sowieckich. Między stacjami kolejowymi w  polu, wzdłuż 
całej trasy na terenie Polski stały tłumy ludzi. 
Podchodzili do wagonów z chlebem, dobrym słowem, 
bólem w oczach i śnieżyczkami w dłoniach. Pisano kartki 
do swoich najbliższych i wyrzucano przez okna. Dziś 
wiadomo, że doszły. Transport jechał przez Czortków 
i Husiatyn, w którym przeniesiono ludzi do wagonów 
kolei sowieckiej szerokotorowej. Minął Zbrucz, 
przewrócone słupy graniczne i przed zesłańcami 
rozpostarła się obca ziemia. 

„Nie zginęła …”, oczy gonią to co zostaje za nami 
…, a potem obce, wrogie twarze, gdzieniegdzie widać 
skurcz na twarzy ciekawych, co do torów podbiegają, 
widzisz krzyż za tobą ukradkiem nakreślony i widzisz 
nędzę. I to już tak cały czas, ale tu już nie widzą naszego 
bólu, tu śpiewamy krakowiaki i inne wesołe piosenki, to 
musi nas, musi podtrzymać na duchu, nie damy się złamać. 
A jeśli ktoś podejdzie ukradkiem z uśmiechem życzliwym, 
mówimy o tym, jak tam u nas było. Ci, którzy byli, tam 
gdzie jedziemy … płaczą. Potem Ural, zimno, wiatr niesie 
tumany czarnego pyłu. Pełno go wszędzie. W „kipiatoku” i 
w zupie „szczy”, którą nam dawano dwa razy w ciągu 
dwóch tygodni. Pociąg stanął w zaśnieżonym stepie. 
Przeładowano nas do ciężarówek, które rozjechały się w 
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różnych kierunkach po stepie, do różnych posiółków, gdzie 
przemieszały się rodziny polskie z powiatu 
stanisławowskiego i tarnopolskiego” 

Po tej pierwszej, bardzo licznej deportacji miała 
miejsce jeszcze druga w czerwcu 1940 r. Wywieziono 
wtedy z Tłumacza uciekinierów z zachodniej Polski, 
uciekających przed niemiecką nawałą we wrześniu 1939 r. 
Przezorność radziecko – stalinowska dopatrzyła się, że 
pośród uciekinierów mogą być niekiedy szpiedzy nasłani 
przez wywiad niemiecki, więc zagarnięto całe rodziny. Tym 
razem „z korzeniami wyrwano” kilka rodzin żydowskich. 
Wzbudziło to wiele współczucia ze strony tłumackich 
Żydów, którzy do tej pory akceptowali te praktyki. 

Następna masowa deportacja przygotowywana 
była na maj – czerwiec 1941 roku i miała objąć 
zamożniejszych rolników, tzw. kułaków, którzy nie wyrazili 
zgody na wstąpienie do kołchozów. Wywózka nie doszła 
do skutku ze względu na pogorszenie się stosunków 
między „sprzymierzeńcami” i przygotowania do wojny. 
Wiadomość tą przekazał Piotr Wasyłyszyn, z zawodu 
kowal, syn policjanta gminnego, starszy brat Leona ucznia 
tłumackiego gimnazjum, który od września 1939 r. do 
marca 1944 r. był sekretarzem gminnym w Tłumaczu. 
Drugim zastępcą burmistrza był Dmytro Eliauczuk 
z Kutysk, który na 2 lata przed wojną przeniósł się do 
Tłumacza, a jego żona i szwagier pracowali w soboty dla 
Żydów nosząc wodę i rozpalając ogień. Przez pewien czas 
handlowali także jabłkami. Proboszczem parafii 
w Tłumaczu był ciągle ks. Edward Tabaczkowski, wikarym 
ks. Jan Terlecki i ks. Stanisław Kuchta. Pełnili oni w tym 
trudnym dla Polaków okresie obowiązki duszpasterskie na 
terenie miasta oraz wiosek w powiecie, w których nie było 
stałych duszpasterzy. W okresie od września 1939 r. do 
czerwca 1941 r. w trakcie kazań w kościele ks. 
Tabaczkowski podtrzymywał swoich parafian na duchu, 
a wywiezionym w 1940 r. do Kazachstanu i na Sybir 
wysyłał paczki z żywnością. Jak wspominała Anna 
Gabańska „ ośmiokilogramowa paczka fasoli była 
zbawieniem i manną z nieba w krainie głodu i nędzy”. 
Jadwiga Matejko w swoich wspomnieniach z Kazachstanu 
opisuje zdarzenie warte odnotowania i zapamiętania: „Już 
w sobotę przed południem żołnierz pilnujący naszego 
odrutowanego wagonu wywołał moje imię i nazwisko, 
a gdy podeszłam uchylił drzwi i podał mi starannie 
opakowane pudło. Z wielkim zdziwieniem przeczytałam, że 
paczkę z prowiantem podał Bernard Dicker, szwagier 
profesora gimnazjum Hausera. Przed naszą wywózką 
Dicker przychodził do nas i interesował się, czy mamy 
środki do życia, ofiarowując pomoc. Wówczas nie była ona 
nam potrzebna, bo żyliśmy ze sprzedaży używanych rzeczy 
osobistych, na który był wielki popyt wśród inteligencji 
sowieckiej. Już w maju 1940 r. otrzymałam w Kazachstanie 
od Dickera 500 rubli, a w krótkim liście tylko parę słów: 

„Zamiast skromnej wiązanki fiołków, przesyłam Pani te 
znikomą kwotę”. Dostałam od niego 3 razy po 500 rubli 
i kilka paczek. Adres mój zdobył od mojej babci. Oddzielnie 
pakował do paczek artykuły spożywcze i przemysłowe. Aby 
móc ich więcej wysyłać nadawał je w różnych 
miejscowościach. Kiedy przysłał mi biały sweter, nie 
zapomniał o zapasowych guziczkach i igłach. Sławek 
Herman i jego matka, która w listach bardzo ciepłymi 
słowy podtrzymywała nas na duchu, nie przeczuwała, jak 
straszliwy los spotka niedługo ich samych. Pamiętam, jak 
była dumna, że Sławek i Boguś nie wstąpili w ślady 
Feuermana. Paczki do Kazachstanu wysyłała także pani 
Kuprasowa. Zaszywała je w białe płótno i wysyłała 
z różnych urzędów pocztowych, np. z Niżniowa”. 

Pozostali w Tłumaczu Polacy prowadzili życie 
w miarę spokojnie, jak na tak trudne czasy, utrzymując się 
ze sprzedaży swoich rzeczy oraz z dorywczej pracy. Polska 
szkoła, niepełna średnia (7-klasowa), grupowała młodzież 
polską. Dyrektorem szkoły był Rosjanin Czujkow, a uczyli 
w niej min. Salatówna, Jan Macek, Hankiewicz (jęz. 
ukraiński), Michajłow, Singer (jęz. niemiecki), Schneider 
(biologia), Łabid (wychowanie i jęz. rosyjski). 

Cdn. 
 

Życiorys Kresowiaka  
 
Stanisław Sulikowski 
 
Wspomnienia spisali Zofia i Edward Różyccy  
 

Wspomnienia swoje spisuję w 92 roku życia.  
Urodziłem się 1 września 1918r. w Kamionce, powiat 
Kostopol, parafia Stepań na  Wołyniu. Chrzest odbył się 
w parafii Stepań, a chrzestnymi byli Niemiec Szulc 
i Marianna  Mydlarska - ciotka. Moi rodzice Józef 
Sulikowski (zm. w 1926r.) i Bronisława Sulikowska zd.  
Konopacka (1896-1943) wzięli ślub w Stepaniu w 1917r. 
Dziadek Hipolit Sulikowski przed śmiercią sprzedał swoje 
gospodarstwo w Kamionce i podzielił na dzieci. Zapłatę 
dostał w złotych rublach. Ojciec Józef za swoją część kupił 
7 dziesięcin ziemi w Dąbrowie w 1920r. Była to działka  
obok działki mamy, którą dostała w posagu. Mama 
w posagu od rodziców otrzymała dziesięcinę  ziemi tj. ok. 
1,2 hektara w Dolinie Dąbrowa, na której rodzice mamy 
zbudowali dom. Dom był drewniany, kryty strzechą, 
a później gontem z osiki. Wybudowano go na  palach 
i podsypano ziemią, dlatego że obok domu przepływała 
rzeczka Rokita, która czasami  wylewała. W dzieciństwie 
kąpaliśmy się w niej i łapaliśmy  węgorze (wiuny). W domu 
był duży pokój, wokół którego stały łóżka, w kącie kufer, 
a na ścianie wisiał duży  obraz i duże lustro. W kącie stała 
maszyna do szycia marki Singer. Ojciec był krawcem i szył 
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na tej maszynie płaszcze tzw. szynele oraz  grube kurtki.  
Dom na zewnątrz był bielony wapnem, natomiast 
w środku ściany były gładkie i ozdabiane przez Ojca. 
Malował  pędzlem wokół obrazu  wielkie wazony 
z kwiatami. W domu była także duża kuchnia, komora 
i korytarz. W kuchni stał piec do pieczenia chleba, płyta do 
gotowania oraz zapiecek, w którym mama  przechowywała 
garnki. Na piecu można było spać. Do jedzenia służyły 
drewniane łyżki i miski.  Drzwi do domu były duże 
i masywne, drewniane zamykane na klamkę, na które 
przed nocą zakładano drewniany rygiel. Drzwi te mocno 
skrzypiały gdy ktoś je otwierał. Dom stał drzwiami na 
południe, miał dwa małe okna na wschód, jedno z kuchni 
na północ i jedno na  południe. Obok domu na podwórku 
stała stodoła i stajnia dla krów oraz drewniana studnia 
z żurawiem do wyciągania wody. Obok stała oparta aż 
o dach wysoka drabina. Na podwórku była także ubikacja 
oraz ziemianka, w której trzymaliśmy ziemniaki, 
marchewki, buraki, kiszone ogórki i kiszoną kapustę 
w beczkach. Po świniobiciu w beczkach trzymaliśmy także 
poporcjowane, solone mięso.  

 

 
 
 
 

Rano na śniadanie przeważnie jadaliśmy zacierki na mleku, 
a na obiad mama gotowała zupy z kawałkiem mięsa 
i skwarkami. Na święta piekła całą szynkę z kością i słodkie 
bułki drożdżowe.  Wieczorami przędła na kołowrotku, 
a tato  szył, albo tkał na krosnach płótno, ręczniki oraz 
chodniki. Bardzo dobrze pamiętam też jabłonkę o nazwie 
brazgówka, którą Ojciec posadził w sadzie. Mimo to 
czasami wyprawialiśmy się na jabłka do sąsiada. Pewnego 
razu (miałem wtedy 10 lat) wybraliśmy się z Antkiem 
Konopackim na jabłka do sąsiada Maszkowskiego. 
Wleźliśmy na drzewo, rwiemy jabłka, a tu wychodzi  

Maszkowski z kijem i każe schodzić z drzewa. Antek szybko 
zeskoczył i uciekł, a ja siedzę na tym drzewie, jabłka mam 
za pazuchą i boję się zejść. Myślałem, że go przeczekam, 
ale On nie odchodził i tym kijem próbował mnie 
dosięgnąć. Do dziś nie wiem jak z tego drzewa 
zeskoczyłem i uciekłem.  Maszkowski był niewysokim 
mężczyzną i miał długą i szeroką brodę. Bałem się go 
strasznie, nawet jak nic nie przeskrobałem.  Za rzeczką 
mieszkał Marcel Kopij - brat Janka Kopija, ktry ożenił się 
z córką  Maszkowskiego.  

Do kościoła chodziliśmy do kaplicy w Perłysiance, 
albo do Hołniewicz. Gdy ksiądz  Masalski (miał twarz 
oszpeconą po ospie) przyjeżdżał na kolędę do Dąbrowy, to 
nocował u  Konopackich. Schodziła się wówczas cała 
rodzina i trwały długie rozmowy. Konopaccy byli bogaci, 
mieli 40 krów, 4 konie i  dużo ziemi. Dom ich był duży 
i kryty blachą. Życie toczyło się rytmem pór roku, pracą 
i świętowaniem zwyczajowym dla społeczności katolickiej. 
Gdy dziadek Konopacki jechał końmi do kościoła, 
zaprzężonymi do bryczki "paradnej", ubierał się w białą 
koszulę wyciągniętą na wierzch i przepasaną paskiem. 
Rodzina, a szczególnie dziatwa przeżywały niezwykłą 
„atrakcję” w postaci  niedziel, czy dowolnych świąt. Gdy 
dojeżdżało się do kościoła  ksiądz wychodził i zapraszał na 
mszę. Ten obraz ciągle stoi mi przed oczyma, za tym 
obrazem tęsknię całe moje życie!  

Ojciec oprócz szycia zajmował się rolnictwem. 
Miał parę wołów którymi orał pola. Pewnego roku  
w upalne lato, gdy ojciec orał pole, wokół wołów krążyło 
dużo bąków, które dotkliwie je gryzły, przez co ciężko było 
je utrzymać w ryzach. Ojciec zakończył orkę, wrócił do 
domu i zgrzany, umordowany  położył się na trawie 
w sadku, dostał zapalenia płuc, nie mógł się z tego 
wyleczyć i zmarł.  Miałem wtedy ok. 8 lat. (1926r. na 
Michała tj. koniec września). Pamiętam, jak  Mama bardzo 
wtedy  płakała. Pochowała go na cmentarzu w Derażnem, 
niedaleko grobu rodzinnego Konopackich. Konopaccy 
mieli w Derażnym wybudowany grobowiec. Zapamiętałem 
kształt tej budowli, jako  kaplicę z drzwiami i trumnami 
ustawionymi na posadce. Pieniądze na nią wysłał syn 
Adam Konopacki z Ameryki, który wyjechał w 1912r. "za 
chlebem", aby móc po  przyjeździe widzieć trumny ze 
zmarłymi swoich bliskich. Pochowana tam babcia 
Konopacka była zabalsamowana i przez okienko w trumnie 
można było widzieć jej twarz. Ta smutna budowla była 
ogrodzona grubym łańcuchem o ogniwach wielkości dłoni 
dziecka.  

