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Jan Lechoń 
 

Kolęda 
 

Myślał wczoraj coś Pan Bóg z zasępionym czołem, 

A potem się zamknęli z wielkim Archaniołem 

I w największym sekrecie coś radzili o świecie. 

Archanioł wracał z nieba z obliczem wesołym. 

Pyta więc Archanioła ten i ów z aniołów: 

„Zali może Bóg ruszy po gwiazdy na połów? 

Może nowe zakwitną oceany błękitno 

Albo nowe Karpaty wydźwigniemy z dołów?”. 

Archanioł długo milczał, nic im nie chciał gadać, 

Jeno kazał fornalom sześć koni zakładać 

I pomknęli po szosie, rankiem szarym o rosie. 

Zadudniło, aż gwiazdy jęły z nieba spadać. 

Wieźć się kazał Archanioł o milkę do wioski, 

Przed dworem, przed bielonym stanął Matki Boskiej, 

Patrzy w okno komnaty: w oknie kwiaty i kwiaty! 

Matka Boska przy krosnach haftuje bez troski. 

Stanął we drzwiach i rzeknie głośno: „Pochwalony! 

Witaj cudna Waćpanno! Z górnej idę strony! 

Wielka Tobie nowina! Będziesz Panno mieć syna! 

Bóg każe Ci Królową polskiej być Korony!” 

Upuściła Panienka haft, zmieszana srodze, 

Archanioł pomógł usiąść na krześle niebodze. 

Srebrnym skrzydłem Jej skronie dla ochłody owionie, 

A Panna dała słodkim łzom radości wodze. 

Święty Józef chciał gościa prosić na kusztyczek, 

Na miód stary, z rodowych wyjęty piwniczek, 

I mówi o splendorze: „Gość taki w biednym dworze!”. 

Panna szyje pieluszki z bielutkich spódniczek. 

Rano Pan Bóg jej posłał pereł pełną skrzynię, 

Na dwór dać Chrystusowi kazał ochmistrzynię. 

Matka Boska giezłeczko szyje złotą igłeczką 

I śpiewa Chrystusowi: „Płynie Wisła, płynie”. 
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Kościół w Tłumaczu 
 

Ks. Artur Zaucha 
 

Uroczystość poświęcenia budynku przyszłego 
kościoła odbyła się 22 lipca 2015 r. i była powiązana 
z odpustem na cześć św. Anny. Uroczystościom 
przewodniczył Metropolita Lwowski abp. Mieczysław 
Mokrzycki. Na mszy byli obecni kapłani  dekanatu 
stanisławowskiego na czele z księdzem dziekanem, 
przedstawiciele kościoła grekokatolickiego i prawo-
sławnego. Była również obecna władza miejska 
i powiatowa. Budynek kinoteatru kupił pan Bogdan 
Stanisławski pochodzący z Obertyna. Plany są wielkie, 
ale jak będzie, to czas pokaże. Na razie chcemy się 
skupić na fasadzie kościoła, bo plany są takie, aby był 
on jak najbardziej podobny do zburzonego kościoła. 
Na fotografii jest to pokazane. Jeżeli chodzi o ilość 
parafian to jest ich ok. 20 osób. Ale też są tacy ludzie, 
którzy zaczęli przychodzić do kościoła odkąd jest on 
w centrum miasta. Do wszystkiego trzeba czasu 
i modlitwy. Myślę, że sam fakt kupienia tego budynku 
świadczy o tym, że Bóg ma swoje plany co do 
Tłumacza. 
Od redakcji: Budynek kinoteatru został wybudowany 
na fundamentach dawnego kościoła Św. Anny, 
zburzonego przez władze sowieckie na przełomie lat 
1969/70. Wierni obrządku rzymskokatolickiego przez 
wiele lat zmuszeni byli  korzystać z kaplicy grobowej 
na tłumackim cmentarzu. Jak pisze ks. Artur Zaucha 
proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Obertynie, Bóg 
ma swoje wielkie plany co do Tłumacza, pozwolając 
tłumackim katolikom wyjść z katakumb. Tak bardzo 
upragniona świątynia, wymodlona w Siedlakowicach 
pod obrazem św. Anny przez dawnych mieszkańców 
Tłumacza powstaje niczym Feniks z popiołów.  

 

 

 

Listy do dr Michała Nikosiewicza 
 

Z perci na perć    cd.              Anna Gabańska                                                                                               

 

 
Bolesław musiał ukończyć jakieś szkoły. Był 

sekretarzem w starostwie w Rawie Mazowieckiej, 
gdzie właśnie poznał moją babkę, Janinę Nepomucenę 
Martę Tuszyńską. Wiedział, że jest zaręczona od 10 lat 
z panem Studzińskim, ale nietrudno mu było 
„zakręcić się” koło pięknej panny, zwłaszcza że i sam 
był bardzo przystojny i młody. Fotografia mojego 
dziadka Rykowskiego, tak jak i fotografia jego matki, 
a mojej prababki, została w albumie rodzinnym, 
w Tłumaczu.  Ponieważ mam jednak fotograficzną 
pamięć wzrokową,  namaluję ich portrety.  

Prababka  Rykowska wg prawa Mendla zarówno 
z podobieństwa zewnętrznego, jak i z charakteru, to 
moja zmarła siostra Antonina. Ta sama „bujna” 
fantazja, ta sama megalomania,  ta sama złośliwość 
i despotyzm do okrucieństwa posunięty,  kolor 
włosów, (kasztanowy z błyskami miedzi w słońcu), te 
same ciemne oczy, czyli antropologicznie typ 
śródziemnomorski. W naszej rodzinie mój brat 
i chrzestny syn Bronisław mają dużo zewnętrznego 
podobieństwa do prababki, ale nie są dzięki Bogu 
podobni cechami charakteru. Antonina miała nos 
podobny do nosów Gabańskich, usta ojca, ale to 
wszystko. Szkoda, że tylko takie było jej podobieństwo 
do ojca. 

Projekt fasady 
nowego kościoła. 

Antonina Gabańska 
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I znowu na poprzednią perć!  
Coś się mojej babci pokręciły daty i lata. 

Mówiła, że z p. Studzińskim była zaręczona 10 lat. 
Jakim cudem, skoro moja mama urodziła się jako 
drugie dziecko  w 1889 roku. Pierwszym dzieckiem 
była jej starsza o rok siostrzyczka Janeczka, która 
umarła w 1890 roku. To były czasy! „Co rok to  
prorok”. Źle mówiono o kobiecie, która  do roku po 
ślubie nie miała dziecka. Ślub babci był chyba w 1888 
roku, czyli babcia miała 36 lat, gdy wychodziła za mąż. 
Tak wypada z mojego rachunku, a mnie mówiła że 
miała 26 lat gdy wyszła za mąż za Bolesława 
Rykowskiego. Babcia umarła w Polskim  Wojskowym  
Szpitalu w Teheranie (dyrektorem szpitala był wtedy 
dr Zygmunt Grębecki). Michał Kruszyński (mój mąż) 
napisał pracę historyczną pt. „Stan zdrowotny 
Polaków wyewakuowanych z Rosji w 1942 roku.” 
i przedstawił ją na konkursie im. gen. Wacława 
Stachiewicza na Uniwersytecie  McGill w Montrealu. 
Otrzymał nagrodę 400 kanadyjskich dolarów. Praca 
Michała została przetłumaczona na język angielski 
przez mojego syna Michała Jana Kruszyńskiego 
i znajduje się w XX-tym tomie „Antemurale” (1) 
(fundusz Lanckorońskich), które rozesłane zostało do 
wszystkich osiągalnych bibliotek świata. Zachowałam 
polskie maszynopisy oraz oprawione egzemplarze 
w języku angielskim.  W swoich zbiorach mam także 
XX tom „Antemurale”, w którym znajdują się 3 prace. 
Jest w tym tomie 207 stron, z czego Michała praca 
zajmuje stron 81.  Doktor Grębecki na podstawie w/w 
pracy  w języku  polskim został odznaczony medalem  
Polonia Restituta. Przywiózł mu to odznaczenie 
nieżyjący już gen. Tadeusz Alf Tarczyński. Doktor 
powiedział wtedy do Michała juniora, że gdyby twój 
ojciec nie napisał tej pracy, nigdy nie dostałbym tego 
wysokiego odznaczenia. 

Zostawiam teraz dr Grębeckiego w spokoju 
i wracam do Rawy Mazowieckiej. W napiętej 
atmosferze upłynęły cztery lata małżeństwa pp. 
Rykowskich, tj. mojej babki i dziadka, a na dodatek 
któregoś dnia dziadek Rykowski  nagle zniknął. Cóż 
mogła zrobić moja babcia? Została bez środków do 
życia. Do swojej matki nie mogła się zwrócić, bo ta już 
nie żyła. Pozostał jedyny ratunek - brat w Warszawie. 
Razem z małą Zosią pojechała do brata, ale tu wdała 
się w tą sprawę jego żona, która oświadczyła, że 
owszem, bratowa może u nich zamieszkać przy ul. 
Wroniej 48, ale z dzieckiem musi coś zrobić (bo jak 