Do szkoły 4 - klasowej chodziłem w Dąbrowie, 
która mieściła się u Stanisława Konopackiego w domu. 
Nauczycielem był Brzozowski, którego później w czasie 
wojny spotkałem w Warszawie oraz  nauczycielka, której 
nazwiska nie pamiętam. Wszystkie dzieci uczyły się 
w jednym pomieszczeniu, a  każda klasa miała osobne 

Bronisława, Hanna, 
Józef Sulikowscy 

Władysław, Teofil, Józef 
Sulikowscy 
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zadania. Do mojej klasy chodzili Stanisław Przybyszewski, 
Henryk Kopij, Frania Konopacka, Tonio Orliński i Mikołaj 
Hołowiniec. Tonio i Mikołaj byli  Ukraińcami. W szkole 
panowała dyscyplina, a spóźnialskich i  rozrabiaków 
nauczyciel karał laniem paskiem po tyłku delikwenta, który 
wcześniej musiał położyć się na stojącym w kącie krześle. 
Lżejsze przewinienia karano "staniem w kącie". Nauczycielka 
często organizowała w szkole przedstawienia i pamiętam że 
raz występowałem w roli  Kazimierza Wielkiego. Nauczyciele 
starali się nauczyć nas wielkiego szacunku do Ojczyzny, jej 
historii i religii. Moje dwie młodsze siostry - Helena i Władzia 
pobierały naukę w tej samej szkole. 

Osierocona rodzina pozostała na utrzymaniu 
matki. Do domu zaczęła zaglądać bieda, więc stanąłem 
przed koniecznością szybszego dorośnięcia i musiałem 
podjąć jakąś pracę.  Po skończeniu szkoły chodziłem na 
zarobek do lasu, gdzie cięliśmy deski, szpały i podkłady 
pod szyny. Dyziak Kopij też ze mną pracował. Pomagałem 
przy kryciu dachów blachą, siałem ręcznie zboże, 
chodziłem do Janowej Doliny i sprzedawałem masło, sery, 
mięso oraz robiłem zakupy. Kupowałem tam także 
siostrom i mamie bluzki i materiały na sukienki. Mama 
zajmowała się domem i leczeniem ludzi. Do wioski 
przyjeżdżał lekarz z Huty – Palewski, gdzie były lecznicze 
błota, który szkolił mamę. Mama odbierała porody w całej 
okolicy, leczyła ziołami i zajmowała się znachorstwem. 
Czasami w nocy wołali do porodu lub innych chorób. Za to 
płacili jej mąką, słoniną i ręcznikami. Leczyła np. padaczkę 
w ten sposób, że kładła chorego na podłodze głową do 
progu, nakrywała go i czubkiem z kosy obrysowywała, po 
czym paliła kreta, zmęła i ten proszek dawała choremu do 
picia. Odmawiała przy tym jakieś modlitwy. Na krosty 
parzyła czymyrzycę (babkę wąskolistną) i w tym kąpała 
chorego. Chore miejsca bardzo wtedy piekły. Bóle głowy 
leczyła "zamawianiem". Miało to mniej więcej taki 
przebieg: przy pomocy jajka robiła znak krzyża nad czołem 
chorego, następnie kilkakroć zataczała kręgi wokół głowy. 
Jajko z "pochłoniętą" chorobą należało dać psu do 
pożarcia lub przerzucić je przez dach domu. Chorobę 
zwaną potocznie "różą", która objawiała się 

zaczerwienioną opuchlizną z wysypką „leczyła” w ten 
sposób, że z włókien wiązała 9 luźnych węzełków, głowę 
cierpiącego nakrywała  płótnem lnianym i nad nią spalała 
węzełki pojedynczo, odmawiając przy każdym 
"zdrowaśkę". Płótno z popiołem odwracała na drugą 
stronę i  stroną z popiołem nakrywała głowę cierpiącego. 
Mama miała o wiele więcej sposobów na pomaganie 
cierpiącym ludziom i jej zabiegi były zawsze skuteczne.  
Była bardzo szanowaną osobą w całej okolicy, bo nigdy nie 
odmawiała ludziom w potrzebie. Moje siostry, gdy 
ukończyły  17 lat  powychodziły za mąż. Helena miała 
dwóch kawalerów - Dawidowicza i Kopija. Wyszła za 
Kopija i zamieszkała w Balarce. Władzia wyszła za mąż za  
Wawrzynowicza i zamieszkała w Debrycy. Wieczorami 
młodzież zbierała się u Grześka Kopija lub 
Przybyszewskich, u nas w domu, albo gdzieś w stodole 
gdzie odbywały się zabawy. Przyjeżdżali nawet 
z okolicznych wsi. Marcel Kopij grał na skrzypcach, a na 
bębenku grał kto chciał. Za granie płaciliśmy po 10 - 20 
groszy. Starsze kobiety siedziały pod ścianami i zaglądały, 
jak ich córki i synowie się bawią. Zabawa była wyśmienita. 
Jeszcze za Polski Przybyszewski Stachu, Kopij Henryk i ja 
poszliśmy na komisję wojskową. Dostałem grupę A i wtedy 
pierwszy raz wziąłem do ust papierosa, po którym 
wymiotowałem jak kot. Później już nawet na froncie nie 
paliłem.  

Wybuchła wojna. Okupant zabrał mnie 17 
kwietnia 1941r. do wojska. Razem ze mną do rosyjskiego 
wojska poszedł Przybyszewski Stanisław, Kobus 
Franciszek, Sulikowski Władysław, Kopij Henryk. Trafiłem 
do miejscowości Czuchujew koło Charkowa, do szkoły 
spadochroniarzy. Gdy wyszło na jaw, że mam kuzyna 
w Ameryce zabrali mnie do piechoty. Było mi to na rękę, 
gdyż bałem się być spadochroniarzem i niebezpie-
czeństwa, które się z tym wiązało. W czerwcu 1941r. 
Niemcy niespodzianie napadli na Związek Radziecki. 
Zapanował panikarski nieład, potęgowany działalnością 
licznych grup dywersyjnych. Nas skierowano do Kijowa, 
celem obrony miasta. Grupy Ukraińców z naszej formacji 
wykazywały wrogość, a później nawet dochodziło do 
otwartych starć z oddziałami Armii Radzieckiej. Masowo 
przechodzili na stronę Niemców. W Kijowie zastaliśmy 
totalną dezorganizację, wręcz panikę, tak że pobyt w tym 
mieście ograniczył się do dworca i jak najszybszego 
odjazdu w kierunku Mińska. Miasto Kijów częściowo 
opanowane przez Niemców było szczególnie dobrze 
zamaskowane, a oddziały dywersantów umiejętnie 
wtopione w miejscowe realia. Odjechaliśmy wojskowym 
składem kolejowym z ponad 40 wagonami, wypełnionymi 
wojskiem, artylerią i bronią pancerną. Na dojeździe, 
nieopodal Mińska grupa dywersyjna Niemców 
zlikwidowała obsługę lokomotyw, a pociąg pod pełną parą 
dalej mknął samopas! Doszło do zderzenia  z innym 
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pociągiem. Ci co przeżyli w panice opuszczali wagony. Na 
moich oczach na skutek bezwładu osłona ckm 
oskalpowała naszego politruka. Po opuszczeniu wagonów 
ku naszemu zaskoczeniu zostaliśmy zaatakowani z broni 
maszynowej i bombami ze słynnych "kukuryźników" 
z czerwonymi gwiazdami na kadłubach. Później się 
okazało, iż część lotnisk dywersanci również mieli 
opanowane i samoloty wykorzystano do dalszych działań 
dywersyjnych. Tym sposobem w atmosferze totalnego 
bezwładu władz  dotarliśmy do Mińska. W Mińsku 
rozczłonkowano nasz pułk, nas rozbrojono i przeznaczono 
do strojbatalionu tzn. do pracy na potrzeby frontu. Będąc 
w Kijowie widziałem dziwne zjawisko. Z chmur utworzyło 
się wielkie koło, które toczyło się z zachodu na wschód. 
Nie wiem co to było za zjawisko i nie wiem co oznaczało. 
Świadkami tego dziwu atmosferycznego byli liczni 
żołnierze. Na wschodzie to "koło" rozpłynęło się na niebie.  

Trafiłem w lasy mad Morzem Białym na około 10 
miesięcy. Rąbaliśmy drzewa i spławialiśmy je Wołgą. 
Katorżnicza praca i beznadzieja podsunęła mi myśl 
przerwania tej gehenny poprzez samookaleczenie. Jako że 
posługiwanie się siekierą  miałem opanowane do perfekcji  
niczym chirurg, precyzyjnym ciosem rozrąbałem stopę  
tnąc ostrzem między palcem dużym a tym mniejszym. Ten 
"zabieg" wykonałem będąc na wysokim drzewie. Wyszło 
to naturalnie i klawisze NKWD nie dopatrzyli się  
"sabotażu" samookaleczenia za co groziła kulka. Leczono 
mnie na terenie obozu, a młody organizm sprawiał, że 
rana zaczęła się szybko goić. Wówczas do rany wkładałem 
wyrywane włosy, by dochodziło do dalszej infekcji. Po 
jakimś czasie zostałem wywieziony do szpitala 
w Kujbyszewie. Ulokowano mnie tam w baraku z piecami 
umieszczonym na jego końcach i trzypoziomowymi 
łóżkami. Moim zadaniem było pilnowanie kolegów by nie 
uciekali z tego niby szpitala. Jakoś mi to pilnowanie nie 
bardzo wychodziło, gdyż "przegapiałem" ucieczki. 
Prosiłem tylko uciekinierów, by nie uciekali drzwiami lecz 
oknem. Uciekło wtedy trzech chłopaków, między innymi 
ksiądz, którzy dotarli do Armii Andersa. Śniegu było  
bardzo dużo, ubranie byle jakie, a spodnie cienkie. Tylko 
czapkę miałem ciepłą w postaci baranicy, którą dostałem 
od jakiejś miejscowej Rosjanki. Dowódcą był Żyd, 
komsomolec z Derażnego - bardzo paskudny człowiek. Na 
stacji kolejowej niedaleko naszego obozu stały drewniane 
magazyny. Gdy dowiedzieliśmy się, że w magazynach jest 
makucha z maku, poszliśmy we trójkę z kolegami żeby 
trochę jej ukraść. Zerwaliśmy kawałek dachu, ja wlazłem 
do środka, wyrzuciłem kilka krążków tej makuchy, po czym 
szybko uciekliśmy. Musieliśmy być bardzo ostrożni, bo 
obok stał uzbrojony strażnik i pilnował magazynów. Nie 
zabraliśmy jednak tego łupu do baraku i po drodze 
wrzuciliśmy krążki do śniegu. Rano obudziła nas pobudka, 
bo żandarmeria szukała złodziei. Przesłuchiwali wszystkich 

i długo nas przeszukiwali. Nic jednak nie znaleźli. Nikt się 
nie przyznał, a makucha leżała niedaleko spokojnie 
w śniegu do wiosny. Nam się jej jednak odechciało. Na 
wiosnę kto umiał szedł kosić ługi, czyli  łąki wzdłuż Wołgi, 
która w tym miejscu miała 3 km szerokości. Przy koszeniu 
nadarzała się także okazja do łowienia ryb. Łapałem więc 
je i było czym zaspokoić  głód.  Do jedzenia dostawaliśmy 
800 gram chleba i coś co nazywano zupą. Teoretycznie 
"zarabialiśmy" jakieś pieniądze, ale często było tak, że 
zamiast zarobić coś za cały miesiąc byłem winien np. 8 
rubli za pranie i jedzenie.  

Po tej leśnej katordze skierowano mnie do dalszej 
służby w konwoju pociągu załadowanego materiałami 
budowlanymi i zbożem. Jechaliśmy aż pod japońską 
granicę. Do palenia w kotle lokomotywy używano drewna, 
które musieliśmy sami narąbać i przygotować na dalszą 
drogę. Całą twarz miałem spaloną słońcem i wiatrem. Na 
jednym z przystanków w lesie była mała osada, a było to 
obok jeziora Bajkał, spotkałem Polaka wywiezionego 
w 1918 roku spod Warszawy. Nazywał się Wiśniewski. 
Zostałem ugoszczony przez niego bardzo serdecznie, 
a jego córka lekarka dała mi na drogę miód. Później 
wysłano mnie do naprawiania mostu w Kujbyszewie. 
Ciosaliśmy pale i tak go naprawialiśmy. Pracowałem tam 
z starszym człowiekiem - Tatarem, który powiedział mi, że 
Wanda Wasilewska i Zygmunt Berling organizują 
w Sielcach nad Oką Polską Armię. Od razu zgłosiłem się do 
"wojenkomatu" i tam zwolnili mnie ze strojbatalionu, dali 
jedzenie na drogę - suchary i suchą rybę, i udałem się do 
Sielc nad Oką. Było to 6 maja 1943r. Zgłosiłem się do 
Polskiej Armii, dostałem ubranie, czapkę rogatywkę i tak 
zostałem żołnierzem Wojska Polskiego I Dywizji im. T. 
Kościuszki, 1 batalionu, 3 pułku łączności. Trzy miesiące 
trwały szkolenia i ćwiczenia poligonowe, po czym całą 
dywizję wysłano na front pod Lenino. I tak rozpoczął się 
następny etap mojego życia.  

Dzień 11 października 1943 roku był najgorszym 
dniem w moim życiu. Oświatowy zastępca kompanii 
oświadczył, że jutro dojdzie do spotkania z wrogiem. Nasz 
kapelan ksiądz Kupsza udzielił wszystkim spowiedzi 
i sakramentów. Po tym oczyszczeniu duszy i tak nie 
mogłem zasnąć przez całą noc. Przed bitwą pod Lenino 
miałem taki sen: idę drogą i widzę, że na drodze stoi 
krzyżyk podobny do tego, który mieliśmy w domu, tylko że 
ten nie miał jednego ramienia. Po obudzeniu pomyślałem, 
że to chyba będzie już koniec mego życia. Dręczyła mnie 
niepewność jutra.  

Wczesnym rankiem 12 października 1 i 2 pułk 
rozpoczęły natarcie. My, jako 3 pułk staliśmy w odwodzie 
w zaroślach oddaleni ok. 6 km od linii frontu. Dobiegał do 
nas odgłos kanonady dział, a całość miejsca walki spowita 
była dymami wybuchów, które docierały aż do naszego 
miejsca postoju. Miałem pobrać śniadanie, lecz nagłe 
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ogłoszono alarm, więc głodni wyruszyliśmy biegiem na 
ratunek 2 pułku, który był na granicy wybicia do nogi. Tę 
informację o tragiczności sytuacji przekazał nam nasz 
porucznik. Zaroślami gnaliśmy w kierunku linii frontu. 
Niemiecka Luftwaffe spostrzegła nas, skutecznie ostrzelała 
z broni maszynowej i obrzuciła bombami. Skryłem się za 
pniem drzewa. Spadająca obok bomba raniła w rękę 
mojego dowódcę, a kolega poległ na miejscu. Sześciu 
innych, będących w zasięgu mojego wzroku było rannych. 
Linia frontu była kilka kilometrów przed nami, a aktywne 
samoloty niemieckie skutecznie nam opóźniały dojście do 
ginących kolegów. To przedzieranie się pod gradem kul 
lotnictwa i bomb trwało do wieczora. Wieczorem 
dotarliśmy do wąwozu, gdzie ukazał się obraz całego 
nieszczęścia. Było tam bardzo dużo rannych. Rany były 
przerażające. Widziałem żołnierza z odstrzeloną brodą, 
a innego z urwaną nogą i proszących o litościwą kulę. 
Leżeli w cierpieniach. Nawet nikt nie opatrzył im ran. Nie 
mogliśmy rozpoznać kolegów, gdyż ich twarze były czarne 
i wyglądali jak żywe trupy. Po zachodzie słońca dotarliśmy 
do rzeki Miereja. Sama rzeka to struga wody z szerokim 
pasem głębokiego bagna po obydwu stronach. 
Przeprawiając się przez te bagniska i niosąc ckm "maxim"- 
topiłem się w niektórych miejscach po szyję. Ta przeprawa 
była pod ciągłym obstrzałem artylerii niemieckiej. Udało 
się nam ze stratami dotrzeć na pole walki na drugą stronę 
bagien. Pole było usłane ciałami naszych chłopców, do 
uszu docierały jęki jeszcze żyjących i ciężko rannych. Nikt 
nie mógł im pomóc. Co chwila pole było oświetlane 
flarami na spadochronach. Od strony niemieckiej 
słyszeliśmy nawoływania po polsku do poddania się i nie 
podejmowania walki o kołchozy i komunistyczną biedę. 
Nikt nie słuchał tej propagandy, gdyż nasza propaganda 
obiecywała nam osadnictwo w wolnej Polsce która 
samodzielnie i niezależnie będzie rządzona przez Naród. 
Czołgając się 1 kompania nawiązała bojowy kontakt 
z Niemcami. Wywiązała się ostra wymiana ognia. Silny 
ogień niemiecki zmusił dowódcę do wydania rozkazu 
wycofania się o 20 m. w tył. Rozkaz przyszedł na czas, gdyż 
wcześniej od strony niemieckiej wyjechał pluton pancerny 
"tygrysów". Ciężkie czołgi strasznym "tańcem" lewo-prawo 
rozgniatały okopy z zawartością. W pewnym momencie 
zauważyłem, że w moim kierunku z rykiem silnika naciera 
czołg! Leżąc przeżegnałem się na ostatnią chwilę, 
podniosłem głowę i znakiem krzyża przywitałem stalową 
śmierć. I wtedy stało się coś niewiarygodnego! Czołg zamarł 
w bezruchu! Załoga pojazdu w panice uciekała w stronę 
swoich! Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że to zdarzenie 
będzie miało swój dalszy ciąg i związane będzie z moją 
końcową stacją życia – Opolszczyzną. Ale o tym napiszę 
później.  

W międzyczasie mój kolega amunicyjny z obsługi 
naszego ckm dostał kulę w brzuch i  zginął. Ja cofając się  

osłaniałem się tarczą ckm. Rozkazano okopać się. Kopiąc 
dół mojego stanowiska myślałem, że to już będzie mój 
grób. Wycofując się, zostawiłem puszki z taśmami amunicji 
przy zabitym koledze. Do mnie podczołgał się dowódca 
z pistoletem w dłoni i zapytał: "paczemu nie strielajesz?" 
Odpowiedziałem, że wycofując się z ckm-em nie miałem 
możliwości zabrania  pojemników z amunicją. Rozkazał 
pod groźbą rozstrzelania na miejscu przynieść taśmy do 
ckm. Życie żołnierza było warte tyle co naboje do broni. 
Pod gradem kul wybiegłem i błyskawicznie przyniosłem 
amunicję. Było mi już obojętne, czy zginę teraz, czy 
później. Przez głowę przeszła mi myśl, że cud przeżycia 
w tym piekle zawdzięczam Matce Boskiej, która osłoniła 
mnie swoim płaszczem. Przed bitwą dużo się modliłem 
z książeczki rozdawanej żołnierzom. Modlitewniki 
pochodziły z Anglii. Do dziś mam tę cenną pamiątkę 
w czerwonych okładkach. Ponowny rozkaz poderwał nas 
w kierunku niemieckich okopów! Zajęliśmy pierwszą linię 
niemieckich ziemnych umocnień. Niemcy w pośpiechu 
pozostawili manierki z koniakiem i innym sprzętem 
żołnierskim. Nasi zaczęli pić niemiecki alkohol, ale ja nie 
piłem. Rozkazano wystawić ckm-y na pozycje bojowe 
i okopanie się. Zamaskowałem broń i oczekiwałem na 
dalsze rozkazy w okopie. Było strasznie zimno, a na mnie 
przemoczony mundur. Doskwierał mi straszny głód 
i w wyobraźni widziałem ciągle niepobrane śniadanie.  

 Był 13.10.1943r. Świtało. Wczesnym rankiem 
ogłuszył nas huk silników lotniczych. Samoloty 
nadlatywały falami, wg mojej oceny po 50 szt. Niemcy 
lecieli bombardować nasze tyły. Trwało to do popołudnia. 
Dopiero późnym popołudniem na niebie ukazały się 
"nasze" samoloty. Wywiązała się walka myśliwców. 
Z rykiem i ogniem co jakiś czas spadał strącony myśliwiec. 
Nagle nadleciał niemiecki samolot tak nisko, że widziałem 
twarz lotnika, on zobaczył mnie i mój ckm. Zatoczył koło, 
zawrócił i gdy nadlatywał zobaczyłem, jak otwiera luki 
bombowe i wyrzuca 4 bomby w moim kierunku. Jedna 
bomba leciała prosto na mnie. Skuliłem się w sobie tak 
strasznie, że oczekiwałem najgorszego. Bomba  
eksplodowała w pobliżu przysypując mnie ziemią 
i rozbijając mój karabin maszynowy. Nastąpiła głęboka 
cisza. Okazało się, że ogłuchłem. Leżąc przysypany 
odczułem jakąś strugę wody na szyi, dotknąłem dłonią ……  
był to pot. Wygrzebałem się i już bez broni, wycofałem się 
do transzei. Transzeja była niemal zrównana z ziemią. 
Rozkazano ponowić atak. Mnie też zmuszono do ataku bez 
broni. Wskoczyłem do leju po bombie i tam przeczekałem 
atak. Po chwili dostaliśmy nowy rozkaz  wycofania. Takie 
sytuacje powtarzały się cyklicznie. W nocy z 13 na 14 
października zluzowali nas żołnierze Armii Czerwonej. 
W czasie naszego wycofywania się Niemcy ostrzeliwali nas 
ogniem artylerii. Szczęśliwie z kolegami dotarliśmy do 
jakiejś wsi niedaleko Lenino i wtedy dopiero 
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zorientowaliśmy się, jak bardzo wielu pozostawiliśmy 
zabitych na tym przeklętym polu bitwy. Trudno było 
ocenić liczbę rannych kolegów. W smutku staraliśmy się 
odpocząć od tego piekła. Był to jednak sukces polskich 
żołnierzy. Podczas pobytu w tej wsi miejscowa znachorka 
wyleczyła moje ucho poprzez świecowanie. Polegało to na 
tym, że zwinęła w rulon kawałek jakiegoś płótna 
nasączonego prawdopodobnie woskiem, podpaliła je, 
a drugi koniec włożyła mi do ucha. Usłyszałem strzyknięcie, 
jak trzask i po tym zabiegu normalnie słyszałem.  

Front szedł dalej, wyzwalano Ukrainę i Wołyń. 40 
Armia Paulusa została rozbita pod Stalingradem, Niemcy 
zaczęli się wycofywać. Na Wołyniu uzupełniono nasze 
oddziały o nowych ludzi – Polaków. Byli tam m. in. Dyziak, 
Kopij, Weber Tadeusz, Łozowicki, Krasicki, bardzo dużo 
znajomych. W tym czasie dowiedziałem się od Dyziaka 
Kopija, co stało się z moją rodziną. Dowiedziałem się, że 
Władzia i Helena zostały z rodzinami zabrane na roboty do 
Niemiec, a mama została z Konopackimi i razem mieli 
uciekać. Stanisław Konopacki wyjechał do Australi, Frania 
Konopacka do Ameryki. W Przebrażu spotkałem Marysię, 
Józka, Kazika Sulikowskich, mieszkali w lesie w ziemiance, 
wcześniej mieszkali w Koszyszczach. Od nich dowiedziałem 
się co się działo z Polakami, jak Ukraińcy bezlitośnie 
i bestialsko mordowali Polaków i wypędzali z domów. Od 
początku 1943 r. przybierały na sile ataki Ukraińców na 
Polaków zamieszkujących Wołyń. Oddziały UPA, które 
słynęły z bezwzględności i okrucieństwa wobec Polaków 
ruszały do rzezi z okrzykiem "śmierć Lachom" na ustach. 
Ukraińscy nacjonaliści lubowali się (i byli za to nagradzani) 
w wymyślaniu i stosowaniu przeróżnych tortur na ludności 
polskiej. Zdarzało się im przybijać polskie dzieci do drzew, 
czy podpalanie żywcem. Główki dzieci rozbijano o ścianę. 
"Bohaterskie" rezuny nie miały litości dla kobiet i dzieci. 
W niedziele stosowali  sprawdzoną taktykę  przeprowadzając 
ataki na kościoły i zgromadzoną tam ludność.  

Część z uzupełnionego wojska poszła w góry z gen. 
Świerczewskim, a ja z wojskiem doszedłem do Warszawy. 
Wcześniej była przeprawa przez Dniepr, potem szliśmy 
w kierunku na Lublin i cały czas na piechotę. W nocy 
maszerowaliśmy, a w dzień odpoczywaliśmy w lesie, 
czasem przemoczeni do suchej nitki. W dzień marsz nie był 
możliwy, gdyż naloty Luftwaffe skutecznie likwidowały 
takie przedsięwzięcia. Dotarliśmy do Lublina. W Lublinie 
bardzo fajnie nas powitano, kwiatami, chlebem. 
Zdobyliśmy obóz koncentracyjny Majdanek. Dalej 
poszliśmy w kierunku Warszawy. Staliśmy po drugiej 
stronie Wisły w Korczowie, gdy w tym czasie trwało 
Powstanie Warszawskie. Dowódca Berling powiedział, że 
jak chcemy, to możemy pójść udzielać pomocy 
Powstańcom, ale na własną odpowiedzialność, bo on nie 
może wydać takiego rozkazu. Część próbowała na łodziach 
przedostać się na drugi brzeg Wisły, lecz Niemcy 

wszystkich zabili. Kilku chłopcom udało się przedrzeć do 
Powstania, ale już ich nigdy nie spotkałem. Ja zostałem 
i razem z Armią zdobyliśmy Warszawę. W Warszawie 
zastaliśmy straszny widok. Zniszczone domy po 
bombardowaniu i trupy na ulicach. W Warszawie  staliśmy 
długo, władza zajęła swoje stanowiska, a wojsko poszło 
dalej. Zdobywaliśmy po kolei miasta, aż do Łaby. Były to 
Tempelburg (Czaplinek), Falkenburg (Złocieniec), 
Dramburg (Drawsko Pomorskie), Bydgoszcz i Wał 
Pomorski na Pomorzu Zachodnim. Miało tam miejsce 
straszne zdarzenie. Żołnierzy z 1 plutonu I Dywizji spalono 
żywcem w stodole. Zrobili to Niemcy. Dowiedziałem się 
o tym już po wojnie będąc tam na wycieczce z żoną.  

Przyszedł rozkaz że na 1 maja musimy być 
w Berlinie. Pod kulami i w ciągłej walce o każdą 
miejscowość szliśmy w kierunku Berlina w obawie przed 
tym, by Amerykanie nie zdobyli całej stolicy Niemiec. 
Razem z Rosjanami za wszelką cenę staraliśmy się dotrzeć 
jak najszybciej do Berlina. Szybkość nacierania była bardzo 
duża. Raz przeszliśmy około 80 km w ciągu jednej nocy. 
Rano 1 maja byliśmy w Berlinie i zdobyliśmy część miasta. 
Na Bramie Branderburskiej Rosjanie powiesili swoją flagę. 
My też, ale Rosjanie ją zdjęli. W Berlinie walki trwały 
o każdą ulicę, bywało tak, że po jednej stronie ulicy 
byliśmy my, a po drugiej Niemcy. Strach było wystawić 
głowę, bo taka była strzelanina. Wpadłem do jakiegoś 
magazynu, chyba wojskowego i znalazłem tam węgierskie 
ubrania wojskowe. Przebrałem się w nowy cieplejszy 
mundur z sukna, a stary drelichowy wyrzuciłem. Doszliśmy 
do Łaby, gdzie mieliśmy się spotkać z Amerykanami. 
Dostaliśmy też nowe ubrania. Ci którzy dostali się tam 
pierwsi w większości zdezerterowali do Amerykanów. 
Nasz batalion nie dopuszczono do tego spotkania 
i wycofano nas do Wrocławia. Były tam jeszcze wojska 
niemieckie, z którymi szybko daliśmy sobie radę, bo mało 
kto stawiał opór. Tak zakończyły się dla mnie ciężkie lata 
wojny. Po zakończeniu wojny, z Wrocławia dostałem się 
do Warszawy (dalej jako żołnierz). Umundurowano mnie 
tam na nowo i zostałem przydzielony do Kompanii 
Honorowej oraz do ochrony Rządu i obiektów 
wojskowych. Dodam jeszcze, że strzelając z broni nigdy nie 
celowałem do ludzi, niezależnie od tego jaki nosił mundur. 
Sumienie mi nie pozwalało celować w człowieka! Tę 
zasadę przestrzegałem przez całą wojnę! Moje pociski 
przelatywały nad głowami Niemców. Być może to właśnie 
odwdzięczyło mi się w jakiś nadprzyrodzony sposób, że 
przeżyłem wojnę.   