mówiła) jej dom, to nie ochronka. Babci postawiła 
warunek, że ma sobie poszukać pracy i płacić za 
mieszkanie i utrzymanie Pozostało jedno - zwrócić się 
do mojej prababki Rykowskiej ze Zgierza, matki jej 
zaginionego męża. Niewesoła to była perspektywa,  
ale nie było innej rady. Pojechała do Zgierza, a tu  dla 
odmiany prababka zgodziła się „trzymać” u siebie 
Zosię, ale bardzo niechętnie i za opłatą.  O pobycie 
synowej nawet słuchać nie chciała. Poradziła jej, aby 
Warszawie zamieszkała u brata „krawczyska”. 
Powiedziała jej: „Jesteś bardzo ładna, tam się uplasuj, 
a urodą też możesz zarobić na opłacanie za 
mieszkanie i żywienie dziecka, które u niej może 
zostać. W Warszawie jest pełno oficerów rosyjskich, 
będziesz więc miała złote życie i utrzymanie dla siebie 
i dziecka.” Pradziadek słuchał tych uwag przerażony, 
ale jak zwykle nic nie powiedział tylko nagle zerwał 
się z kanapki i wybiegł z domu. Powiedziała także: 
„Dobrze, że mąż sobie poszedł, bo ja mam tu sobie 
z tobą do pogadania. Dlaczego nie dałaś mi znać, że 
Bolek zamieszał się w sprawy polityczne? „Bo nie 
wiedziałam o tym” - opowiedziała babcia. „Taka 
z ciebie żona! Ja dobrze pilnuję mojego męża. Już on 
mi się nie zawieruszy”. Nie przypuszczała wtedy, że jej 
mąż także pracował politycznie „grając w preferka”. 
„Pamiętaj, że masz mi tu przywieźć wyprawkę dla 
Zośki, a że dzieci szybko rosną, to ty ją będziesz 
ubierała! Ja nie mam pieniędzy na wyrzucanie dla 
podrzutków!!  Myślałam, że Bolek dobrze się ożeni,  
robiłam plany, że przeniesiemy się do jednej z tych 
wiosek należących do klucza Tuszyn, a tu na całej linii 
KLAPA!!! No i popamiętaj sobie, że skoro biorę 
bachora na wychowanie,  to u mnie jest dyscyplina. 
O popatrz!” i pokazała „prawdziwą” dyscyplinę 
z drewnianą krótką rączką i skórzanymi rzemykami 
zakończonymi metalowymi haczykami! Babci, gdy to 
opowiadała wiele lat potem łzy płynęły z oczu,  bo po 
kilku latach tej katorgi ciałko dziewczynki miało pełno 
blizn. Mała Zośka na fotografii która została 
w Tłumaczu, to małe i skulone stworzonko w  bucikach 
na guziczki, które szczypały gdy się je zapinało,  
w spódniczynie na wyrost i bluzeczce z pogniecionym, 
marynarskim kołnierzem. Ze zdjęcia patrzą przestra-
szone, smutne oczęta i nieszczęśliwa buzia, którą 
częściowo zakrywały strączki półdługich włosów. 
Obraz nędzy i rozpaczy. Babcia dała zrobić tą 
fotografię, żeby pokazać ją mężowi, gdy się odnajdzie. 
Wierzyła, że nie powtórzy się historia jej ojca.   

Antonina Gabańska 
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Tymczasem trzeba było żyć, więc zostawiła 
córeczkę u babki Rykowskiej i pojechała do Warszawy. 
Nie była przygotowana do pracy zarobkowej, ale 
postanowiła spróbować i poszukać pracy. Poszła do 
sklepu braci Jabłkowskich (2), gdzie chętnie została 
przyjęta, bo była urocza, ale po kilku tygodniach 
zwolniono ją, mówiąc że jest za smutna. Poszła do 
Fruzińskiego (3), ale powtórzyła się ta sama historia. 
Przy ulicy Chmielnej był mały sklep z konfekcją damską 
i dziecinną. Została tam przyjęta na ekspedientkę. Tu 
nie żądano od niej radości, ale przed Bożym 
Narodzeniem babcia powiedziała, że wyjeżdża 
w dzień Wigilii i chciałaby wrócić dzień po Trzech 
Królach. Właścicielka sklepu chętnie zgodziła się na 
ten bezpłatny urlop i  w przypływie dobrego serca 
zaproponowała babci wybranie sobie prezentu 
świątecznego, wskazując na ładne suknie. Babcia 
podziękowała  i wybrała płaszczyk dziewczęcy  na 
dziewczynkę 5-cio letnią. Właścicielka skoczyła, jak 
oparzona! „Co, to pani ma dziecko??! Tak, mam 
córeczkę, która jest u mojej świekry w Zgierzu. Ani 
mężatek, ani panien z dziećmi nie zatrudniam! Może 
pani tu nie wracać!” Tu już moja babcia o łagodnym 
usposobieniu nie zmilczała. „Proszę pani,  umowa 
była, że obydwie strony obowiązuje miesięczne 
wypowiedzenie,  więc jeżeli wyrzuca mnie pani za to, 
że mam córkę,  należy mi się oprócz miesięcznej 
zapłaty pensja za cały styczeń. Umowa nie była 
spisana, ale ja jestem honorową kobietą, nie znoszę 
tylko mężczyzn, o ile nie są klientami. Ma tu pani 
zapłatę za dwa miesiące i niech się pani natychmiast 
wynosi. Nie znoszę kobiet, które miały, czy mają coś 
do czynienia z mężczyznami... I niech mi pani nie 
„zalewa”, że pani ma męża. Przy pani urodzie 
nietrudno poszukać sobie „męża”. Babcia chwyciła 
pieniądze i szybko wybiegła ze sklepu. Gonił ją tylko 
ironiczny rechot starej panny. Działo się to w wigilijny 
poranek 1894 roku. Babcia pobiegła Marszałkowską, 
wpadła do jakiegoś sklepu z dziecinnymi ubrankami, 
ale stać ją było tylko na włóczkowy szalik i czapeczkę  
dla jej Zosieńki. Potrzebne jej były pieniądze na bilet 
do Zgierza,  na zapłacenie czynszu i wyżywienie. 
Wiedziała także, że świekra na przywitanie upomni 
się o pieniądze za mieszkanie, utrzymanie i tzw. 
odzienie dla Zosi.  

Zosia była malutka, ale wg prababki była 
„ladaco” trudne do wychowania. W lecie biegała 
z chłopakami boso, łaziła po dachach i drzewach, 

a przecież to skandal, żeby panienka z „dobrego” 
domu tak się zachowywała. Co ludzie powiedzą? 
A ludzie litowali się nad małą Zosią, bo babka 
Rykowska znana była z  okrucieństwa, złośliwości, 
plotkarstwa i intryg. Nikt u niej nie bywał, bo szkoda 
jej było pieniędzy, chociaż jak się zdaje pradziadkowie 
mieli małą fabryczkę włókienniczą, bo dziadek co 
rano brał w rękę laskę ze srebrną gałką i wychodził do 
pracy. Wracał około podwieczorku,  posiedział chwilę 
i wychodził „na preferka”. Wiem z opowiadania mojej 
babci, że pp. Rykowscy mieli duży dom z podcieniami, 
dużym ogrodem i sadem. Babka  Rykowska ubierała 
się na czarno, bo to była żałoba po nieudanych 
powstaniach. Nosiła jedwabny czepek z koronką albo 
z tzw. „riuszkę". Na noc zdejmowała czarny czepek 
i wkładała biały z szwajcarską koronką,  a raczej 
haftem. To była moda wiktoriańska.  Przy wysokim 
kołnierzyku taftowej bluzki była dla higieny i ozdoby  
biała wypustka. Taką ją pamiętam na wyblakłej 
fotografii w kolorze sepii.  Fotografii jej męża nie 
było. Mama mówiła, że nie pozwolił się fotografować. 
Miał ku temu swoje przyczyny,  bo pewnego dnia 
zniknął i nigdy nie wrócił. Zapewne „pojechał” 
śladami pradziadka Tuszyńskiego.  

Babka Rykowska została sama,  ale niczego 
tam nie skonfiskowali. Mówiono ogólnie, że „uciekł 
od żony” i nikt się temu nie dziwił. Dziwiono się 
raczej, że tak długo wytrzymał. To był bardzo dobry 
człowiek. Uwielbiał „Małą”,  a „Mała” jego. Gdy  razem 
ze służącą babka wysyłała Zośkę po dziadka do 
kawiarenki,  to dla mamy był to raj. Służąca zwana 
przez babkę „popychadłem” zostawała na ulicy, 
a grający w karty panowie i kibice kupowali Zosi 
cukierki. Prababka chodziła do kościoła na sumę, 
pradziadek na mszę  ranną i nie dał się przekonać 
żonie, że suma jest ważniejsza, bo zimą wkłada się 
mantylę podbitą tchórzami, aksamitny czepek „od 
święta”, wysokie buciki zamszowe i lakierowe, ciepłe 
rękawiczki z jednym palcem, torbę z aksamitu, 
z której to niby przypadkiem wysuwała się bielutka, 
wykończona koronką chusteczka do nosa. Latem 
zakładana była taftowa, szeleszcząca, bardzo szeroka 
spódnica. Mama kiedyś podglądnęła, że pod 
spódnicą, pod warstwą szeleszczących halek znajduje 
się specjalna poduszeczka na górze „odwrotnej 
strony medalu”, zawiązywana na brzuchu na białe 
tasiemki, które ku radości małej Zosi czasem bywały 
nieposłuszne i „wyglądały” spod „szczoteczki”, którą 
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u dołu wykończona była spódnica. Góra u prababki aż 
zanadto okrągła odziana bywała w czarną taftową 
bluzkę z zakładkami i wysokim kołnierzykiem, 
wykończonym białą wypustką, a żabot typu „szantil” 
uszyty był z trzech falban. A na głowie? Czarny, 
słomkowy kapelusz z dużym rondem i z rajerami. Gdy 
był wiatr, to kapelusz przytrzymywany był czarną 
koronką zawiązaną pod szyją. Na dłonie nakładała 
jedwabne mitynki. Tak prababka „maszerowała” do 
kościoła,  trzymając w ręku dużą książkę do nabożeń-
stwa.  Dziadek był skromnym człowiekiem i nie lubił tej, 
jak to nazywał „wystawy”. W lecie chadzał w ciemnym 
tużurku, a w zimie w tzw. świtce (4) z szamerunkami 
i krymkowym kołnierzem.  Na głowę zakładał zimą tzw. 
„krymkę”, tj. czapeczkę z czarnej krymki, a latem 
kapelusz „panama” z czarną wstążką. Książki do 
nabożeństwa nie nosił, bo wystarczał mu różaniec, 
który zawsze miał w kieszeni. Rękawiczki nosił czarne, 
skórkowe, a na nogach czarne sznurowane buciki, tzw. 
getry i nieodzowną laskę ze srebrna gałką. 
A teraz hop z powrotem do Zgierza! 