W Belwederze stałem na warcie w obstawie 
Żymierskiego. Wjeżdżały i wyjeżdżały tam różne 
samochody z ważnymi personami i na ich widok trzeba 
było "strzelać" obcasami i oddawać honory. Za jakiś czas 
okazało się, że przez nikogo nie zauważony Żymierski 
uciekł do Anglii ! Po nim nastał Bierut. Zdjęli mnie z warty, 
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a ja nawet nie wiedziałem jak i kiedy to się stało. Pewnego 
razu z kolegą Jakubowskim jechałem do Krakowa 
w ochronie generała Popławskiego, dowódcy Armi Polskiej, 
na jakąś naradę generałów. Na miejscu po naradzie była 
wielka uczta. Czekaliśmy na generała zaglądając co jakiś 
czas do środka. Byliśmy głodni, więc poprosiliśmy kelnerkę 
żeby przyniosła nam coś do jedzenia. Mój kolega powiedział 
jej żeby też przyniosła nam coś mocniejszego do picia. 
Sympatyczna dziewczyna spełniła naszą prośbę. Ja wtedy 
nic nie wypiłem, za to mój kolega tak się spił, że razem ze 
swoim karabinkiem poszedł w miasto. Sierżant Wilczyński 
kazał mi iść i go odszukać. Znalazłem go w końcu, ale bez 
karabinka. Na szczęście udało nam się znaleźć go trochę 
później. Było szumu koło tego co niemiara, ale jakoś mu 
podarowali ten wybryk. Będąc w Warszawie dowiedziałem 
się od Dyziaka Kopija, że w Siedlcach jest Jan Kopij, mój 
szwagier. Myślałem że już wrócił z Niemiec i tam się osiedlił. 
Pojechałem więc tam, wziąłem ze sobą trochę cukru, 
sucharów i suchą rybę. Znalazłem dom, w którym mieszkał 
Jan Kopij, ale to nie ten o którego mi chodziło. Była to 
zbieżność imienia i nazwiska. Przenocowałem tam 
i wróciłem do Warszawy. W Warszawie byłem do grudnia 
1945r. Proponowano mi pójście do szkoły wojskowej 
politycznej na śledczego, ale ja  nie  chciałem się  na  to 
zgodzić, bo nie  było to zgodne z moim sumieniem.  

 
Nasłuchałem się, jak wyglądają śledztwa i nie chciałem być 
takim człowiekiem. Dostałem wybór - albo szkoła, albo 
wyjście do cywila. Wybrałem wyjście do cywila.  
 

Za lata walki otrzymałem wiele odznaczeń i medali ;  
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  
- Brązowy Medal Zasłużony na Polu Chwały,  
- Medal Zwycięstwa i Wolności  
- Medal za Warszawę 1939 -1945  
- Medal 50 -lecia (rosyjski)  
- Medal za Bitwę pod Lenino  
- Medal za zdobycie Berlina  
- Medal za sforsowanie Odry i wiele innych.  

Przydzielono mi 9 hektarów ziemi i zabudowania na 
Pomorzu, w województwie bydgoskim. Pojechałem tam, 
pooglądałem ale zrezygnowałem. Było to wielkie 
gospodarstwo, prawie folwark, a ja byłem sam, bez 
rodziny. Jeździłem po całej Polsce i szukałem miejsca do 
osiedlenia. Byłem także w Lublinie. Jadąc stamtąd 
pomagałem jakiejś handlarce z Opola przewieźć tytoń. 
Jeszcze w wojsku dowiedziałem, że w Puszynie na 
Opolszczyźnie osiedliła się moja ciotka Mydlarska, więc 
skierowałem się do Opola. W Opolu przenocowałem 
w bloku naprzeciw dworca kolejowego. Mieszkania były 
puste można było zajmować i mieszkać, ale ja 
przyzwyczajony do wsi i domku chciałem mieszkać na wsi. 
Na targu w Opolu spotkałem Zarzecznego z Puszyny, który 
przyjechał tam konno i sprzedawał jakieś produkty rolne. 
Z Zarzecznym przyjechałem do Puszyny. Zarzeczny miał 
córkę z którą chciał mnie ożenić, ale ona miała już 
chłopaka i chociaż nie bardzo go chciała,  wyszła za niego 
za mąż. Zamieszkałem u ciotki Mydlarskiej. Od niej 
dowiedziałem się co się dzieje z rodziną. Dowiedziałem 
się, że moje siostry wróciły z Niemiec. Władzia osiedliła się 
w Żaganiu, a Helena z mężem w Dzierżoniowie  i ma dwoje 
dzieci - Gienka i Mirkę. Konopacki Józef (brat mojej mamy) 
też wrócił z Niemiec i zamieszkał w Idzikowie koło 
Bystrzycy Kłodzkiej.  

Jeździłem po nowej Polsce i odwiedzałem 
wszystkich krewnych. U Konopackich dowiedziałem się, że 
moja Mama razem z nimi uciekała z Dąbrowy i gdy byli już 
w Hucie Mama zorientowała się, że każdy oprócz 
najbardziej osobistych rzeczy zabierał też krowę 
żywicielkę. Wróciła więc do wsi, która była już opanowana 
przez bandy UPA po krowę. Współuciekinierzy odradzali 
jej tego zamiaru, lecz Matka nie posłuchała. Przekonywała 
wszystkich, że Ukraińcy nic jej nie zrobią, bo przecież ona, 
gdy tylko była taka potrzeba zawsze im pomagała. Wtedy 
jeszcze nie wiedziałem, jakie były dalsze losy mojej Mamy. 
W czasie wojny miałem taki sen: przyśniła mi się mama 
ubrana cała na biało (zwykle ubierała się w ciemne 
ubrania) i trzymała przy sobie tobołek z bielizną. Włosy 
długie zaplecione w warkocz nie były spięte tylko 
opuszczone na plecy (przeważnie spinała je w kok). Szła 
w kierunku granicy, machęła do mnie  ręką i odeszła. 
Dzisiaj myślę, że ona wtedy pożegnała się ze mną na 
zawsze. Sen ten przypomniałem sobie, gdy dowiedziałem 
się o śmierci Mamy, a było to w latach 70 - tych. Okazało 
się, że jak Mama wróciła do wsi po krowę Ukraińcy złapali 
ją i wrzucili żywcem do studni. Powiedział mi to ktoś, kto 
pojechał na wschód (nie pamiętam dzisiaj kto to był) 
i dowiedział się prawdy od naszej dawnej sąsiadki 
mieszkającej w Dolinie Dąbrowie.  

Kiedy zamieszkałem u Mydlarskich oni zajmowali 
tylko kuchnię. Mieszkała jeszcze w tym domu Niemka 
z córką i wnuczką. Niemka była już stara i szybko umarła. 
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Byłem przy jej śmierci i podałem jej gromnicę. We wsi był 
stolarz Hoszko, zrobił trumnę i razem z sąsiadem Austem 
i księdzem pochowaliśmy ją w Puszynie na cmentarzu. 
Dwie pozostałe Niemki zaraz wyjechały do Niemiec. 
Niemka nie pozwalała swojej córce (17 lat) nawet ze mną 
rozmawiać. Mówiła jej: „nie gadaj z nim on zabijał 
Niemców”. Poszedłem do gminy w Korfantowie i jako 
weteran wojenny dostałem pościel, kołdrę, poduszkę 
i koc. Kazali mi pojechać do Niemodlina, gdzie dostałem 
konia i wóz. Konia tego miałem chyba przez 1 rok. Okazało 
się że był chory i utykał na nogę. Później kupiliśmy konia 
ze źrebakiem w Bielicach. Dostałem też 2 hektary ziemi za 
parkiem i domem Janickiego w Puszynie. I tak pomału 
gospodarzyliśmy. W międzyczasie szukałem żony. 
Chodziłem po zabawach, jeździłem po różnych okolicznych 
wioskach oraz chodziłem na wesela kolegów i koleżanek. 
Za domem Janickiego, w którym mieściła się świetlica 
wiejska, była także łąka, na której wszyscy pasali krowy 
i konie. Tam schodziła się młodzież i tam poznałem swoją 
przyszła żonę, Janinę Bobek. Miała 18,5 lat, a ja miałem 30 
lat. Ożeniłem się bardzo szybko, 27 czerwca 1948r.  

 
 
 

 

W Korfantowie wzięliśmy ślub i zamieszkaliśmy 
u Mydlarskich. Mieszkaliśmy tam 3 lata, pracując ciężko na 
roli. Pożytku z tego nie mieliśmy żadnego, bo wujek 
wszystkie pieniądze zabierał i chciał inwestować 
w gospodarstwo i dom. W 1950 r. urodziła się nam córka 
Zosia. Wujek Mydlarski bardzo ją rozpieścił, bo lubił dzieci, 
a oni byli bezdzietnym małżeństwem. Doszliśmy do 
wniosku, że w tej sytuacji niczego się nie dorobimy, więc 
znalazłem pracę w Łambinowicach w GS-owskiej piekarni, 
jako piekarz. Był to maj 1951r. Przydzielono mi mieszkanie 
naprzeciwko piekarni z jednym pokojem i kuchnią.  Meble 
były byle jakie, zbierane, ale było na czym spać. Teść 
wozem przywiózł moją żonę, dziecko i cały nasz "majątek" 
do Łambinowic. W piekarni kierownikiem wtedy był 
Brodkorb z Sowina, który przyuczył mnie do zawodu. 

Powiedział, że będę dobrym piekarzem i nauczył mnie 
również  całego rozliczania  piekarni z mąki jak i chleba. Po  
dwóch miesiącach pracy zostałem kierownikiem piekarni 
i piekarzem, później byłem już tylko kierownikiem. Stara 
piekarnia miała zaopatrzyć w pieczywo 18 wiosek i wojsko 
na poligonie w Łambinowicach, ale  nie była w stanie upiec 
wystarczającą  ilość  pieczywa,  wybudowano  więc  nową.  

W 1954r urodziło się nam drugie dziecko - syn 
Władysław. W mieszkaniu przy piekarni mieszkaliśmy 4 
lata, do 1955r. Było ono już dla nas za małe, a my chcieliśmy 
mieć swój domek. Dostałem wtedy aktem nadania domek 
w Łambinowicach przy ul. Mickiewicza. Domek był mały, 
ale było podwórko i dzieci miały się gdzie bawić. W 1958 r. 
urodził się nasz drugi syn Zdzisław. Dzieci po kolei zaczęły 
chodzić do szkoły, żona zajmowała się nimi, domem 
i ogrodem, a ja pracowałem cały czas w piekarni. Praca 
była tam bardzo ciężka, bo od 4 rano do ciemnej nocy. 
Trzeba było wszystkiego dopilnować. Później dom okazał 
się znów za mały, więc kupiliśmy w 1970r. 
w Łambinowicach następny dom przy ul. Ogrodowej. Był  
większy od poprzedniego, miał osiem pomieszczeń 30-to 
arowy ogród. Gdy dzieci podrosły żona poszła do pracy. 

Pracowała w GS-owskim sklepie 
meblowym.  

Od 1 września 1978r 
przebywam na emeryturze. Córka 
Zosia wyszła za mąż za Edwarda 
Różyckiego i urodziła dwoje dzieci - 
Olę  i Arka. Mieszkali z nami 
w Łambinowicach w jednym domu 
do roku 1977, następnie 
wyprowadzili się do Nysy. Synowie 
Władek i Zdzisław mieszkali nadal 
z nami i chodzili w Łambinowicach 
do Szkoły Zawodowej w przy 
CELPIE, tam też odbywali praktykę 
zawodową. Władek znalazł pracę 
w Opolu, tam zamieszkał i ożenił się 

z Barbarą Wawrzyńską. Urodziło im się dwoje dzieci - 
Agnieszka i Szymon. Drugi syn Zdziszek też pracował w 
Opolu, ożenił się z Joanną Krupską i też ma dwoje dzieci - 
Krzysztofa  i Zosię. Po wyprowadzkach naszych dzieci "na 
swoje" zostaliśmy sami z żoną w dużym domu. W dniu 
17.11.1991r przeżyliśmy straszną tragedię - zmarł nasz syn 
Władysław. Przyczyną jego śmierci był zawał serca. Stało się 
to w czasie snu. Syn Władysław mieszkał razem ze swoimi 
teściami przez 13 lat, a nowe mieszkanie dostał we 
wrześniu 1991 roku. Było to spełnienie jego marzeń, ale 
nacieszył się nim tylko 3 miesiące. Zostały małe dzieci. Dla 
nas był to najgorszy okres w całym życiu.  
Po tym wydarzeniu podjęliśmy wspólnie decyzję 
o sprzedaży naszego domu, gdyż był dla nas za duży, dużo 
było przy nim pracy, a sił coraz mniej. W styczniu 1993r 
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sprzedaliśmy go i od razu kupiliśmy 3-pokojowe mieszkanie 
w bloku w Nysie. Mieszkamy w nim do tej pory i jesteśmy 
sąsiadami córki Zosi i również wnuczki Oli, gdyż mieszkamy 
na jednym osiedlu i mamy nawet wspólne podwórko.  
Doczekaliśmy się 6 wnuków i 4 prawnuków. Za długoletnie 
pożycie małżeńskie, na 50-tą rocznicę ślubu otrzymaliśmy 
odznaczenie od Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.  
Na zakończenie opowieści o moim życiu spełniam 
obietnicę i wyjaśniam związek, jaki ma opisane wcześniej 
zdarzenie z bitwy pod Lenino z Opolszczyzną. Pętla czasu 
zamknęła się na stypie ojca zięcia Edwarda. Przybył tam 
z synem dobry znajomy Józefa Różyckiego - Józef Kania 
z Kotkowic k. Głogówka. Gdy po obiedzie, po kilku 
kieliszkach zaczęły się wspomnienia wojny.  Tak się 
złożyło, iż opowiedziałem moje przeżycie związane 
z atakiem czołgów w bitwie pod Lenino. Na twarzy (już 
wtedy mojego dobrego znajomego) Józefa Kani 
zauważyłem wielkie zdziwienie, wręcz osłupienie! Ze łzą 
w oczach powiedział "Wiesz i ja tam byłem - zgadza się 
czas i miejsce....byłem dowódcą plutonu pancernego! 
Widzisz co wojna robi? Ty je taki fajny chop, a bylibyśmy 
się pozabijali"  
Na jesień 2010r straciłem swoje obie siostry - obie zmarły 
w przeciągu 12 dni. Najpierw zmarła Władzia z Żagania, a 
potem Helena z Dzierżoniowa. Nie byłem na ich pogrzebie, 
gdyż od jakiegoś czasu nie wychodzę wcale z domu. 
Zdrowie mi na to już nie pozwala 
 

 
 
 

Janina Sulikowska z domu Bobek urodziła się 24.11.1929r. 
w Borysławiu. Zmarła 23.07.2013 r.w Nysie. Jej rodzice to: 
Władysław Bobek (1904 – 1977), syn Stanisława (1876-
1967) i Karoliny z d. Feilstiker (1882 – 1958). Wszyscy 
urodzeni w Tłumaczu. Stanisław i Karolina Bobek mieli 10 
dzieci. 
Stefania Bobek z domu Szmyd (1905 - 1986), córka Jana 
i Pauliny z domu Pławuszewska  ur. w Tłumaczu. Jan 
i Paulina Szmyd mieli 8 dzieci. 

Władysław i Stefania Bobek mieli 3 dzieci; Janine (1929 - 
2013), Stanisława (1937 - 1997) i Wandę (1940). Rodzice 
mojej Mamy pochodzą z Tłumacza, dziadek pracował (ok. 
17 lat) w Borysławiu przy wydobyciu ropy naftowej. 
Obsługiwał kotły parowe. Dziadkowie wynajmowali tam 
mieszkanie i tam też urodziła się moja Mama. Dziadek 
dobrze zarabiał, więc w 1935r.  wybudował dom 
w Tłumaczu. Ani Mama, ani żyjąca jeszcze ciocia Wanda 
nie pamiętają jak nazywała się ulica. 
Mama chodzila do Szkoły Powszechnej w Tłumaczu,  
Opiekunem oddziału była Pani Helena Issakowiczowa.  
Pierwszą Komunię Św. brała w 1939 r. W Tłumaczu 
mieszkali  do czerwca 1945r., później musieli zostawić cały 
dobytek i wyjechać na Zachód. Przyjechali do Puszyny koło  
Korfantowa w woj. opolskim i tam zamieszkali. Tam też  
moi rodzice się poznali i pobrali. Ich dalsze losy opisane są 
w życiorysie mojego Taty.   Zofia Różycka 
  

W Nadorożnej mieszkała Mamy ciocia (siostra ojca - 
Władysława Bobka) - Helena Smulska z mężem Mikołajem  
i synem Franciszkiem. Tragiczne losy Mikołaja zostały 
opisane przez syna Franciszka w Zeszycie Tłumackim nr 42 
z 2008 r. "Świadectwo śmierci". 

 
Studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego 

w Tłumaczu 

 

 Łukasz Wolski 
 

Już po raz piąty wolontariusze porządkowali polski 
cmentarz w Tłumaczu. W tym roku grupę tworzyli 
studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dla części z nich 
był to powrót do niewielkiego miasta na Pokuciu, bowiem 
swoją przygodę z nim rozpoczęli już w 2010 roku, na 
samym początku akcji. W grupie były, choć w mniejszości, 
również i takie osoby, które z Tłumaczem styczność miały 
po raz pierwszy. Niezależnie jednak od "kresowego" stażu 
cała dziesiątka z ochotą i werwą pracowała przy 
porządkowaniu mogił swoich przodków, po których 
cmentarz jest jedną z nielicznych pozostałości - tym 
bardziej jednak warto ocalić go od zapomnienia. 
Tradycyjnie polska część nekropolii "ukryta" była pod 
bujnie rosnącym tutaj rdestem sachalińskim, który jednak 
musiał ustąpić przed sekatorami, nożycami i grabiami 
wolontariuszy. Z każdym dniem kolejna część cmentarza 
była przez studencką grupę "wyrywana" z objęć tej rośliny. 
Prace nie ograniczały się oczywiście tylko do walki 
z rdestowcem. Odnowienia wymagała część napisów na 
nagrobkach a płoty je okalające odmalowania. Jak co roku 
odkryte zostały również nowe mogiły, które w miarę 
możliwości stawiane były do pionu, a dane z nich 
spisywane do karty inwentaryzacyjnej. Niestety z części 

60-ta rocznica ślubu Janiny i Stanisława Sulikowskich 
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z nich nie udało się odczytać niczego. Dla krzyży i tablic 
nagrobnych rozdzielonych przez los od osób, które miały 
upamiętniać, znaleźliśmy również specjalne miejsce. 
Podczas akcji nasza grupa odwiedziła również panią Józię, 
która nazywana jest "ostatnią Polką w Tłumaczu". Nasza 
rodaczka od kilkudziesięciu lat samotnie mieszka w starej 
i zapadającej się chacie - bez prądu i bieżącej wody. 
Zawsze jednak z radością nas przyjmuje i cieszy się na 
widok gości z ojczyzny. A my odwdzięczamy się jak 
możemy  pomocą materialną i ciepłym słowem. 

Pobyt w Tłumaczu był również okazją do 
podtrzymania naszych kontaktów z tutejszą ludnością, 
zwłaszcza zaś z naszymi rówieśnikami. Od 5 lat mamy tutaj 
na skraju Pokucia grono przyjaciół, z którymi spędzamy 
wolny od pracy czas. Ukraińcy zawsze przyjmują nas 
ciepło, wspierają i z uznaniem wypowiadają się o naszej 
akcji. Nie było dnia, w którym nie podszedł do nas ktoś 
z tutejszych i nie zamienił z nami przynajmniej kilku zdań 
na temat sprzątania cmentarza, a także sytuacji Polski 
i Ukrainy. Wśród wielu naszych tłumackich przyjaciół 
znajdują się również członkowie młodzieżowego chóru 
Acsios, którzy w ubiegłym roku gościli w Polsce na 
zaproszenie Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 
działającego przy Towarzystwie Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich. Członkowie tej 
organizacji, którzy korzenie mają w wizytowanym przez 
nas miasteczku, co roku porządkowali cmentarz z nami. 
W tym roku z różnych powodów nie mogli uczestniczyć 
w akcji, jednak mocno wsparli naszą grupę przed 
wyjazdem na Ukrainę i obiecali, że za rok ich nie 
zabraknie. A my, zakochani w Tłumaczu i Kresach, 
obiecywać tego nie musimy. Wakacji gdziekolwiek indziej 
niż tutaj po prostu sobie nie wyobrażamy. Mogiła 
pradziada ocalona od zapomnienia. Do zobaczenia za rok! 
 

Ocalić od zapomnienia 
 

Renata Hajduk 
 

"Kto by pomyślał, kto by się spodziewał, 
że gdzieś za światem w bodziakach czehryńskich,  
że gdzieś na kresach niegdyś ukraińskich, 
taki świat dzielny i uroczy bywał" 
 
 Bohorodyczyn, niewielka miejscowość w dawnym 
powiecie tłumackim, ok. 30 km od Kołomyi. Przed wojną  
zamożna wieś tętniąca życiem zamieszkała w ogromnej 
części przez Polaków, ale także i Ukraińców oraz 
nielicznych Żydów. Po wydarzeniach wojennych, 
przebiegającego tu frontu, zniszczeniach, ewakuacjach 
ludności, dwóch napadach banderowskich, a w końcu 
przymusowego przesiedlenia Polaków, wieś opustoszała, 
jakby zapomniana przez wszystkich, zastygła w jakimś 

oczekiwaniu na zmianę, na lepsze czasy. To właśnie tutaj 
od wielu lat mieszkańcy Krośnic, Wierzchowic 
i okolicznych wsi powracają myślami, pamięcią, a także 
coraz   częściej  przyjeżdżają   sami,  by  dotknąć  ziemi  ich  

 
 

 
przodków, nasycić się widokiem pagórków, pozostałych 
jeszcze starych zabudowań, by zabrać do Polski 
przysłowiową garść ziemi.                                                                                                                    
 W tym roku na ziemie swoich przodków do 
Bohorodyczyna, udała się 7-osobowa grupa wolontariuszy 
z gminy Krośnice, by po raz kolejny w ramach akcji 
"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" zobaczyć 
utracony skrawek Ojczyzny i ratować ślady polskości na 
miejscowym, przedwojennym cmentarzu. Wśród jadących 
były uczennice z Zespołu Szkół i Przedszkola w Krośnicach:  
Alicja Fendorf, Karolina Jasińska, Aleksandra Sarniecka, 
kierowca Marek Kołodziej, kresowiacy, pani Stefania 
Trzcińska, Bartosz Jasiński oraz Renata Hajduk. Na Kresy 
uczestnicy wyjazdu wyruszyli spod kościoła Narodzenia 
NMP w Wierzchowicach. Tam pożegnani przez rodziców, 
znajomych, przewodniczącego Rady Gminy, obdarowani 
błogosławieństwem księdza, udali się  do Wrocławia 
i dalej do miejsca przeznaczenia - do Bohorodyczyna. Na 
miejsce dotarliśmy w niedzielę przed południem. Krótka 
modlitwa pod polskim krzyżem, Msza św. w obrządku 
greckokatolickim w miejscowej cerkwi, a następnie ciepłe 
przywitanie przez mieszkańców, to początek naszej wizyty 
- wspominają wolontariusze. 
 Praca na polskich cmentarzach rozpoczęła się  od 
Kołomyi. Tam przybysze z Polski wspólnie 
z przedstawicielami Towarzystwa Polaków na Pokuciu 
oczyszczali z chwastów i zanieczyszczeń piękne, polskie 
sarkofagi, grabili liście, palili suche gałęzie pozostałe po 
wycince starych drzew , zbierali śmieci pozostawione przez 
współczesnych „użytkowników” cmentarza. Były rozmowy 

Wierzchowice – błogosławieństwo wyjeżdżających. 



            Zeszyty Tłumackie 2(54) 2014r. 
 

17 
 

o współczesnej sytuacji na Ukrainie, podziękowania za 
pomoc w ratowaniu polskich przedwojennych miejsc 
pochówku zmarłych oraz  za pamięć o mieszkających tam 
Polakach. Zaproszono też dwoje dzieci polskiego 
pochodzenia z Kołomyi na wakacje do Polski. W programie 
pobytu przewidziano nie tylko poznanie gminy Krośnice, 
powiatu milickiego, ale także zwiedzenie innych 
interesujących zakątków naszego kraju.ara 2011 

  
 

 
W następnych dniach wolontariusze zajęli się 
cmentarzem, który jest bliski  wielu mieszkańcom Krośnic 
i Wierzchowic. Cmentarz ten, znajdujący się tuż za wsią 
Bohorodyczyn, przy niegdyś powiatowej drodze do 
Tłumacza, był już częściowo przygotowany na przybycie 
uczestników akcji, w większości wykoszony i częściowo 
skropiony środkami chwastobójczymi. Pracy jednak nie 
brakowało. Z zapałem oczyszczano z chwastów i innych 
zanieczyszczeń Mogiłę Pomordowanych z 1944r., 
czyszczono grobowce i pomniki, grabiono wycięte chwasty 
i małe krzaki. Mimo, że czasami „żar lał się z nieba”, 
wszyscy z zapałem  pracowali i metr po metrze zmieniali 
oblicze cmentarza. Pomocni okazali się też mieszkańcy 
Bohorodyczyna, którzy przy użyciu specjalnych dźwigów 
podnosili betonowe pomniki i osadzali na właściwych 
miejscach. Bardzo cieszył fakt rozpoczęcia prac przy 
niszczejącym grobowcu dawnego właściciela ziemskiego 
Antoniego Szadbeja, a także posadzenie ozdobnych 
drzewek przy cmentarnym krzyżu i  otoczenie ich 
przywiezionym z Polski  płotkiem. 

Pobyt w Bohorodyczynie nie ograniczał się tylko 
do pracy na cmentarzu. Popołudnia spędzano na 
spotkaniach z mieszkańcami wsi, zwiedzaniu okolicy, 
a także na zabawach z rówieśnikami. Jak co roku grupę 

z Polski  odwiedził zaprzyjaźniony  ksiądz grekokatolicki 
Wasyl Tomin, oraz wójt gminy Żukocin, którzy 
z życzliwością odnosili się do pobytu  grupy z Krośnic na 
terenie ukraińskiej gminy i pracach czynionych na 
cmentarzu w Bohorodyczynie. Podczas wizyty w Kołomyi 
uczestnicy akcji zwiedzili Muzeum Pokucia i Huculszczyzny, 
Muzeum Pisanki oraz miejskie targowisko. W przeddzień 
wyjazdu na cmentarzu rozbłysły lampy diodowe i znicze, 

na dowód pamięci o wszystkich 
spoczywających w Bohorodyczynie i na 
innych Kresowych cmentarzach, 
a ciche "wieczne odpoczywanie" 
nadało szczególną wymowę tym 
pożegnalnym chwilom.  
 Przed odjazdem ze wsi nastąpił 
miły akcent ze strony jednej z miesz-
kanek Bohorodyczyna. Na  ręce  
Renaty Hajduk wręczyła list, w którym 
dziękowała za szlachetną postawę 
Polaków podczas wydarzeń na kijowskim 
Majdanie, pomoc polskich lekarzy 
w leczeniu rannych,  a także wyrażała 
radość z powodu  pamięci o „ich„ wsi. 
Z zadowoleniem ale i z żalem uczestnicy 
wyprawy opuszczali bliską im kresową 
miejscowość. 

  W drodze powrotnej wolontariusze z Gminy 
Krośnice odwiedzili Lwów i zachwycili się pięknem 
pozostawionych tam polskich kościołów. Dziewczynki 
z przyjemnością oglądały stroje nowożeńców, gdyż w tym 
dniu (sobota) Lwów zapełnił się młodymi parami, pięknymi  
limuzynami i dorożkami. Była również krótka wizyta 
w Barze k/Gródka Jagielońskiego, skąd wywodzi się mama 
Renaty Hajduk. Z daleka witał przyjezdnych blask 
kościelnego dachu i odnowionej sakralnej budowli, 
w której teraz sprawowana jest eucharystia według 
wschodniego obrzędu. Tajemniczy wąwóz prowadzący na 
cmentarz nic nie stracił ze swego przedwojennego 
wyglądu, brak w nim było tylko pięknych dębów 
podtrzymujących zbocza. Cmentarz jednak pobudza do 
wymownej refleksji : - Gdzież są potomkowie tych , którzy 
stąd wyjechali?  Siedem przedwojennych nagrobków, dwa 
ozdobne metalowe krzyże i jeden próchniejący, drewniany 
-to wszystko co ukazało się oczom przyjezdnych. 
 Wyjazd na Kresy jak co roku dostarczył wielu 
pozytywnych wrażeń i emocji. Nowe znajomości i przyjaźnie, 
barwna kultura, zwyczaje, podobne potrawy mieszkających 
tam ludzi, a przede wszystkim  historia uwieczniona, a teraz 
odkrywana na cmentarnych postumentach i nagrobkach to 
ważna, wiążąca pokoleniowa nić. Jesteśmy dumni, że na 
ziemi  przodków uprzątnięty  cmentarz jest wymownym 
dowodem naszej pamięci i świadectwem tego, że jeszcze nie 
tak dawno była tam Polska. 