U pradziadków kręciła się po domu służba. Była 
kucharka, pokojówka i dziewczyna „do wszystkiego”. 
Służba ciągle się zmieniała, a Towarzystwo św. Zyty 
(5), które polecało służące miało moją prababkę na 
czarnej liście, ponieważ kobiety służące u niej 
skarżyły się na nieludzkie traktowanie. Przez lata, 
w czasie których moja matka była na wychowaniu 
u prababki, tylko jedna nie odeszła. Była to 
„dziewczyna od wszystkiego”. Ponieważ była 
popychadłem nie przysługiwało jej świadectwo 
pracodawczyni. Dziewczyna ta bardzo lubiła moją 
matkę i gdy prababka Rykowska biła małą 6-letnią 
Zosię za niedokładne wyczyszczenie piaskiem 
osmolonych saganów, to wiejskie dziewczę ukradkiem 
wykonywało tą ciężką pracę za małe dziecko, które nie 
miało nawet siły udźwignąć ciężkich, żelaznych, 
emaliowanych wewnątrz garów, usmolonych sadzą. 
Aby oszczędzić na opale kucharka miała nakazane 
zdejmowanie „kółek” z blatu kuchni podczas 
gotowania. Dlaczego w albumie rodzinnym była 
fotografia babki Rykowskiej – nie wiem. Pamiętam 
tylko tyle, że gdy oglądaliśmy album i otwierali 
stronę, na której było jej zdjęcie, mama mówiła: 
„Obróć prędko tę kartkę albumu.” 

Któregoś dnia  mama podpatrzyła, że dziadek 
jakiś papier kładł do kieszeni, gdy wychodził  na 
„preferka”. Mała Wścibska,  gdy służąca wzięła do 

wyszczotkowania dziadka ubranie wyciągnęła ten 
papier i schowała. Czytać jeszcze nie umiała, ale miała 
go pod materacem na swoim łóżeczku i gdy jej 
mama, a moja babka przyjechała, dała jej ten papier 
do przeczytania. Była to tajna, drobno drukowana 
gazeta w języku polskim. Dla ostrożności moja babka 
nie zapoznała się z treścią tej gazetki przy dziecku, 
zabrała ją ze sobą do Warszawy i jak później mówiła, 
przeczytała w „wygódce”. Była to gazetka polityczna, 
którą panowie grający w „preferka” wkładali jeden 
drugiemu do kieszeni. Ale był tam też dział ogłoszeń 
i babcia przeczytała, że fabryka kołder potrzebuje 
maszynistki do szycia wierzchów kołder. Podany był 
adres i babcia poszła do tej fabryczki. Kazali jej coś 
tam przeszyć na maszynie, co dla babci nie było 
żadną trudnością i została przyjęta.  

Pracowała tam bardzo ciężko, a gdy chwilkę 
chciała odpocząć (od brokatów bolały ją oczy),  zaraz 
słyszała: „Pani Marto maszyna stoi”. Wracała do 
domu późnym wieczorem z bólem oczu i głowy. 
Szycie brokatów, zwłaszcza wczesną wiosną, późną 
jesienią i zimą przy naftowej często „filującej” lampie 
nie było  łatwe. Ale trzeba było pracować na dziecko 
i na siebie. Tak przeszły dwa  lata. Babcia szyła, jak 
zmechanizowana maszyna. Często słyszała: „Ach, 
musimy kupić „glasse” rękawiczki na te piękne 
rączki”, ale na tym się kończyło. Pewnego dnia 
zwrócono się do niej: „Pani Marto, czy nie widziała 
pani pierścionka z jednokaratowym brylantem? Zdaje 
się, że zostawiłam go w kuchni. Pani tam poszła napić 
się herbaty z cytryną. Czy pani naprawdę nie widziała 
tego pierścionka? To dziwne,  przecież pani tam 
poszła zaraz po mnie”. „Nie, nie widziałam tam 
pierścionka” odpowiadała mama i szyła dalej. Takie 
pytania i aluzje znała już na pamięć. Tymi pytaniami 
ją witano, karmiono w ciągu dnia i wieczorem 
żegnano. Babcia domyślała się, że jest to „pite” do 
niej, że podejrzewają ją o kradzież, ale zaciskała zęby 
i szyła, bo trzeba było. Trwało to chyba miesiąc,  gdy 
pewnego dnia przyszedł policjant i przyprowadził ze 
sobą służącą, która miesiąc temu „podziękowała” za 
służbę. „Proszę państwa ta dziewczyna okradła 
swoich chlebodawców. Zrobiliśmy u niej w kuferku 
rewizję i znaleźliśmy też złoty pierścionek 
z jednokaratowym brylantem. Ten pierścionek, jak to 
ona mówi,  należy do państwa.” Policjant wyszedł, 
a babcia podziękowała za pracę. Przepraszali babcię, 
ale nie chciała zostać. Znów znalazła się bez pracy.  



            Zeszyty Tłumackie 2(56) 2015r. 
 

6 
 

Babcia znała perfekt język rosyjski i w rosyjskiej 
gazecie przeczytała w ogłoszeniach tzw. wolnych 
prac, że właściciel ziemski, wdowiec z sześciorgiem 
dzieci poszukuje gospodyni i opiekunki do dzieci. Nie 
pamiętam nazwy posiadłości, ale znajdowała się ona 
w okolicach Kielc. Podane było nazwisko i dokładny  
adres. Babcia napisała, została poproszona o przyjazd 
i została przyjęta razem z Zosią! „Mam moich 
sześcioro, to niech będzie i pani córeczka; siódemka 
to dobra cyfra”. Tak babcię przywitał właściciel 
majątku. Babcia odebrała już 12-letnią Zosię od 
świekry i zajęła się domem, i dziećmi właściciela 
wdowca. Pracowała od świtu do nocy, ale lubiła tą 
pracę i co najważniejsze Zosia odżyła w towarzystwie 
dzieci i swojej matki. Pisywała także do brata, do 
Warszawy. Pracowała tak ponad rok, gdy zauważyła, 
że ludzie odsuwają się od niej w kościele. Zaczęły 
dochodzić do babci różne plotki, oszczerstwa 
i docinki, że przyjechała jakaś znajda z dzieckiem 
i romansuje ze swoim chlebodawcą. Nie chciała rzucać 
pracy, poszła więc do proboszcza i opowiedziała mu 
swoje i córki życie, opowiedziała o zniknięciu męża 
i ksiądz z ambony ogłosił, że jeśli ktokolwiek, 
cokolwiek złego powie o pani Rykowskiej, będzie 
musiał się wyspowiadać i z góry ogłasza, że nie da 
rozgrzeszenia. Babcia pracowała jeszcze przez rok, 
nawet gdy właściciel majątku ożenił się ze „starą 
panną” (27 lat), nauczycielką z sąsiedniej wsi. 
Właściciel majątku wcale nie był zdziwiony. To był 
pan po czterdziestce, który miał znajomych w okolicy 
Zgierza i nim babcię zatrudnił, wszystko sprawdził. 
Zarówno w Zgierzu, jak i w Rawie Mazowieckiej.  

Pewnego dnia niespodziewanie przyszedł list 
od dziadka Rykowskiego, adresowany na Warszawę, 
ul. Wronia 48 i przeadresowany na aktualny adres 
babci przez brata Edka.  W liście tym dziadek pisał, że 
musiał uciec z przyjacielem pod zabór austryjacki. 
Otworzyli tam sklep spożywczy kontynentalny. Interes 
szedł dobrze i dziadek chciał  sprowadzić do Lwowa 
żonę i córeczkę. Gdy kasa była pełna, wspólnik nagle 
ulotnił się zabierając gotówkę. Dziadkowi zostało tylko 
to, co miał w kieszeni.  Sprzedał prawie pusty sklep 
i czytając gazetę znalazł ogłoszenie, że w Turce nad 
Stryjem jest do objęcia posada sekretarza przy szybie 
naftowym. Został zaangażowany, ma ładną pensję, 
dom z werandą i ogrodem i prosi żeby żona i dziecko 
przyjechali do niego.  

Babcia wraz z Zosią wyjechały do Turki. Czekał 
tam na nią mąż, skrzynie bakalii, cukru i rozmaitych 
słodyczy sprowadzanych z Wiednia. Czekały perfumy 
Wortha. Do dziś pamiętam te flakoniki i umeblowane 
mieszkanie dziadków. Dyrektorem szybu w Turce 
i szybów w Gorlicach i Ropczycach był stary kawaler, 
pan Bronisław Skórski. Właścicielem tych szybów był 
p. Macher, który co roku wyjeżdżał do Palestyny 
i przywoził p. Skórskiemu różne prezenty. Do dziś mam 
w domu trzy pudełka z oliwnego drzewa, jedne 
z prezentów od p. Machera. Pewnego dnia Bolesław 
Rykowski, którego lubili ludzie i zwierzęta, a konie 
wchodziły mu na werandę, do której nie było 
schodków poczuł się źle. Poszedł do doktora, 
w poczekalni poprosił o szklankę wody, a gdy 
przyniesiono wodę już nie żył. Miał 38 lat. Jego 
śmiercią bardzo przejął się p. Bronisław Skórski, który 
od pierwszego wejrzenia zakochał się w mojej babci. 
Dziadek umarł wczesną wiosną, a w zimie tego 
samego roku był ślub wdowy, mojej babki 
z Bronisławem Skórskim. Matka moja, która prawie 
nie znała swego ojca ukochała „Tuńcia”, a on Zosię. 
Dziadkowie pobrali się zimą 1906 roku. Babcia brała 
ślub w adamaszkowej, jedwabnej sukni w malutkie 
listeczki w kolorze lekko kawowym. Suknia miała też 
tren, który zarzucało się na lewą rękę. Obsypana była 
także złotymi i żółtymi różami namalowanymi przez 
Zosię. Wkładałam tą suknię, gdy miałam 5 lat. Jedwab 
był już w kilku miejscach popękany. Małżeństwo pp. 
Skórskich było bardzo szczęśliwe. Państwo Skórscy 
z Zosią przenieśli się do Jasła, do własnej kamienicy 
na rogu rynku i nie pamiętam jakiej ulicy. W trakcie 
nauki w prywatnym gimnazjum im. Błogosławionej 
Jolanty w Jaśle w latach 1938/39 codziennie 
przechodziłam obok kamienicy ukochanego dziadzia. 
Dziadek dojeżdżał do Turki, do Gorlic i do Ropczyc, miał 
udziały w ropie i gazie ziemnym i był bogatym 
człowiekiem o wspaniałym charakterze. Podróżował 
z długimi, skórzanymi walizeczkami na papiery. W tych 
to walizeczkach w Tłumaczu, mama moja trzymała 
wszystkie dokumenty, łącznie ze świadectwami mojego 
ojca ze  szkoły powszechnej, która mieściła się 
w Święcanach koło Jasła. W drugiej babcia przechowy-
wała podręczne, zawsze przeliczane srebro stołowe. 
Pojechały one z nami w 1940 r. na Sybir, gdzie je nam 
skradziono w 1942 roku na stacji Kermine 
w Uzbekistanie. 
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Dziadkowie zamieszkali w Jaśle, gdzie mama 