Prace przy grobowcu właściciela ziemskiego 
Antoniego Szadbeja. 
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Ziemiaństwo – niezapomniane źródło   
polskości 

Elżbieta Niewolska  

Ziemiaństwo polskie rozproszone równomiernie 
po całym terytorium Polski było bastionem i rozsadnikiem 
polskości. Tworzyło i podtrzymywało  polską kulturę, tą 
zwykłą, codzienną, ale także kulturę wyższą. Dbało 
o polskie  tradycje, savoir vivre i etykietę, podtrzymywało 
obyczaje, polskie ideały, etos oraz filozofię życia po polsku. 
W zachowanych wspomnieniach oraz opracowaniach 
historyków polskie ziemiaństwo wyłania się, jako elita 
polityczna, gospodarcza i kulturalna narodu. Polskie 
ziemiaństwo budowało  wolną ojczyznę, a w niewoli pod 
rozbiorami, w wojennych zawieruchach, czy w czasach 
komunizmu przechowało ją w swoich sercach i w tradycji, 
kultywując w swoich rodzinach. Obywatele ziemscy 
stanowili podstawę gospodarczą społeczeństwa, byli 
właścicielami ziemskimi, rolnikami oraz wspaniałymi 
hodowcami koni krwi angielskiej lub arabskiej, które 
stanowiły symbol ziemiaństwa. Wielu ziemian osobiście 
zajmowało się gospodarką, lub zarządzało swoimi 
dobrami. Prowadzenie dobrej gospodarki rolnej wymagało 
wiedzy rolniczej, ale także umiejętności handlowych, które 
ziemianie zdobywali również poza granicami Polski. 
Wiedza agrotechniczna ziemian była źródłem bogactwa 
naszej ziemi. W środowiskach ziemiańskich i szlacheckich 
istniał duch rycerskości. W wychowaniu młodego 
pokolenia ważne było męstwo i odwaga, honor, a także 
szacunek dla osób starszych i kobiet. Nie ma najmniejszej 
wątpliwości, że dziedzictwo szlacheckie i ziemiańskie 
odegrało ważną  rolę w polskiej kulturze. W czasie II wojny 
światowej oraz w okresie PRL ujarzmiono Polskę, łamiąc 
jej kręgosłup, jakim niewątpliwie było polskie 
ziemiaństwo, które zapłaciło wysoką cenę za swoją 
polskość. Polak ziemianin był niszczony w sposób 
systemowy i bezwzględny zarówno przez okupanta 
niemieckiego, jak i komunistów.  Po wojnie większość z ok. 
20 tysięcy rezydencji i dworów uległa zagładzie. Celowo 
niszczono Polskę zachodnioeuropejską i katolicką, z jaką 
łączyła się tradycja ziemiańska, żeby zastąpić ją Polską 
sowiecką. Dziś, pomimo utraconych wpływów i znaczenia  
ziemianie są wciąż żywym świadectwem nieśmiertelności 
kultury i ducha polskiego oraz zaczynem jego odrodzenia. 
 

W opracowaniu „Z historii PRL” Jadwiga Inglis tak 
przedstawiła sytuację ziemiaństwa w okresie PRL: 

 
Ziemianie ze względu na rolę, jaką odgrywali 

w społeczeństwie polskim zostali w czasie II wojny 

światowej i po niej, poddani represjom i konfiskatom.  

Byli także środowiskiem wyjątkowo represjonowanym 

przez reżim komunistyczny. Na mocy dekretu z 6 

września 1944r., wydanego przez Komitet 

Wyzwolenia Narodowego dokonano całkowitego 

wywłaszczenia majątków ziemskich powyżej 50 ha (a 

w Wielkopolsce powyżej 100 ha). 12 grudnia 1944 

roku wydano dekret o upaństwowieniu lasów 

powyżej 25 ha. Oba dekrety i wydana potem ustawa 

o reformie rolnej, były niezgodne z obowiązującą 

wówczas konstytucją Rzeczypospolitej. W nowych 

granicach państwa (bez ziem zachodnich 

i północnych) w 1945 r. wywłaszczeniem objęto 2 

700 tys. ha ziemi. W ramach upaństwowienia lasów, 

przejęto ich 1780 tys. ha. Wywłaszczeniem objęto nie 

tylko użytki rolne i lasy, ale również majątki 

z dworem (pałacem), jego wyposażeniem, parkiem 

zabudowaniami gospodarczymi, przemysłem 

i stawami rybnymi. Reforma rolna została 

przeprowa-dzona w sposób bezwzględny i brutalny. 

Byłych właścicieli, którzy zdążyli wrócić do swych 

dworów, wyrzucano w ciągu najwyżej 2-3 dni, 

pozwalając im zabrać tylko część rzeczy osobistych. 

Zabroniono im mieszkać na terenie powiatu, 

w którym posiadali majątek, a w każdym razie nie 

bliżej niż o 30 km od ich dotychczasowych domów. 

Państwowe Gospodarstwa Rolne tworzono również 

z nierozparcelownych majątków ziemskich. Same zaś 

dwory i pałace, z wyjątkiem uznanych za dużej 

wartości zabytki (ok. 30 z ogólnej liczby ok. 18 000) 

albo zostały przekazane rozmaitym instytucjom, albo 

popadły w ruinę i większość z nich już nie istnieje. 

Aktualnie z ok. 600 dworów lub pałaców jedynie ok. 

200 jest w dobrym stanie i nadaje się do 

zamieszkania. Do 1956 roku wywłaszczeni ziemianie, 

a także ich dzieci, mieli trudności ze znalezieniem 

pracy, w dostępie do edukacji, zajmowania 

stanowisk kierowniczych. Wywłaszczeni ziemianie, 

przeważnie bez żadnych zasobów materialnych oraz 

mieszkań, znaleźli się w bardzo ciężkich warunkach. 

Wielu z nich było inwigilowanych i aresztowanych 

przez Urząd Bezpieczeństwa PRL. Represje te 

dotknęły ok. 15 000 członków rodzin ziemiańskich. 

Ponadto propaganda komunistyczna szerzyła na ich 

temat liczne kłamstwa i utrwalała fałszywe stereotypy, 

przedstawiając ziemian jako „obszarników–

darmozjadów”, „obszarników – wrogów klasowych”, 

„hitlerowskich kolaborantów”, „gnębicieli ludu” 

i „pańszczyźnianego chłopa”. Część tych kłamstw, 

a nieraz tylko półprawd funkcjonuje niestety do dziś 

w świadomości   społecznej   jako   spadek   po   

minionym okresie komunizmu. 
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Ziemiaństwo w powiecie tłumackim 

 

Czarnołoźce 
 

Właścicielką majątku we wsi Czarnołoźce, w pow. 
tłumackim, woj. stanisławowskim była Róża księżna 
Puzyna (Puzynina) z domu Rylska, żona Juliana, zmarła 
w 1938r. w Czarnołoźcach.  Do wybuchu wojny właścicielką 
była Józefa Rylska, przybrana córka Róży i Juliana, zm. 
w 1946r. we Wschowej, żona Adama Rylskiego, zm. 
w 1939r. w Czarnołoźcach. Majątek posiadał 1300 morgów 
ziemi ornej oraz 650 morgów lasów we wsi Kolińce. Ich 
dziećmi byli:  Julian Ścibor Rylski, ur. w 1910 r. – inż. rolnik 
(Dublany), administrował w Czarnołoźcach do 1939r. 
Aresztowany 27.09.1939 r.  przebywał w więzieniu 
w Tłumaczu – zaginął. (został zamordowany w ramach 
Zbrodni Katyńskiej i spoczywa w Bykowni pod Kijowem) 
Ożeniony z Ireną Waygart. Włodzimierz Ścibor Rylski ur. 
w 1914 r. – zginął pod Sierakowem 19 września 1939r., 
jako ppor. 9 Pułku Ułanów Małopolskich, posiadał studia 
rolnicze, ukończył kursy Turnaua we Lwowie, ożeniony 
z Teresą Sokołowską. Róża Ścibor Rylska Szymańska, żona 
inż. Mariana Szymańsiego oraz  Stanisław Ścibor Rylski. 
 

Puzynowie i Rylscy zamieszkali w Czarnołoźcach 
byli potomkami znamienitych i zasłużonych dla Polski 
rodzin. Jak pisze we wspomnieniu o księciu kardynale 
Janie Puzynie dr Kazimierz Lubecki „gniazdem 
rodzinnym Puzynów był ziemiański dom kniaziów 
Puzynów w Gwoźdźcu, niedaleko miasta Kołomyi, w 
Galicji wschodniej. Rodzina ta średniozamożna, lecz 
pochodzenia znamienitego była gałęzią słynnego rodu 
kniaziów Ogińskich i wspólnie z nimi wywodziła się z 
Kozielska. Puzynowie na wysokich urzędach dobrze 
Rzeczypospolitej zasłużeni, pod względem wiary jednak 
byli za dawnych wieków od Kościoła katolickiego 
odłączeni i w drzewie genealogicznym nawet trzech 
schizmatyckich archimandrytów posiadała. Później 
wszakże żyła w Koronie i w jedności kościelnej. Ojciec 
Kardynała, Roman, urodził się z Jana, szambelana 
królewskiego z czasów Stanisława Augusta, i małżonki 
jego Franciszki, z domu hrabianki Koziebrodzkiej. Za 
młodu brał udział, jako ułan, w kampanii napoleońskiej 
1812 roku; ranny pod Lipskiem, służył jeszcze długo w 
wojsku polskim i osiągnął stopień majora. Poślubił 
Hortensję Dwernicką, córkę walecznego jenerała 
Józefa, zwycięzcy pod Stoczkiem, którego względy 
zaskarbił sobie we wspólnej doli i niedoli pod 
Napoleonem. Z tego małżeństwa po synach Józefie, 
Romanie i Julianie, czwartym i ostatnim był przyszły 
Kardynał, który na chrzcie świętym otrzymał imiona 
Jana z Dukli, Maurycego i Pawła”.  

 

 
 

 
Kardynał Jan Maurycy Paweł Puzyna założył nowe 

seminarium diecezjalne w Krakowie i zatroszczył się także  
o wzniesienie budynku przy ul. Podzamcze. Dokończył 
odnowę konserwatorską katedry wawelskiej. W 1908 
koronował obraz Matki Bożej, odzyskał dla biskupstwa 
i odnowił kościół Benedyktynów w Tyńcu. Po śmierci 
papieża Leona XIII na konklawe w 1903 zgłosił w imieniu 
cesarza Franciszka Józefa I (któremu zawdzięczał wybór na 
kardynała) protest zwany ekskluzywą wobec próby 
wyboru na papieża kardynała Mariana Rampolli del 
Tindaro. W takiej sytuacji wybrano kardynała Giuseppe 
Sarto.  Zgłoszenie protestu przez kard. Puzynę wynikało 
z faktu, że Rampolla próbował wkraść się w łaski Rosji 
i Niemiec, i obiecał wcześniej władzom carskim, że w razie 
wyboru na papieża wprowadzi język rosyjski zamiast 
polskiego do kościołów katolickich na terenach zaboru 
rosyjskiego.  

 

Ważną postacią rodu Puzynów był książę, oficer 
artylerii Józef Wincenty Puzyna herbu Oginiec, ur. 
w 1793r., zm. w 1862 r., potomek Sejmu Wielkiego, 
w wieku 16 lat wstąpił do armii Księstwa Warszawskiego 
i jako porucznik artylerii konnej wziął udział w wyprawie 
moskiewskiej w 1812 roku. Do wybuchu powstania 
listopadowego mieszkał w Galicji, a na początku 1831 roku 

Jan Maurycy Paweł Puzyna kardynał książę 
biskup krakowski. 
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zgłosił się do wojska polskiego. Spotkawszy przypadkiem 
Józefa Dwernickiego, przyjął propozycję objęcia 
dowództwa tworzonej baterii artylerii konnej, z którą 
dołączył do korpusu. Dowodził artylerią we wszystkich 
walkach korpusu i wraz z nią przekroczył granicę Galicji. 
Uciekłszy z internowania przebywał jakiś czas 
w Warszawie, a do końca powstania pełnił służbę 
w Modlinie. Odznaczony był krzyżem Virtuti Militari 
i awansowany do stopnia kapitana. W 1833 roku wrócił do 
Galicji. Na bazie przeżyć Józefa Puzyny powstał pamiętnik 
(dziennik), który autor spisywał na bieżąco, a później 
wielokrotnie uzupełniał. Przepisywany był także przez 
członków jego rodziny.  Po śmierci autora pamiętnik 
znalazł się w posiadaniu spadkobierców. Były one 
zgromadzone w majątku rodzinnym w Gwoźdźcu, 
w dawnym powiecie kołomyjskim. Rękopis zatytułowany 
był: „Pamiętnik Józefa Kniazia z Kozielska Puzyny". Pod 
koniec dziewiętnastego  wieku Julian Puzyna, zamieszkały 
w Czarnołoźdźcach zajął się przepisaniem dokumentów 
i sporządzeniem z nich „kroniki rodzinnej". Prace nad nią 
ukończył 9 września 1888 r. W „kronice rodzinnej" znalazł 
się także dziennik Józefa Puzyny. Józef Puzyna był stryjem 
Juliana Puzyny z Czarnołoziec. 

 
 

Eustachy Ścibor Rylski, dziadek Róży (Rozalii) 
Puzyniny  był potomkiem Sejmu Wielkiego oraz posłem do 
Sejmu Krajowego Galicji I  i III kadencji. Wybrano go w 
pierwszej kurii obwodu Stanisławów, z okręgu wyborczego 
Stanisławów. 

Majątek Czarnołoźce został zakupiony przez 
Eustachego Rylskiego w 1859 lub 1860 r. Dwór już wtedy 
stał i nikt z mieszkańców wsi nie pamiętał kiedy był 
zbudowany. Do 1859 r. włascicielem Czarnołoziec był 
Klemens Raczyński. Właścicielem Koliniec od 1855 r. był 
Wincenty Dobrowolski, od 1890 r. Ksawera Majewska. 
Administratorem Czarnołoziec przez długie lata był inż. 
Marian Szymański, który  dobrze znał majątek i dwór. 
Dokładna data powstania niewielkiego drewnianego 
dworu, istniejącego w Czarnołoźcach do drugiej wojny 
światowej nie jest znana. W rodzinie właścicieli uchodził 
on za bardzo stary, co najmniej osiemnastowieczny. 
Budynek był niepodpiwniczony, drewniany, w całości 
parterowy, z użytkowym strychem o kształcie 
nieregularnego prostokąta, z podcieniami wspartymi 
również na drewnianych, smukłych filarach, kryty 
wysokim, gładkim dachem gontowym. Zarówno ściany 
zewnętrzne jak wewnętrzne były tynkowane i bielone 
wapnem. Układ wewnętrzny dworu był dwutraktowy, 
niemal w całości amfiladowy. Pokoje reprezentacyjne 
znajdowały się od strony południowo-zachodniej, 
mieszczącej pośrodku dawną sień. W ciągu XIX w. dwór 
ulegał drobnym przekształceniom. Zmianom uległo też 
przeznaczenie niektórych pokoi. Przy narożniku północno - 
wschodnim dobudowana została nowa sień oraz jeszcze 
dwa pomieszczenia. Nakryte  dwuspadowym dachem 
wspartym na słupach przejście wiodło stąd do oficyny, na 
której oprócz części gospodarczej, jak kuchnia, piekarnia, 
pralnia, mieściły się trzy pokoje służbowo – gościnne. 
Główny budynek mieszkalny zawierał dziesięć 
przestronnych pokoi. W narożu południowo-zachodnim 
usytuowany był salon zwany „dużym”. Do niego przylegał 
podobnej wielkości pokój stołowy z wyjściem na 
podcieniony ganek. Pokój następny, przypuszczalnie 
dawna sień używany był ostatnio, jako salon „mały”. 
Wszystkie te pokoje miały kształt prostokątny. Natomiast 
dwa dalsze tego samego traktu, sąsiadujące z gankiem, 
były kwadratowe. Jeden z nich służył jako kancelaria, drugi 
jako sypialny. Salon „duży” wyposażony był w posadzkę 
parkietową, podczas gdy w innych pomieszczeniach 
znajdowały się podłogi ze zwykłych desek z miękkiego 
drewna, heblowanych i lakierowanych. Stolarka drzwi 
i okien była profilowana i lakierowana na kolor biały.  

Róża księżna Puzynina (Puzyna), 
Czarnołoźce 1935r. 
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Prócz kilku zaledwie starych mebli, dwór w Czarnołoźcach 
nie miał cenniejszego wyposażenia wewnętrznego. Wśród 
antyków było jedynie trochę biedermajerów, a wśród 
obrazów największą grupę tworzyły zawieszone w sali 
jadalnej portrety rodzinne. Dwa z nich, w ramach 
owalnych, autorów nieokreślonych, przedstawiały ks. 
Romana Puzynę z Gwoźdźca, oficera wojsk Księstwa 
Warszawskiego, uczestnika kampanii z lat 1809, 1812 
i 1813, oraz jego żonę Hortensję z Dwernickich. Do 
szczególnie cennych zaliczano wizerunek gen. Józefa 
Dwernickiego na gniadym koniu, w mundurze wojsk 
Królestwa Polskiego, wskazującego pałaszem jakiś daleki 
cel.  Obraz ten, malowany na dykcie, był może 
fragmentem większej kompozycji, wyobrażającej bitwę 
pod Stoczkiem.  Z malarstwa o innej tematyce były dwie 
prace Juliana Fałata. Przed 1914 r. Adam Rylski zebrał 
ponadto niewielką kolekcję miniatur rodzinnych, z których 
sześć wypożyczył na urządzoną w 1912 r. we Lwowie 
wystawę. Były to portrety następujących osób: Jana 
Lekczyńskiego z 1825 r., rysunek na papierze wykonany 
przez  H.  Brezanyego  i tego samego mężczyzny 
akwarelowy portret  N. Natkowskiego z Wełdzirza i Ludwiki 

z Matkowskich Hoszowskiej na kości słoniowej pędzla 
Józefa Haara, również akwarele na kości słoniowej, 
malowane przez Michała Weixlbauma, a w końcu podobną 
techniką zrobione portreciki Teresy Matkowskiej oraz Marii 
Lekczyńskiej, oba niesygnowane. Do cenniejszych 
przedmiotów należały też stare dywany i kilimy tureckie. 
Ogród otaczający dwór z gazonami w pobliżu domu nie był 
zbyt duży, ani też niczym szczególnym się nie wyróżniał. 
Dwór rozebrany został w latach 1940/1941 
Oznaczenia planu domu: 1 - sień wejściowa, 2 - pokój 
kredensowy, 3 -salon mały, 4 – stołowy, 5 - salon duży, 6,7 
– gościnne, 8 – kancelaria, 9,10 – sypialnie, 11 - 
spiżarnia/służbowy, 12 – gościnny, 13 – spiżarnia, 14 - 
weranda otwarta (podcień), 15 – ustęp, 16 - weranda 
(podcień), 17 - wejście do komina,  18 – zlikwidowany  
komin z  wejściemwykorzystany na małą spiżarnię. Na 
poddaszu (strychu) znajdowało się charakterystyczne 
połączenie obu kominów (17,18) w kształcie dwustronnych 
schodów w jeden przewód kominowy,  19 – wejście na 
strych, 20 – podcień z dachem wspartym na słupach, 21 – 
chodnik z płyt betonowych zabezpieczony poręczą, 22 - 
pomost nad stawem zabezpieczony poręczą, 23 – 
zadaszone dwuspadowym dachem, wspartym na słupach 
i zabezpieczone poręczą przejście do oficyny, w której 
oprócz części gospodarczej, jak kuchnia dworska, 
piekarnia, pralnia, itp znajdowały się również trzy pokoje 
służbowo -  gościnne. W kuchennej podłodze znajdowało 
się wejście do małej piwniczki. Plan dworu oraz opis 
sporządził mgr inż. Marian Szymański. 

Adam Rylski, Czarnołoźce 1938 rok 
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Zjazd Związku Ziemian. Czarnołoźce, pow. Tłumacz, 
1929 r. Stoją od lewej: ..., ..., Marian Wartanowicz, 
..., Erwin Kintzi, Julian Rylski, hr. Stanisław Potulicki, 
Rudolf Bachman, Adam Rylski, Jam Linscheid, 
Czałczyński – Sekretarz Zw. Ziemian. Siedzą: Zdzisław 

Łdomirski, Ludwik Wiśniewski, Józefa Rylska, ... . 

Rodzina Rylskich i goście w parku dworskim. Czarnołoźce, 
1929r. Siedzą: Józefa Rylska, Róża księżna Puzynina, ks. 
Malski, Jan Linscheid (administrator majątku), Marian 
Szymański, mąż Róży Rylskiej. Stoją: Adam Rylski, Zofia 
Krajewska, Olgierd Biskupski, Róża Rylska, ..., Zofia Mykietyn, 
..., ..., ... . Na ziemi siedzi Stanisław Rylski i pies „Tomek”. 

Czarnołoźce, 1920r. 
Od lewej: Kazimiera 
Skwarczyńska 
(siostra Józefy 
Rylskiej), księżna 
Róża z Rylskich 
Puzynina, Julian, 
Włodzimierz i Róża 
Rylscy, Paweł 
Skwarczyński. 

Józefa i Adam Rylscy, 1908r. 

Czarnołoźce, 1937r. Stoją od lewej: ..., Marian 
Szymański, Anna Mysłakowska, Róża Rylska 
Szymanska, Janina Krajewska, Julian Rylski, 
Koleżanka z Jazłowca. Siedzą: Stanisław Rylski, 
Włodzimierz Rylski. 

Julian i Irena Rylscy, Jaremcze 1938r. 
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Na stawie w Czarnołoźcach. 

Czarnołoźce, 1933r. 
Od lewej: ..., Róża Rylska, Jaszczerko, 

Włodzimierz Rylski. 

 

Czarnołoźce, 1933r. 
Dwór i oficyna. 

Czarnołoźce, 1933r.  
W powozie Róża ks. Puzynina. 

Józefa Rylska z synem Stanisławem, 
Czarnołoźce, 1932r.  
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Wspomnienie o ks. Tadeuszu Malskim 
 

Wspomnienie o ks. Tadeuszu Malskim pochodzi ze 
strony Gazetki Siekierczyńskiej - Biuletynu 
Informacyjnego Samorządu Lokalnego. Ks. Tadeusz 
Malski był wieloletnim katechetą w Tłumaczu. 
 

http://www.siekierczyn.pl/images/gazetka/2013_2.pdf 

 
Nie do przecenienia była rola, jaka odegrał Kościół 

katolicki dla utrzymania i utwierdzenia narodowej 
tożsamości oraz integracji polskich osadników 
pochodzących z różnych stron II Rzeczpospolitej, głównie 
z Kresów Wschodnich zagarniętych przez Sowietów, 
niepewnych jutra, którzy znaleźli się nie z własnej woli na 
obcej im kulturowo, narodowo i religijnie ziemi. 
Największe zasługi na polu organizacji polskiego życia 
religijnego na terenie dzisiejszej gminy Siekierczyn położył 
pochodzący ze Świrza, w pow. Przemyślany, wyświęcony 
13 listopada 1913 r. we Lwowie ks. Tadeusz Malski. Pod 
koniec 1945 roku przybył on do Księżyn (Rudzicy) i objął 
funkcję proboszcza w od zawsze katolickiej parafii pw. św. 
Katarzyny Aleksandryjskiej. Wobec braku polskich 
kapłanów obsługiwał również duszpastersko okoliczne 
miejscowości. Pomagał mu przez półtora roku, 
dotychczasowy niemiecki proboszcz ks. Paweł Jahnel, 
kiedy to  14 maja 1947 r. wyjechał do Niemiec Zarządzał 
parafią od 2 kwietnia 1933 r. w trudnych dla niego czasach 
hitlerowskiego reżimu, którego był zdecydowanym jego 
przeciwnikiem. Biorąc pod uwagę ponad 30-letnie 
doświadczenie w duszpasterskiej pracy, władze kościelne 
proponowały ks. Malskiemu dużo większą parafię pw. 
Świętej Trójcy w Lubaniu, lecz po kilku dniach namysłu 
odmówił. Przyjął natomiast stanowisko dziekana dekanatu 
lubańskiego i zajmował je w latach 1950-1958. 

Wieloletni proboszcz Świętej Trójcy ks. Jan 
Winiarski tak go scharakteryzował: „Prostolinijna dusza. 
Przez całe Zycie pełnił obowiązki etatowego katechety. 
Trudno mu było nagiąć się do pracy w duszpasterstwie. 
Osiadła na najmniejszej parafii w dekanacie lubańskim, 
Rudzicy. Kuria Wrocławska pragnęła go widzieć na 
stanowisku wielkiej parafii. Proponowano mu Lubań. Trzy 
dni tylko tu przebywał. Nie mógł wytrzymać siły obrotowej 
kieratu dużej parafii i wkrótce znowu wrócił do Rudzicy. 
Mówił: „Lubań to miasto wielkie (12 000) wiernych), tam 
są dzwony, telefony, to nie dla mnie”. Rudzica mu 
odpowiadała. Był to kapłan o głębokiej wierze i bardzo 
rozmodlony. Kiedykolwiek wpadłem do niego, zawsze 
zastałem go z różańcem w ręku. Potrafił na pamięć 
deklamować  w języku greckim zapamiętaną jeszcze 
z młodych lat „Eneidę”. Na pamięć znał również „Pana 
Tadeusza”. Miał ogromnie wielkie serce pełne współczucia 
dla bliźnich”. 

Ks. T. Malski przez prawie dwa lata obsługiwał także 
duszpastersko nieobsadzona parafię w Siekierczynie, 
organizując od podstaw religijne życie na jej terenie. 
Odprawiał Msze św., udzielał ślubów (w 1946 roku 
połączył 41 par), chrzcił nowo narodzone dzieci (48 
chrztów w 1946 roku i 153 w 1947 roku), założył „księgę 
chrztów”, prowadził w szkole katechezę, na którą w 1947 
roku uczęszczało 380 uczniów. Po ponad 50-letniej pracy 
duszpasterskiej w 1965 roku przeszedł na emeryturę 
i opuścił Rudzicę. 