moja chodziła do szkoły powszechnej. W tym samym 
czasie do gimnazjum męskiego (budynek z czerwonej 
cegły) uczęszczał mój ojciec Józef Gabański. Gdy miał 
lat 18, a matka 14 poznali się na ślizgawce,  zamar-
zniętego wylewu Jasiołki. Razem „holendrowali” na 
łyżwach i tak zaczęła się ich znajomość. Koledzy, tzw. 
studenci mówili Józkowi Gabańskiemu: „Popatrz no 
Józek, twoja śliczna Zosia Rykowska idzie”. Ojciec 
odpowiadał wtedy: „Jak to ma być śliczne, to co jest 
brzydkie?” Zosia wychylona z okna na piętrze wodziła 
oczami za Józkiem do czasu, gdy dziadek w 40-tym 
roku życia przeszedł na emeryturę i pp. Skórscy 
wyjechali wraz z córką do Lwowa. Mieszkali przy ulicy 
Stryjskiej i należeli do parafii św. Mikołaja. Józef 
Gabański zdał maturę i pojechał do swojej matki, do 
Święcan. Było tam małe gospodarstwo, które 
prowadziła jego owdowiała matka. Miała troje dzieci: 
syna Józefa, którego chciała widzieć księdzem, córkę 
Marysię i jeszcze jednego syna, który umarł jako 
niemowlę. Ojciec opowiadał, że miał 5 lat, gdy umarł 
jego braciszek. Ówczesnym zwyczajem ciało 
nieboszczyka leżało w domu na stole przykrytym 
kirem  trzy dni. Gdy przychodzili sąsiedzi pomodlić się 
przy zwłokach mały Józek klaskał w rączki i śmiejąc 
się mówił: „Umal, umaI, już nie będę musiał kołysać!”  

Gabańscy należeli do zubożałej szlachty herbu 
Janina. Józef powiedział swojej matce o Zosi, na co 
w odpowiedzi usłyszał: „Chciałam, abyś był księdzem 
Józuś,  ale  skoro  zakochany  jesteś w Zosi Rykowskiej  

to już z ciebie dobrego księdza nie będzie”. Teraz 
musicie razem z Marysią zdecydować, które z was 
będzie się uczyć, a które zostanie na gospodarce, bo 
stać mnie tylko na kształcenie jednego z was.” 
Trzynastoletnia wówczas Marysia zdecydowała, że ona 
pozostanie na gospodarstwie, a Józuś niech się kształci 
i ożeni z Zosią Rykowską. Józef Gabański pojechał do 
Lwowa, aby poprosić o rękę Zosi. Drzwi otworzyła mu 
moja babcia i oświadczyny odbyły się na korytarzu. 
Następnie zaprowadziła mojego ojca do męża, pana 
Skórskiego, który chory leżał w łóżku. Ojciec powtórzył 
oświadczyny i został przyjęty, ale  pod warunkiem, że 
ukończy studia. „A my już pomyślimy o wyprawie” 
powiedział na zakończenie oświadczyn dziadek Skórski. 

Zosia kończyła we Lwowie pensję pani 
Gabryjelskiej. Uczyła się malarstwa pod okiem Jana 
Styki, który w tym czasie pracował z Kossakiem nad 
Panoramą Racławicką i pobierała lekcje gry na 
fortepianie, a babcia uczyła ją gospodarstwa 
domowego, szycia i haftowania. Na pierwsze wakacje 
po oświadczynach Józef Gabański zawiózł swoją 
narzeczoną do matki, do Święcan. Przywitała ją 
serdecznie, przyniosła szczuplutkiej dziewczynie 
mleko „prosto od krowy”, a gdy Józuś był w polu przy 
żniwach przekazała Zosi swoje rady. „Muszę ci 
powiedzieć Zosiu, że Józuś jest raptus. Gdy wyjdziesz 
za mąż pamiętaj, gdy Józuś będzie w domu, kręć się 
koło niego i bądź ciągle zajęta, ale gdy go w domu nie 
będzie odpoczywaj sobie. Pamiętaj Zosieńko, 
mężczyzna lubi gdy się koło niego kręcić, jak ziemia 
dookoła słońca. Józuś gra bardzo ładnie na 
skrzypcach, jest samoukiem, ty uczysz się gry na 
fortepianie, więc naucz się mu akompaniować, 
choćby ci się nie chciało. A jaką będziesz miała ślubną 
suknię? „Białą, atłasową, welon tiulowy i białe 
atłasowe pantofelki” – odpowiedziała mama. „To 
pamiętaj, gdy będziecie klęczeli przy ślubie, zarzuć mu  
tren na stopy. Będzie to rękojmią, że chociaż 
mężczyzna  jest panem domu, to właściwie ma tym 
domem kierować żona.  Żona, to nie tylko szyja 
męskiej głowy, to sama głowa. Tylko nigdy, przenigdy 
nie narzucaj mu otwarcie swojej woli, poddaj sugestię 
i bądź przygotowana na to, że ją odrzuci, aby po kilku 
dniach, albo tygodniach powiedzieć ci rewelacyjną 
myśl, jak to, czy tamto ma być zrobione. Zgódź się 
z nim, ale nigdy przenigdy nie powiedz mu, że to był 
twój pomysł!! Nigdy nie mów niczego złego o swoim 
mężu i nigdy nie ośmieszaj go przy obcych i przy 

Zofia i Józef Gabańscy przed domem 
w Huddersfield (Wielka Brytania), 1947 rok. 
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twoich rodzicach. A czy będziesz miała wyprawę? 
I szybko dodała: bo jak nie, to ja się o nią postaram” 
Będę miała wyprawę mamusiu i posłucham twoich 
rad” – odparła mama.  

W domu moich dziadków przygotowywano  
wyprawę dla Zosi. Jak już pisałam mój dziadzio 
Bronisław Skórski był bardzo zamożnym człowiekiem 
i bardzo kochał moją matkę. Szyło się więc tuzinami 
bieliznę osobistą i bieliznę pościelową z najcieńszego, 
lnianego płócienka, tzw. lnianego nansunga. Cała 
bielizna pościelowa miała ręcznie haftowane 
monogramy „Z.R.” Wszystko, a więc staniczki, koszule 
dzienne, halki, kaftaniki i bielizna pościelowa 
ozdobione były szwajcarskimi  haftami. Kołdry były 
ciemnoczerwone i pikowane, uszyto 12 obrusów 
adamaszkowych o tkanych wzorach kwiatowych. 
Najlepiej pamiętam te tkane w słoneczniki i w maki. 
Wszystkie z 12-toma mereżkowanymi serwetami. 
W skład mebli do saloniku wchodziły: czarny, 
inkrustowany masą perłową, pełny fortepian Playel, 
bambusowe, kryte wiśniowym pluszem mebelki w stylu 
edwardiańskim, jak nakazywała aktualna moda,  
stolik który w Tłumaczu został w moim pokoju (miał 
blat fornirowany jasnym dębem), cztery krzesełka - 
foteliki,  w skos kanapka na dwoje, taboret od 
fortepianu okrągły, pokryty wiśniowym pluszem na 
podkręcanej grubej śrubie, wykonany  na specjalne 
zamówienie, tzw. etażerka i olbrzymi dywan 
seledynowego koloru z bukietami  różowych róż. 
Komplet mebli do jadalni, czyli: prosty kredens 
dębowy na górze ozdobiony  kolorowymi witrażami, 
stół rozkładany, sześć krzeseł z prostymi oparciami 
pokrytymi skórą o ciemniejszym zabarwieniu. 
Sypialnia składała się z prostych jasno dębowych 
mebli. Były to dwa duże łóżka (na wypadek choroby 
któregoś z małżonków), dwie szafy: jedna na wiszące 
ubrania, druga z półkami na całą jej szerokość, 
toaletka z lustrem, szufladami i blatem z jasnego 
marmuru, dwie proste nocne szafki, materace 
sprężynowe, oszklona bieliźniarka, serwety z gofro-
wanymi falbanami i koronkami na wszystkie półki, 
a na podłogę wiśniowy dywan w kremowe róże. Do 
wszystkich tzw. francuskich drzwi przygotowano  
portiery o „tureckim” wzorze, a do przytrzymywania 
ich łańcuchy zakończone dużymi gałkami z ciemnego 
dębu, które miały tępe, metalowe „kolce”, które  
przypominały owoce kasztanów. Karnisze mosiężne, 
z olbrzymimi kulistymi gałkami na zakończeniach. 

Czyścić je było prawdziwą męką. Na ściany w sypialni 
przygotowano dwa dywany 2,5 x 3m w perskie wzory 
w kolorach: wiśniowych, szafirowych, indygo 
i popielatych, a do jadalni serwis na 24 osoby, biały 
w lila maki sprowadzony z Czech oraz filiżanki, 
spodeczki i talerzyki  do codziennego użytku, białe 
w delikatne wianuszki różyczek i srebro stołowe na 24 
osoby z monogramami „Z.R”.  Kuchnię wyposażono 
w dużą kuchnię angielską „AGA”, wszelakiego rodzaju 
emaliowane garnki i garnuszki, wszystkie utensylia 
kuchenne, według przepisu „Uniwersalnej Książki 
Kucharskiej” p. Marii Ochorowicz Monatowej, książki 
odznaczonej na Wystawie Higienicznej w Warszawie 
w 1910 roku, wydanej nakładem  Księgarni Polskiej 
Bernarda Połonieckiego we Lwowie. Mam taką książkę 
do dziś. Dostałam ją od Pani Dolaisowej w 1939 roku. 
Była ze mną na Sybirze, była ze mną w wojsku, 
objechała pół świata i staruszka jest ze mną do tej 
pory. W książce tej dostałam od Pani Dolaisowej 
wyciąg mojej metryki chrztu, wydanej przez o ks. 
kanonika Edwarda Tabaczkowskiego.   
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Ślub moich rodziców odbył się we Lwowie 23 
kwietnia (na św. Wojciecha) w 1910 roku.  Matka 
pamiętała o przykryciu stóp Józiowi  w czasie ślubu. 
Ubrana była w białą atłasową suknię z trenem. Józio 
był w spodniach w paski zwanych z niemiecka 
„sztrajfkami”, popielatej brokatowej kamizelce, białej 
koszuli z nakrochmalonym „na sztywno” przodem, 
brokatowym srebrzystym krawatem, sztywnym, 
wysokim białym kołnierzykiem z zagiętymi rogami 
w tzw. „jaskółkę” i czarny cylinder „chapeauclaque”, 
którym lubiłam bawić się w Zakopanem. Mówiło się, 
że z pogody i wydarzeń dnia ślubu można wywróżyć 
przyszłe życie małżeńskie, bo są rzeczy, które się 
filozofom nie śniły. Dzień ślubu był pogodny, ale przez 
pomyłkę  po mamę z dziadkiem, tzn. z Tuńciem 
przyjechały kare konie, przeznaczone dla pana 
młodego. Pana Młodego zawiozły do ślubu siwki, 
zaprzężone do karety. Po wielu latach, pewnego ranka  
mama powiedziała mi: „Już zajeżdżają po mnie kare 
konie”. Odeszła tamtego dnia na zawsze. Umarła o 9.15 
wieczorem. Ogarnęło mnie straszne uczucie 
bezradności, gdy trzymałam jej stygnącą, drobną rękę. 
Było to w dniu św. Krzysztofa, w imieniny Krzysi i wigilię 
imienin moich. Przeniosłam je potem na 29 września, 
na św. Michała  i obchodziłam je z moimi dwoma 
Michałami – mężem i synem.  Dzisiaj obchodzę je 
z moim synem i wnukiem.  

Mój syn „zangliczał” doszczętnie, chociaż 
jeszcze nie tak dawno będąc w gimnazjum  kupił 
sobie wojskową, amerykańską kurtkę z naszywkami 
„Poland” na ramionach, narażając się na szykany 
dyrektora  „ultra Anglika”. Oświadczył mi ostatnio, że 
jest Anglikiem, a ja w duchu dodałam „z Kołomyi”.  
Nie chciałam wszczynać dyskusji i kłócić się z nim, bo 
przyjeżdża do mnie raz w tygodniu, w środę, na którą 
dostaje „przepustkę” od żony na 2 godziny. Zjadamy 
razem kolację, chwilkę porozmawiamy i Michał pędzi 
do muzycznego pokoju, siada do fortepianu i gra. Lubi 
Bacha, Mozarta, Beethovena, Chopina, a ostatnio 
„czyta” wariacje Paganiniego – Rachmaninowa. Nawet 
zabrał się do „czytania” kompozycyj ojca, zatytuło-
wanych „Ósmy cud świata”! Przeczytałam ostatnio 
„Miasto Niepokonane” i chciałam podzielić się 
z synem tą wiedzą, ale powiedział, że on polskich 
książek nie czyta! Było mi przykro, bo jeszcze kilka lat 
temu, gdy przyjechał na kilka dni ze Szkocji w czasie 
wakacyj   uniwersyteckich  prosił mię o „Krzyżaków”, 
o „Trylogię”, zabrał masę polskich książek. Miał 

wtedy posadę  „educational psychologist”. Sprawdza 
się przysłowie „gdzie diabeł nie może, tam babę 
pośle”. Polakiem natomiast postanowił zostać 
adoptowany 11-letni syn angielskiej żony, który miał 
na imię Stuart. Tenże Stuart oświadczył w sądzie, że 
skoro on otrzymuje nazwisko Kruszyński, to jest 
Polakiem i zmienia sobie imię  na Aleksander,  bo to 
w każdym języku pisze się tak samo. Widzisz więc 
Dzidku, że mam teraz syna pełnej krwi Polaka - 
Anglika z Kołomyi i rodowitego Anglika, Polaka 
z Blackpool. Jednak jakaś „równowaga w przyrodzie” 
musi być. Czasem w głowie mi się kręci od tej polsko 
angielskiej mieszanki zwyczajów. U nich zwyczajowo 
na  Christmas Dinner  przyrządza się wołowinę, ale 
Lynn (żona Michała) już drugi rok z rzędu przygo-
towuje kolację wigilijną z barszczem zakwaszanym 
razowym chlebem,  uszkami, gołąbkami i pierogami ze 
słodką kapustą. Na stół przykrytym białym obrusem 
wykłada czerwone serwetki żeby było patryjotycznie, 
a  pod obrus wkłada sianko. A jakże! „Nie rozbierosz 
bez wodki”, jak mawiają Rosjanie. U Anglików  
choinka jest ubrana, a pokoje  udekorowane na długo 
przed świętami. Nie daj jednak Boże, żeby dwa 
tygodnie po świętach coś z dekoracji zostało, bo to zły 
omen. U mnie będzie choinka metrowej wysokości - 
koreański świerk w pojemniku z ziemią, który 
podobnie jak poprzednie świerczki  posadzę w mojej 
„dżungli”. Będzie miał czerwone szyszki. Tak 
zapewniono mię w szkółce drzewek. Moje kolorowe 
światełka dałam w zeszłym roku Michałowi i kupiłam 
złote gwiazdki ze złotymi światełkami. Mam klejone 
przez nas, tj. przez mojego Dużego Michała, Małego 
i przeze mnie malutkie biało czerwone chorą-
gieweczki, mam łańcuszek robiony przez moją mamę 
w 1950 roku,  srebrne cieniutkie rureczki łączone 
niebieskimi koralikami, mam z waty narciarza 
i saneczkarza. Nikt do mnie nie przychodzi na święta, 
to i niczego nie piekę. Do rodziny, tak na święta, jak 
i na imieniny  piszę kartki okolicznościowe i oni też 
przysyłają mi życzenia.  

Mam wrażenie Dzidku, że z trudnością 
doczytasz do tego miejsca, ale ja piszę listy, a nie 
książkę. Wybierz z tego co Cię interesuje, resztę 
wyrzuć. Nie mam nic przeciwko temu. Piszę, bo 
chcesz żebym pisała i dobrze mi z tym. W ten sposób 
rozmawiam sobie z Tobą. Masz szczęście, że nie 
słyszysz mojego starego, drżącego, monotonnego 
głosu i w każdej chwili możesz przestać czytać. Mówię 
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podobnie zdaniami bez orzeczenia, jak nasz kanonik  
ks. Tabaczkowski. Jedno kojarzy się z drugim, 
najczęściej bardzo odległym. Kręćka dostałbyś, 
gdybyś był zmuszony robić dobrą minę  do złego 
interesu. Muszę Ci jeszcze napisać, że ubiegłej 
niedzieli pojechałam do moich wnuków i do 
„kościelnej” synowej (pierwsza żona mojego syna), 
do Lytham Saint Annes, niedaleko Blackpool'u. 
Zawiozłam im serwis „słonecznikowy” pełny na 
dwanaście osób. To był prezent dla mojego Michała 
na Boże Narodzenie w 1973 roku. Mój syn 
i „urzędowa” synowa nie chcieli go, bo  to fajans, 
a nie porcelana. No to zawiozłam też wszystkie 
półmiski i półmiseczki na przystawki z tzw. „stainless 
steel”, kilka dużych obrusów z bielonego i naturalnego 
lnu. Materiał kupiłam w Polsce w latach 60-tych, 
wykończyłam mereżkami, dodałam lniane serwetki, 
kryształowe salaterki ze srebrnym brzegiem, dwie 
srebrne tace żardinerkowe, spodnie sztruksowe 
i sweterki dla wnuków. Wandzie kupiłam pozłacany 
ołówko-długopis i szkło powiększające w pozłacanej 
oprawie,  jedną z moich narzutek – szal z „minek”, 
materiał na komplet i dwa kieszonkowe słowniki 
angielskich idiomów i przysłów. To tylko 75 mil, więc 
wróciłam tego samego dnia, około 18-tej. Dobrze mi 
się jechało. Bardzo lubię prowadzić auto. Prawo jazdy 
mam od lata 1942 roku i ma jeszcze ważność na 3 
lata. Potem napiszę o przedłużenie, o ile doczekam. 
Nie jeżdżę szybko. W miastach 30 mil na godzinę, 
a na autostradzie mój wóz jest najekonomiczniejszy 
przy 60 - 65 mil na godz. Na trzeciej linii inne 
samochody mijam 70-dziesiątką. 
Teraz idę spać! Dobranoc. Jest 23.30, a kot na 
dworze! Pa! Hanka.  
 
1) Antemurale – periodyk wydawany w latach 1954-
1985 przez Polski Instytut Historyczny w Rzymie. 
Kluczową rolę w jego powstaniu miał ksiądz Walerian 
Meysztowicz. W skład rady pisma wchodzili: Maria 
Danilewicz - Zielińska, Karolina Lanckorońska, Henryk 
Paszkiewicz. W czasopiśmie ukazywały się rozprawy 
autorów polskich (rzadziej obcych) w języku 
angielskim, francuskim, włoskim oraz po łacinie. 
Wydawano też teksty źródłowe. Tematyka głównie 
mediewistyczna. (Wikipedia) 
2) Bracia Jabłkowscy – właściciele sklepów oraz 
Domu Towarowego w Warszawie. Zaczynali w 1884 
roku od maleńkiego sklepu przy ulicy Widok 6. 