 

Aktualności 
 

Dzięki założonej stronie internetowej 
www.miastotlumacz.pl otworzyły się nowe możliwości 
nawiązywania kontaktów z osobami zainteresowanymi 
Tłumaczem oraz naszym Oddziałem. Nawiązane kontakty są 
niezwykle sympatyczne i  wartościowe, poszerzają także 
znacznie możliwości poznawcze zwiaząne z Ziemią Tłumacką. 
Kontakt z naszym Oddziałem nawiązał Pan Czesław Drzazga, 
który w imieniu Stanisława Wrońskiego, dawnego 
mieszkańca Tłumacza przysłał następujący list: 

 

Szanowna Pani Prezes 
 

Jestem sąsiadem pana Stanisława Wrońskiego, 
urodzonego 15.04.1929 r. w Tłumaczu.  Mieszka samotnie 
w Ostrzeszowie. Pan Stanisław nie wiedział do tej pory 
o istnieniu Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan. Dopiero 
kilkanaście dni temu natrafiłem przypadkowo na stronę 
internetową Stowarzyszenia i poinformowałem o tym 
pana Stanisława. Bardzo się tym zainteresował i zapragnął 
zostać członkiem stowarzyszenia i prenumeratorem 
Zeszytów Tłumackich. Kilka dni temu wpłacił przekazem 
pocztowym stosowne kwoty.  Prosi o informację, czy trzeba 
jeszcze dopełnić  jakiś formalności. Pan Stanisław nie korzysta 
z komputera, jestem gotów pośredniczyć w przekazywaniu 
ewentualnych wiadomości drogą mailową. Pragnę dodać, 

http://www.miastotlumacz.pl/
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że pan Stanisław Wroński jest bardzo zacnym człowiekiem, 
emerytowanym leśniczym, nie ma bliskiej rodziny i żyje 
trochę w osamotnieniu. Jego ojciec Michał Wroński (1893-
1930) był nauczycielem w Tłumaczu. Jego grób jest 
wymieniony w Waszych publikacjach wśród ocalonych 
grobów na cmentarzu tłumackim. Pan Stanisław był do 
niedawna bardzo aktywnym turystą, znawcą zabytków i ich 
historii w naszym regionie.  Jest przy tym cenionym 
gawędziarzem. W naszym klubie PZERiI systematycznie 
prowadził prelekcje na tematy krajoznawcze, historyczne 
itp. Bardzo interesuje się Kresami Wschodnimi i ich historią. 
Kilka lat temu uczestniczyłem wraz z panem Stanisławem 
w wycieczce do Lwowa i Stanisławowa. W drodze ze 
Lwowa do Stanisławowa pan Stanisław wziął mikrofon 
i prawie dwie godziny  opowiadał w autokarze o swoim 
dzieciństwie, wojennych przeżyciach, o stosunkach 
narodowościowych w Tłumaczu itp.  Wszyscy z ogromnym 
zainteresowaniem wysłuchali jego gawędy, a szczególnie 
dziękowała mu przewodniczka Ukrainka, mówiąc że 
dowiedziała się wielu rzeczy o których nie miała pojęcia. 
Myślę, że gdyby zachęcić pana Stanisława do napisania 
wspomnień, miałby wiele do opowiedzenia. Żałował 
bardzo, że  nie miał możliwości odwiedzenia Tłumacza 
w czasie tamtej wycieczki i nie odwiedził go nigdy po 
wojnie. Pan Stanisław ma już ponad 85 lat i w ostatnich 
miesiącach znacznie podupadł na zdrowiu, już nie 
podróżuje, ale nadal jego pasją jest krajoznawstwo, 
historia i Kresy. Ma bogaty księgozbiór i spory zbiór filmów 
dokumentalnych. Serdecznie pozdrawiam Czesław 
Drzazga.  
 

Nawiązanie kontaktów zaowocowało wysłaniem Panu 
Stanisławowi zdjęć rodzinnych oraz zdjęć grobu ojca 
znajdującego się na cmentarzu w Tłumaczu. Pan 
Stanisław wraz z Panem Czesławem Drzazgą odwiedzili 
Siedlakowice, uczestniczyli we Mszy św. i gościli u Pani 
Jaśkiewiczowej. 
 

 

  
 
 

 

 
 
 
 
 Innym bardzo wartościowym kontaktem, 
rokującym w przyszłości współpracę dla dobra 
Tłumackiej Ziemi jest kontakt z Panem Przemysławem 
Makarowiczem, archeologiem z Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Oto list od Pana Przemysława:  
 
Szanowna Pani Elżbieto, jestem archeologiem 
z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Prowadzę od 2009 r. badania kurhanów z epoki brązu 
w Bukównej (dzisiaj to Bukivna) koło Tłumacza nad 
górnym Dniestrem. We wsi było sporo polskich rodzin, 
polska szkoła, kościół  z połowy XIX w., przemieniony 
obecnie na cerkiew. Właścicielem wsi i okolicznych 
gruntów był Wojciech Komornicki. Interesują mnie jego 
losy (podobnie jak dzieje wsi Bukówna) po wygnaniu, 
z uwagi na zasługi Pana Wojciecha dla archeologii tych 
terenów. Był członkiem Polskiego Towarzystwa 
Prehistorycznego. Gościł w latach 30. XX w. archeologów 

Stanisłąw Wroński przed obrazem św. Anny 
w kościółku, w Siedlakowicach. 

Z wizytą u Pani Jaśkiewiczowej. 

Przed kościółkiem w Siedlakowicach. 
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z UJK we Lwowie, prowadzących już wówczas badania 
kurhanów. Nie ma we wsi polskiego cmentarza, koło 
kościoła jest pusty plac, nagrobki zostały zapewne 
zniszczone. Nie ma też dworu i kapliczki. Losy tego terenu 
były dramatyczne, jak w całej Małopolsce Wschodniej. 
Może ktoś z Tłumaczan ma jakieś informacje. Będę 
wdzięczny za każdą. 
Pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego, 
Przemysław Makarowicz 
 

Oraz drugi list: 
 

Szanowna Pani Elżbieto, dziękuję za odpowiedź. Moja 
wiedza o dziejach Bukównej nie jest duża. Próbuję 
wyjaśnić co się stało z mieszkańcami i jak przebiegała 
deportacja.  Niewielu starszych ludzi pamiętających te lata  
żyje. Cmentarz został zniszczony. Szkoła jest częścią 
kołchozu (pierwszego na ziemiach zabranych). Ukraińcy 
chwalą okres przedwojenny, właściciela Bukównej 
i mieszkających tam Polaków. Ale co było potem? 
Z wdzięcznością będę oczekiwał informacji od Pani. Po 
Wszystkich Świetych jadę w tamte okolice na dwa 
tygodnie na badania powierzchniowe z ekipą studentów. 
Koło Tłumacza też są kurhany (okolice Oknian i bliżej - 5 
km od miasta), które badaliśmy. Miasto trochę znam, 
mam nieco zdjęć, ale rozproszonych. Dużo zdjęć mam 
z byłego woj. stanisławowskiego. Tereny nad Dniestrem 
koło Bukównej są piękne i zapewne przedwojenni 
Tłumaczanie też tam wypoczywali. Oczywiście ewentualna 
"publikacja wspomnieniowa" w Zeszytach Tłumackich 
będzie dla mnie zaszczytem. Pozdrawiam serdecznie 
i gratuluję inicjatywy (ZT) - byłem zaskoczony, że coś 
takiego "lokalnego" jest wydawane. 
Przemysław Makarowicz 
 
I następny kontakt: 
 
 

Witam serdecznie. 
Jestem archiwistką Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Starej 
Wsi. W latach 1916-1945 siostry służebniczki pracowały 
w Tłumaczu, gdzie prowadziły niewielki sierociniec. 
Niedawno byłam w Tłumaczu, ale nie udało mi się 
zlokalizować miejca, gdzie mieszkały siostry. Nie udało 
nam się też znależć nikogo, kto pamiętałby siostry 
i mógłby nam w tym pomóc. Z dokumentów wynika, że 
parcela była ustutuowana u zbiegu ul. Howorki (Howurki?) 
i ul. Słowackiego. Może Państwo posiadają jakieś 
informacje dotyczące pracy sióstr w Tłumaczu? Może jakieś 
fotografie?  Ze swej strony, jeśli będę mogła w czymś 
pomóc, jestem do dyspozycji. Posiadamy m.in. wykaz dzieci 
przebywających w sierocińcu w latach 1920-1939. 
Z poważaniem - s. Marta Komborska  
 

Witam serdecznie! 
Dziękuję za odpowiedź na mój list i przepraszam za 
milczenie. Musiałam wyjechać i dopiero teraz odrabiam 
zaległości. Dziękuję za przesłane materiały. Są dla nas 
bardzo ważne - nie mamy, czy raczej do tej pory nie 
miałyśmy żadnego zdjęcia z Tłumacza. Relacja - 
wspomnienie też jest bardzo ważna. Siostra, która pracuje 
na Ukrainie wybierze się jeszce raz do Tłumacza i podane 
przez Panią dane będą na pewno bardzo pomocne. 
Pozdrawiam  serdecznie - s. Marta Komborska  
 

Mając na uwadze treści przysłanych listów redakcja 
Zeszytów Tłumackich zwraca się z prośbą do Czytelników 
o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących 
tematów poruszonych w listach.  
 

Z ogromną przyjemnością pragnę poinformować 
Członków i Sympatyków Ogólnopolskiego Oddziału 
Tłumaczan, że byliśmy gośćmi Oddziału Wrocławskiego 
Związku Szlachty Polskiej, którego prezesem jest nasz 
najmłodzy Tłumaczanin, twórca genealogii tłumackich 
rodzin Adam Biliński. Oddział reprezentowała prezes 
Elżbieta Niewolska oraz przewodnicząca Sądu 
Koleżeńskiego Irena Rosowska.  Na zebraniu ZSzP 
przedstawicielki OOT zaprezentowały działalność naszego 
Oddziału oraz zapoznały się z działalnością ZSzP. 
W imieniu OOT składam podziękowania na ręce prezesa 
Adama Bilińskiego. Adres strony internetowej ZSzP: 
www.szlachta.org.pl 

                                                                    E. Niewolska 

Prezes E. Niewolska była również gościem Zarządu  
TMLiKPW Oddziału Miłośników Kołomyi – Pokucie, który 
rozpatruje możliwość rozwiązania Oddziału. Na zebraniu 
Zarządu padła propozycja połączenia z Ogólnopolskim 
Oddziałem Tłumaczan. Zarząd OOT prosi Szanownych 
Członków Oddziału o wypowiedzi w tej sprawie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.szlachta.org.pl/
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Borkowska Barbara 285,00 

Burczyńska Matylda 17,00 

Chełminiak Barbara 7,00 

Dynaryński Zygmunt  34,00 

Hryhorczuk Krystyna 107,00 

Kłonowska Anna 7,00 

Kubica Janina 67,00 

Obarymski Julian 7,00 

Paleń Danuta 5,50 

Rosowska Irena 17,00 

Sobańska Helena i Hieronim 64,00 

Tuzinkiewicz Romasz Aleksandra 7,00 

Woroszczuk Bożena 100,00 

Zawadzka Maria 7,00 

Razem 731,50 
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Czesława Kałuża z d. Koczwara 
 

ur. 20.11.1932r. w Tłumaczu 
 

zm. 11.11.2014r. w Krakowie 
 

 
 
 

Nie umiera ten, kto trwa w pamięci 

żywych. 
 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

pogrążonej w żałobie Rodzinie  

składa 

Zarząd OOT oraz Redakcja Zeszytów 

Tłumackich. 

 

Odeszli 
 

Darowizny za okres od 22.05.2014 do 
28.11.2014 
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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 
za rok 2015 oraz uregulowanie należności składkowej za rok 2014. 
 

Spotkanie opłatkowe 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału zapraszamy na coroczny Opłatek, który odbędzie się 10 
stycznia 2015r. o godz. 13-tej w restauracji „Dwa kolory” przy ul. Joannitów 16, (wejście od ul. Suchej 
z tyłu dworca kolejowego). Jest to ta sama restauracja, co ubiegłym roku, tylko ze zmienioną nazwą. 
Msza św. Opłatkowa zostanie odprawiona, jak zwykle w kościele św. Doroty, Wacława i Stanisława 
przy Pl. Wolności 3 o godz 11-tej. Koszty konsumcji – 50 zł/osoby. Dla członków OOT – 25 zł/osoby. 
Podobnie, jak w ubiegłym roku mile widziane będą własne wypieki. Aby zapewnić sprawną 
organizację oraz miłą atmosferę Opłatka prosimy o zgłoszenia udziału do p. Ireny Rosowskiej, tel. 
501766488, do 31 grudnia 2014r.  
 

Wczasy w Mielnie Unieściu 
 

Informujemy, że wczasy w Mielnie Unieściu odbędą się w dniach od 13 do 27 czerwca 2015r. Koszt 
pobytu (noclegi i wyżywienie) 1 osoby wynosić będzie 65 lub 70 zł za dobę.  Informacje o kosztach 
pobytu dzieci oraz ewentualne zmiany w terminie pobytu należy zasięgać u p. Marka Rokickiego, tel. 
501486385. Pozostałe informacje dotyczące wczasów udziela Elżbieta Niewolska, tel. 790211416. 
Przydzielono nam 35 miejsc, więc prosimy o odpowiednio wczesne zgłoszenia do E. Niewolskiej. 
Zaliczki na pobyt należy wpłacać do końca marca 2015r. 
 

Strona internetowa 
 

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona strona internetowa  www.miastotlumacz.pl Strona 
jest w budowie, ale w miarę upływu czasu będzie wzbogacana o materiały archiwalne i wydarzenia 
aktualne. 
 

Nasze czasopismo dofinansowywane jest przez Radę Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa. Za dotację serdecznie dziękujemy. 

Strona 

 

 

Redaguje zespół w składzie: Elżbieta Niewolska – Redaktor Naczelny, Irena Rosowska, Adam Biliński, 

Łukasz Wolski 

Adres Redakcji: TMLiKPW Ogólnopolski Oddział Tłumaczan, 50 – 011 Wrocław, ul. Kościuszki 35 B/E, 
tel./faks 071/ 344 88 93 
 

Konto Bankowe: PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631 TMLiKPW Zarząd Główny - Tłumacz 
 

Skład i druk: "Bestmax” Karolina Okłot; ul. Krakowska 37-45; 54-424 Wrocław 
 

W publikowanych tekstach zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów oraz 
poprawek stylistyczno – językowych. Na życzenie autorów zwracamy przesłane materiały. 
 

http://www.miastotlumacz.pl/


 

 

 

 

Pod nadzorem Tłumaczanek 
Seniorek – Heleny Bilińskiej 
oraz Anny  Bocheńskiej od-
nowiono napisy nagrobne 
i oczyszczono grób  księdza 
Tadeusza Malskiego.  
 

 

6 września odbył się V Zjazd Rodziny Burczyńskich i Szmydów. Spotkaliśmy się tym razem w pięknych okolicach 
Jury Krakowsko – Częstochowskiej, w ośrodku wypoczynkowym „Orle Gniazdo Hucisko”. Organizatorką spotkania 
była Maja Kowalska Storożenko. Wspaniałe miejsce, piekne widoki i doskonała kuchnia sprzyjały pogłębianiu 
więzów rodzinno – tłumackich. Członkowie OOT przedstawili krótki zarys prac na tłumackim cmentarzu oraz 
wyświetlono film o Tłumaczu,  zrealizowany przez red. Grażynę Orłowską Sondej z wrocławskiej TVP. 

 



 

  

Akordeony Ryndycza produkowane przed wojną w Tłumaczu. Egzemplarze przedstawione na zdjęciu są 
własnością kolekcjonera akordeonów. Wg opisu są to:  Na zdjęciu górnym - akordeon perłowy, który ma 155 
basów, 6 chórów, 4 chóry na dyszkancie strojone w musette z jednym regestrem na gryfie załączającym 
i odłączającym 16". Na zdjęciu dolnym  80-cio basowy i ręcznie cały malowany. Każda informacja dotycząca 
producenta tłumackich akordeonów będzie mile widziana. 

 