Kierowała nim  Aniela Jabłkowska, córka Józefa 
Jabłkowskiego, który przybył do Warszawy z planami 
rozkręcenia interesu. Sklepik został wydzielony 
z mieszkania rodziców Anieli znajdującego się na 
parterze kamienicy. W 1888 r. sklep przeniesiono na 
Hożą 14, wówczas jednoosobowe do tej pory 
przedsiębiorstwo powiększyło się. Do Anieli dołączyli 
jej bracia, a firma od teraz nazywała się Bracia 
Jabłkowscy. W 1897 r. do firmy dołączył Józef 
Jabłkowski junior, co było przełomowym momentem 
w dziejach przedsiębiorstwa. Sklep znowu jeszcze 
kilkukrotnie zmieniał adresy. Od 1900 r. przez 14 lat 
działał przy Brackiej 23. Handlowano głównie 
konfekcją damską i męską. Firma rozwinęła się do 
tego stopnia, że prowadziła nawet sprzedaż 
wysyłkową poza Warszawę, oferując szycie na miarę. 
Od 1908 r. wydawano półroczne katalogi, które były 
czymś nowym w ówczesnym marketingu. W 1914 r. 
rozpoczęto budowę Domu Towarowego, który stoi 
przy Brackiej do dziś. Jabłkowscy kupili sąsiednią, 
mocno zniszczoną kamienicę, by móc ją wyburzyć 
i uzyskać większy plac pod budowę nowego gmachu. 
(Wikipedia) 
3) Fruziński J. Fabryka Czekolady, Spółka Akcyjna – 
firma istniejąca w latach 1888-1939 w Warszawie, 
Posiadała fabrykę słodyczy oraz własną sieć sklepów 
firmowych.(Wikipedia) 
4)  Świtka - inaczej siermięga; wierzchnia odzież 
wieśniacza, noszona także przez zagonową szlachtę, 
z grubego materiału o długich rękawach, sięgająca do 
kolan lub połowy ud. Była oznaką prostoty i biedy. 
(Wikipedia) 
5) Towarzystwo  Świętej  Zyty – Stowarzyszenie 
Katolickiej Służby Żeńskiej założone w 1898 roku 
z inicjatywy Adeli Dziewickiej oraz jezuity ojca 
Włodzimierza Ledóchowskiego służyło pomocą 
młodym dziewczętom ze wsi nieprzygotowanym do 
życia w mieście. Głównym celem Towarzystwa była 
wszechstronna opieka nad dziewczętami pracującymi 
jako służące. Szczególny nacisk kładziono na ich 
urobienie religijne, zawodowe i kulturalne, wpajano 
im zasady higieny, troszczono się o ich zdrowie. 
Opieka udzielana przez Stowarzyszenie rozciągała się 
na całe życie danej służącej. Dlatego też z myślą 
o starych służących zorganizowano dla nich 
schronisko i opiekę lekarską. Nie pominięto również 
opieki prawnej, sprawy ubezpieczeń i innych 
świadczeń. 
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Wojna w powiecie tłumackim 1941 – 1944 
cd. 

 

Michał Nikosiewicz 

 
 
 

Zajęcie Tłumacza przez sowieckie wojska 
nastąpiło  27 - 29 marca 1944 r., ale walki o miasto  
trwały do końca kwietnia. Linia frontu przebiegała 
między Tłumaczem i Tyśmienicą. W Jackówce, 
w domu Schprechmana założono szpital polowy. 
Powoli zaczęli ujawniać się Żydzi. Sowieccy wojskowi 
doradzali im opuszczenie Tłumacza i udanie się do 
Czerniowiec, ponieważ front się często 
przesuwał i do Tłumacza w każdej 
chwili mogli wrócić Niemcy. Tak się też 
stało. Jak wspomina Jan Lipiński, pod 
koniec kwietnia 1944 roku uciekał 
z Tłumacza razem z cofającym się 
wojskiem radzieckim i innymi 
mieszkańcami miasta w kierunku 
Jezierzan. Droga prowadząca do wsi 
była ciągle bombardowana. Zginęło 
tam lub zostało rannych wielu  
żołnierzy sowieckich, a także wielu 
tłumaczan. Prawdziwa masakra 
nastąpiła jednak dopiero w samych 
Jezierzanach. Od bomb lotniczych 
zginęło wielu żołnierzy, uciekinierów 
oraz mieszkańców wsi, którzy szukali 
schronienia w zabudowaniach. Wycofujący się 
z Tłumacza Sowieci zabrali kilku ukraińskich 
nacjonalistów (min. Mikołaja Czaplińskiego i Leona 
Ryndycza), których rozstrzelano w Jezierzanach za 
próbę ucieczki. Wśród uciekinierów było coraz 
więcej tłumaczan. Wszyscy uciekali na wschód, jak 

najdalej od frontu, który posuwał się za 
uciekinierami. Gdy zatrzymał się na kilka tygodni 
pod Chocimierzem, mogliśmy spokojnie dotrzeć do 
granicy polsko – rumuńskiej, przekroczyć ją 
w Dźwinaczu i dotrzeć do Czerniowiec. Wśród 
uchodźców byli min. Wilhelm, Mieczysław i Karol 
Kłonowscy, żona Karola, Borzemski, Kazimierz 
Baranowski, Zygmunt, Eugeniusz i Jan Lipińscy, ks. 
Wróbel z Jezierzan, ks. Edward Kopeć, ks. Stanisław 
Kuchta i inni. W czasie bombardowań bardzo 
ucierpiała tkanka miasta. Zburzony został budynek 
gimnazjum, dworzec kolejowy, dom „Sojuzu”, szkoła 
podstawowa, plebania, częściowo zniszczony został 
budynek „Sokoła” oraz wiele budynków mieszkalnych. 
Zniszczeniu uległy min. domy Białkowskich, Śniecho-
wskich, Nikosiewiczów i Weinca. Rozbity został dom 
Guza i dom Bigosa, pod którego ruinami zginęła jego 
żona. Spaliła się stodoła Gierułów, we wszystkich 
domach wyleciały szyby. Cały teren pokryty był lejami 
po wybuchach bomb, zginęło wiele koni wojskowych, 
które później w tych lejach grzebano. W wyniku ataku 
samolotu zwiadowczego zginął Tadeusz Jarosławski 
i młodszy Petrus. Na rynku zginęło troje dzieci 
kolejarza Kozaka z Popielowa. W Słobódce została 
śmiertelnie ranna żona kowala Czerwaka.  

 
 
 
 
 

Urząd pocztowy w Tłumaczu w czasie okupacji 
niemieckiej 1941/1944. 

 

Dzieci z Jackówki po I Komunii św. na tle tylnej 
ściany kościoła św. Anny.  Wśród dzieci siedzą: 
nauczycielka Wacława Gawendzianka oraz ks. 
Franciszek Piszczór. Tłumacz, czerwiec 1944 r. 
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Po odbiciu Tłumacza Niemcy zorganizowali 

szpital polowy w domu notariusza Grabowieckiego, 
a kasyno w domu Hrapkowiczów. Ujawniający się 
Żydzi, którzy pozostali w Tłumaczu zostali przez 
Niemców wyłapani i wymordowani (min. Joachim 
Munzer). Zginęło wtedy ok. 300 Żydów, którym udało 
się przeżyć całą niemiecką okupację dzięki pomocy 
udzielanej przez Polaków i Ukraińców. Niemcy ciągle 
atakowali i po wycofaniu wojsk radzieckich ponownie 
zajęli Tłumacz pod koniec kwietnia 1944 r. Front ustalił 
się na linii Dniestr – Obertyn – Horodenka do lipca 
1944r. Parafię tłumacką nadzorował w tym czasie ks. 
Piszczór, odprawiał msze św. i przygotowywał dzieci 
do pierwszej komunii. Czasem zgłaszali się do niego 
księża niemieccy i węgierscy, aby odprawiać Msze 
święte Niektórzy z nich byli kapelanami, inni 
sanitariuszami. Po wysiedleniu ludności z terenów 
przyfrontowych z Chocimierza do Tłumacza przybył 
proboszcz ks. Jakub Marszał i wraz z ks. Piszczórem 
zamieszkali w przytulisku Sióstr Albertynek, ponieważ 
plebania była zbombardowana. Front znów zaczął 
zmieniać swoje położenie.  Tym razem zaczęły się 
wycofywać z Tłumacza w kierunku Stanisławowa 
wojska niemieckie i węgierskie. W trakcie wyco-
fywania niemiecka straż tylna wzięła zakładników 

(min. Agopsowicza). Wycofujące się wojska 
węgierskie, które w trakcie walk o Tłumacz poniosły 
duże straty zdążyły jeszcze uwolnić  polskich  jeńców.  
25.07.1944 roku do  Tłumacza ponownie wkroczyły 
wojska sowieckie. Zaczęła się organizować sowiecka 
administracja. Wśród sowieckich urzędników wielu 
wcześniej sprawowało swoje funkcje w Tłumaczu 
w latach 1939 – 1941. Zarządzono pobór do wojska. 
Komisja składała się z aptekarza,  położnej i siostry 
Józefinki,  której  udało się uchronić od poboru 
jednego z Polaków (Kwiatkowskiego) z powodu 
licznej rodziny. Ukraińcy niechętnie szli do 
sowieckiego wojska i uciekali do lasu, do 
banderowców. Rosjanie w odwecie zabierali ich 
rodziny i wywozili na Sybir. Jesienią 1944 roku 
banderowcy wkroczyli do Tłumacza, zdobyli 
tłumackie więzienie, uwolnili Ukraińców, a 12 
Polaków aresztowanych przez Sowietów 
wymordowali. Uratowało się tylko dwóch Polaków 
(w tym Merski). Więzienie spalili i wysadzili minami, 
pozostawiając pod gruzami śmiertelnie rannych. 
Rannym nie można było udzielić pomocy ponieważ 
żołnierze sowieccy nie dopuszczali nikogo do gruzów 
więzienia. W Tłumaczu znów był wielki pogrzeb. 
Świadkiem tych wydarzeń był ks. Piszczór, który 
musiał zorganizować pogrzeby ofiarom tego 
wydarzenia. Do walki z banderowcami władza 
sowiecka organizowała specjalne bataliony. Wiosną 
1945 r. na rynku w Tłumaczu powieszono trzech 
banderowców. Polacy uciekali z wiosek do miast, 
wiele ludzi chorowało na tyfus, wielu umierało. 
W Oknianach Ukraińcy rozwiesili ulotki, w których 
wzywali Polaków do opuszczenia wsi w ciągu 24 
godzin, grożąc śmiercią. Władze sowieckie nie 
interweniowały. W jednym z wspomnień Szlomo 
Blond opisuje swój powrót do Tłumacza w pierwszych 
dniach sierpnia 1944 r.: „W drodze do miasta 
spotkałem 2 wozy z sowieckimi urzędnikami. Byli 
w cywilnych ubraniach. Kilku z nich znałem z 1940 r., 
min. naczelnika Oddziału Finansowego - Werbniaka. 
Z cmentarza tłumackiego sowieci usunęli większość 
z setek zadbanych grobów, wszystkie sklepy 
żydowskie były puste i zamknięte. Zamknięte były 
także żydowskie domy. W mieście nie było żywności 
i przez jakiś czas dostawaliśmy ją z kuchni sowieckiej. 
Później chłopi z sąsiednich wsi zaczęli przywozić do 
miasta i sprzedawać swoje produkty. Pojawiło się 
również  kilka rodzin i pojedynczych  osób  żydowskich. 

Liegenschaft Tłumacz 1941/1944. 
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Zacząłem pracować w „Gosbank”. Któregoś 
dnia listonosz przyniósł worek z pocztą od 
Żydów tłumackich, którzy uciekli do Rosji, ale 
adresaci już nie żyli. W mieście panował 
ciągły niepokój. Banderowcy napadali na 
sowieckie urzędy. Milicja i NKWD baryka-
dowały się w domach za kolczastymi 
drutami. Na ulicy nosili broń. Po jakimś 
czasie przysłano do Tłumacza duże i dobrze 
uzbrojone oddziały wojskowe, które zaczęły 
zwalczać banderowskie bandy ukrywające 
się w lasach koło Oleszy. Całą wioskę 
wysiedlono, kobiety i dzieci zabrano do 
Tłumacza i umieszczono w budynku Kasy 
Pożyczkowej. Życie miasta powoli zaczęło się 
uspokajać, wrócił handel i różnorakie usługi. 
Dramaty jednak ciągle się zdarzały. 
W drodze do Stanisławowa zamordowany 
został pod Pałahiczami Chaim Inslicht, a Lejzor 
Buchwald zdołał uciec. Po tej tragedii wszyscy Żydzi 
z Tłumacza wyjechali do Stanisławowa. Wysłałem 
tam swoją  żonę wraz z dziećmi Inslichta. Ja musiałem 
zostać w pracy, aż do zwolnienia w lutym 1945r., do 
czasu kiedy ukazały się zarządzenia pozwalające 
Polakom wyjechać do Polski.” 

Młodzież polska w wieku poborowym została 
zmobilizowana i znalazła się w szeregach Wojska 
Polskiego I Korpusu, a potem II-go i przeszła cały 
szlak bojowy aż do Berlina. Dołączyli do Polaków 
z Tłumacza, których wywieziono na Sybir w 1940 r. 
i którzy nie zdążyli wstąpić do formujących się 
oddziałów W.P. gen. Andersa. Tłumaczanie walczyli 
szeregach WP i ginęli na różnych frontach. W Afryce, 
we   Włoszech,  pod   Narwikiem,   we   Francji,  Belgii, 
Niemczech, w marynarce, lotnictwie, w ZWZ, AK, 
BCH, GL, w szeregach I i II Korpusu LWP. Wielu 
zginęło, ale też wielu przeżyło. Byli i tacy, którzy 
wrócili z Zachodu po wojnie, ale byli także tacy, 
którzy nie wrócili nigdy w obawie przed represjami. 
Młodzi tłumaczanie, którzy pod koniec wojny 
wstąpili do LWP awansowali, byli odznaczani, 
studiowali na wyższych uczelniach zdobywając 
zaszczyty, stopnie naukowe i wojskowe. Po 
deportacji  1946 roku niewiele rodzin pozostało 
w Tłumaczu, a i one w 1956 roku opuściły Tłumacz. 

Ekspatriacja tłumackich Polaków dopro-
wadziła do likwidacji parafii rzymskokatolickiej. Ks. 
Piszczór   tak  opisuje   te   wydarzenia:   „W  połowie  

 
 

 

czerwca 1945 r. przyszli do mnie milicjanci 
i powiedzieli, abym w ciągu 3 dni opuścił Tłumacz. 
Poprosiłem o przedłużenie terminu do 7 dni, na co 
się zgodzili. W ostatnim dniu, gdy ładowaliśmy 
rzeczy kościelne i osobiste na auto ciężarowe 
przyjechał ks. Kopeć i pozostał w Tłumaczu jeszcze 
tydzień. Za nim nastąpił dzień wyjazdu, jeszcze 
w maju zjawiła się u mnie komisja z „Selrady”, aby 
spisać kościelny inwentarz. W komisji byli Rosjanie 
i Ukraińcy. Gdy spisywali sprzęty, kościelny zdążył 
wynieść do sąsiadów naczynia i szaty liturgiczne. Po 
wejściu do zakrystii spisali komody i szafy, ale do 
środka nie zaglądali. Księgi metrykalne zabrali nieco 
później. Zdołałem   zachować  kartotekę  i  księgę  
zapowiedzi, na podstawie której wystawiałem na 
Śląsku zaświadczenia metrykalne dla dawnych 
parafian z Tłumacza. Pospuszczałem rejestry 
w organach i odesłałem klucze od kościoła, do 
„Selrady”. W ostatnią niedzielę czerwca 1945 r. 
ogłosiłem likwidację parafii, z płaczem pożegnaliśmy 
nasz kościół i załadowane furmanki skierowały się 
w stronę Stanisławowa. Ja pojechałem  tam 
rowerem. Po przyjeździe do Stanisławowa kościelne 
rzeczy (w tym 5 obrazów) złożyłem przy kościele 
Saletynów na Majzlach i zamieszkałem u jednego 
kolejarza. W Tłumaczu pozostawiłem ok. 50 
parafian. Po kilku dniach udałem się do Lwowa, do 
Kurii,  aby  przedstawić  sprawę  likwidacji  parafii.  

Uczniowie polskiej szkoły w parku pod pomnikiem Stalina. 
Tłumacz, rok 1940/1941. 

Liegenschaft Tłumacz 1941/1944. 
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12 sierpnia 1945 r. wyjechałem do Polski. 
Otrzymaliśmy jeden wagon kryty i jeden otwarty na 
rzeczy.” Ks. Piszczór wraz z siostrami Józefitkami ze 
spalonego przez banderowców w Bratyszowie 
klasztoru przyjechał 16 sierpnia 1945 roku do 
Brochowa (dzielnicy Wrocławia). Otrzymał probostwo 
w Kątach Wrocławskich, a po latach przeniósł się do 
Maruszyny Dolnej, gdzie zmarł. Po opuszczeniu parafii 
łacińskiej w Tłumaczu przez parafian i proboszcza 
kościół zamieniono na magazyn, a na przełomie lat 
1969/70 wyburzono. 
 

Byłem w Tłumaczu.  
 
Bogusław Wiśniewski 
 

Zawsze chciałem odwiedzić Tłumacz, rodzinne 
strony mojej mamy Marii Wiśniewskiej z.d. 
Burczyńskiej, która się tam urodziła się i spędziła 
dzieciństwo. Często słyszałem w domu, że tam przeżyła 
najpiękniejsze dni swojego życia. Wspomnienia te 
dotyczyły oczywiście okresu dzieciństwa, bo w wieku 
dziewięciu lat doświadczyła wraz z rodziną piekło. 
W 1939 roku  został aresztowany przez NKWD jej 
ojciec Leon Burczyński, a ona wraz z mamą Joanną  
i pięciorgiem rodzeństwa  zostali sami. Był to okres 
tęsknoty, strachu i niepewności o przyszłość. Ale 
najgorsze przyniósł im  kwiecień 1940 roku i wywózka 
w bydlęcych wagonach na wschód ZSRR. Babcia 
Joanna wraz z dziećmi -  Marysią, Jadzią, Staszkiem 
i Józkiem została deportowana do Kazachstanu. Bronia 
i Hela miały wielkie szczęście,  w tym czasie były 
u rodziny i zostały w Polsce. Rok 1945 to kolejny 
transport, ale tym razem już do Polski.  Cała rodzina 
została przetransportowana na ziemie zachodnie, do 
Kamiennej Góry i dla większości z nich był to ostatni 
przystanek. 
Te parę słów skreślonych przeze mnie, to tylko 
wzmianka o losach Leona Burczyńskiego i jego rodziny.  
W chwili obecnej wszyscy jego potomkowie  zbierają 
materiały do opracowania i publikacji historii całego 
rodu. 
Chciałbym złożyć wielkie podziękowania mojemu 
przyjacielowi Tadeuszowi Paciorkowi za dzielne 
towarzyszenie mi w tej podróży i udzielenie bezcennej 
lekcji historii. 
Szczególne podziękowania składam mojej żonie 
Czesławie za ogromne wsparcie i wielką motywację 
do tego wyjazdu.                                                                                                         

Wrażenia z Ukrainy.  
 

Tadeusz Paciorek 

 
Miejscem docelowym naszej podróży na Kresy 

był Lwów oraz Tłumacz k. Stanisławowa, w którym do  
inwazji radzieckiej w 1939 roku mieszkał dziadek 
Bogdana Wiśniewskiego wraz z rodziną. Wyruszyliśmy 
o godz. 7 rano pociągiem z Siedlec do Warszawy, stąd 
do Lublina, a tu zamiast oczekiwanego planowanego 
pociągu pospiesznego do Rzeszowa, PKP Intercity 
podstawiło nam zdezelowany autobus, który po 
upływie pół godziny miał awarię. Po dłuższej przerwie 
podstawiono nam następny autokar, równie wysłużony 
i od nikogo nie mogliśmy się dowiedzieć, dlaczego nie 
jedziemy pociągiem. Pasażerom puszczały nerwy 
i niektórzy  sprzeczali się z konduktorem.  Potwornie 
zmęczeni po kilkunastogodzinnej podróży w doku-
czliwym upale, o godz. 19:45 przeszliśmy na przejściu 
granicznym w Medyce na stronę ukraińską. Mieliśmy 
szczęście – dosłownie za 10 minut odjeżdżał ostatni 
autobus do Lwowa! Usiedliśmy. Za chwilę zrobiło się 
ciasno i duszno, a okien nie dało się otworzyć. 

Do Lwowa dotarliśmy po dwugodzinnej jeździe, 
ok. godz. 23 czasu kijowskiego. Taksówką dojechaliśmy 
do Hotelu George i dostaliśmy pokój z widokiem na 
pomnik Mickiewicza. Wypiliśmy jeszcze piwo w hote-
lowym barze i poszliśmy  spać. Następnego dnia, we 
wtorek 2 czerwca zrobiliśmy sobie parogodzinny spacer 
po mieście z ukraińską przewodniczką. Byliśmy 
oczarowani uderzającym pięknem kamienic z XIX 
i początku XX w. Każdy budynek posiada inną fasadę, 
ale panuje architektoniczna harmonia. Zdaniem 
Bogdana miasto jest piękniejsze od Krakowa. 
Całkowicie podzielam jego pogląd. Tłum na ulicach 
i ruch samochodowy równie żywy, ludzie ubrani 
w szaro-ciemne stroje. Rzucił mi się w oczy 
kompletny brak osób otyłych, do czego już tak 
przywykłem w Polsce. Ponieważ wzmagał się upał, 
więc z przyjemnością poszliśmy do upatrzonego przez 
naszą przewodniczkę stosunkowo taniego baru przy 
ul. StrzeIców Siczowych. Rzeczywiście – 60 hrywien 
(10 zł) wystarczy na zupełnie przyzwoity  obiad 
z smacznym barszczem ukraińskim! 
Środa 3 czerwca. Po wczesnym śniadaniu w Hotelu 
George wyjeżdżamy zamówioną poprzedniego dnia 
taksówką do Tłumacza. Przed nami do przebycia ok. 
170 km. Drogi są pełne wybojów, więc kierowca musi 
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Metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki 

koncelebrował proboszcz parafii św. Piotra i Pawła w Obertynie, 

ks. Artur Zaucha 

Poświęcenie budynku, w którym będzie mieścił się w Tłumaczu 

kościół pw. Św. Anny. Mszy św. przewodniczy Metropolita 

Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki wraz z księżmi dekanatu 

stanisławowskiego. Tłumacz 22 lipiec 2015 rok. 
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Cmentarz w Tłumaczu. 
Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 2015. 
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bardzo uważać, aby nie uszkodzić samochodu. 
W dwóch miejscach, w centrach mijanych miast 
mijamy dziury w drodze zasypane grubym tłuczniem, 
wokół wznosi się niesamowity kurz wzbijany przez 
przejeżdżające pojazdy. Te niedogodności 
wynagradza nam piękno mijanego krajobrazu – 
zielone wzgórza i doliny, pokryte wielkimi polami 
kukurydzy i innymi zbożami. Przy wsiach widoczne 
niewielkie poletka warzywne i pracujący na nich 
ludzie. Czasem przejeżdża konny wóz załadowany 
narzędziami rolniczymi, udający się na pole. Pod 
Stanisławowem krajobraz staje się bardziej płaski. 
Naszą uwagę zwraca spora ilość greckokatolickich 
i prawosławnych cerkwi, (niektóre bardzo masywne) 
zbudowanych już po uzyskaniu przez Ukrainę 
niepodległości po rozpadzie ZSRR. Rzucają się w oczy 
niedokończone domy jednorodzinne pokryte już 
dachem, ale bez okien. Czyżby objaw kryzysu 
ekonomicznego? Po prawie trzech godzinach jazdy 
jesteśmy  w  Tłumaczu.  Z naszą  przewodniczką, panią 
Oksaną spotykamy się koło cerkwi, w samym centrum 
miasteczka. Po krótkiej naradzie postanawiamy zacząć 
od spaceru po cmentarzu położonym na wzgórzu 
z widokiem na miasto. Widzimy współczesne groby 
ukraińskie i te stare polskie sprzed 1939 r. Bogdan 

idzie z panią Oksaną szukać grobu swoich przodków  
 
 

Burczyńskich, ja zatrzymuję się przy grobowcu 
Jadwigi Ćwiąkalskiej, zmarłej w 1934r. „w 25 wiośnie 
życia”, jak napisano na nagrobku. Wpatruję się dłużej 
w znakomicie zachowaną fotografię młodej kobiety, 
absolwentki Wydziału Filozofii Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Snują mi się po głowie refleksje. 
„Dlaczego umarła w tak młodym wieku? Może na 
gruźlicę, na którą w owych czasach nie było leków? 
Prawdopodobnie z Krakowa wróciła do rodziny 
w Tłumaczu. Kim byli jej rodzice”?  Bogdanowi niestety 
nie udaje się odnaleźć grobu. Na Tłumacz przezna-
czyliśmy zaledwie 3 godziny, więc wracamy do miasta. 
Z przedwojennym zdjęciem przedstawiającym Leona 
Burczyńskiego z personelem przed swoim sklepem 
podchodzimy do widocznego na zdjęciu budynku. 
Obecnie mieści się  tam sklep obuwniczy. Za 
pozwoleniem ekspedientki wchodzimy do środka. 
Widzimy małe pomieszczenie, które być może kiedyś 
było większe  o pomieszcenie, w którym za ścianą 
mieści się obecnie biuro notarialne. 

Kolejny zwiedzany przez nas budynek to 
dawna siedziba „Sokoła”, obecnie dom kultury 
z biblioteką. Właśnie kończy się jakaś uroczystość, 
z piętra po schodach idą dzieci. Chłopcy ubrani 
w kozackie bufiaste szarawary, dziewczynki 
w kolorowe ludowe sukienki. Dowiadujemy się od 
pani Oksany, że na Ukrainie przykłada się dużą wagę 
do pielęgnowania kultury ludowej.  Na I piętrze 
pracownik biblioteki pokazuje nam monografię 
Tłumacza, wydaną w 2014 roku. Przeglądam tytuły 
kolejnych rozdziałów i ku mojemu zdziwieniu nie 
dostrzegam opisu obecności Polaków na tej ziemi 
(oprócz Polaków mieszkali tu Ormianie, Żydzi, 
Węgrzy, Niemcy). Na moje indagowanie  w tej 
sprawie młody pracownik nie potrafi odpowiedzieć. 
Mówi, że tak zostały wybrane zagadnienia na 
konferencję poświęconą Tłumaczowi. Trudno nam 
zrozumieć, że historycy pisząc monografię miasteczka 
koncentrują się wyłącznie na dziejach swojego narodu, 
pomijając inne narodowości. 

Nasza przewodniczka p. Oksana zaprasza nas 
na obiad do domu swoich rodziców. Witamy  się z jej 
matką i siostrą, siadamy do stołu. Panie podają 
pyszny barszcz ukraiński, na drugie danie pierogi 
u nas zwane ruskimi, do tego surówka z białej 
kapusty. Po wstępnej rozmowie i zapoznaniu się 
pytam o  obecną  sytuację na Ukrainie, kiedy pomimo  

 

Tadeusz Paciorek i Bogusław Wiśniewski przed 
sklepem Leona Burczyńskiego. Tłumacz  2015r. 
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formalnego rozejmu codziennie słychać kanonadę 
artyleryjską i giną ludzie, żołnierze i cywile. Twarze 
poważnieją. Domownicy mówią, że wojna daje się 
odczuć nie tylko mentalnie, ale i życie staje się coraz 
trudniejsze, ceny rosną szybko, inflacja galopuje. 
Naprawdę trudno jest związać koniec z końcem. 
Przypadkowo napomykani ludzie wspominają o chęci 
uzyskania karty Polaka, albo wyjeździe do pracy 
w Polsce. Gospodarze  przyjmują  nas  tak życzliwie, 
że chętnie pogadalibyśmy jeszcze z godzinę, ale czas 
nas goni. Bogdan chce jeszcze zobaczyć dawny dom 
swojego dziadka i jego rodziny. Wsiadamy do 
samochodu i bez trudu do niego docieramy. Z dala 
wygląda jak przed wojną, ale już wyraźnie zaniedbany 
z gdzieniegdzie odpadającym tynkiem.  W ogródku, 
w głębi podwórka starsza kobieta pracuje przy 
kolorowych grządkach kwiatów. Ziemia tu urodzajna, 
wszystko rośnie szybko i bujnie. Podchodzimy do 
kobiety, Bogdan przedstawia się i za chwilę pozwala 
nam ona na obejrzenie wnętrza domu. Mieszka tu od 
1961 roku. Wcześniej Sowieci zorganizowali tu coś 
w rodzaju herbaciarni. Już za jej zamieszkiwania 
wnętrze domu zostało nieco przebudowane i z części 
długiego korytarza zrobiono niewielki pokój. W tonie 
głosu i ruchach Bogdana czuję wzruszenie: przecież to 
nie tylko był dom dziadka i babci, lecz także miejsce, 
gdzie spędziła pierwsze 8 lat swojego dzieciństwa  
jego mama. A ona wielokrotnie powtarzała, jak 
szczęśliwe było jej dzieciństwo, przerwane nagle 
aresztowaniem taty przez Sowietów jesienią 1939 
roku, a kilka miesięcy później straszną deportacją do 
Kazachstanu. Serdecznie dziękujemy gospodarzom, 

żegnamy się,  gospodyni płacze… Ostatnią osobą przez 
nas odwiedzaną jest jedyna tutejsza Polka, pani Józefa, 
która pomimo swoich 90 lat jest osobą pełną wigoru. 
Mieszka w nędznej szopie bez komina, lecz jest to jej 
świadomy wybór, nie chce opuścić tego  miejsca. 
Nagle zaczyna szybko mówić o Ukrainie, wspomina 
mord na Polakach w pewnej wsi niedaleko Tłumacza 
(mord w Nadorożnej – red.),  w wyniku którego 
straciło życie kilka dziesiątek jej mieszkańców. Bogdan 
obiecuje sprowadzić w przyszłości pomoc w celu 
naprawienia piecyka, tzw. kozy umieszczonej 
w stojącym obok kontenerze. Żegnamy się pospiesznie 
i po 3 godzinach spędzonych w Tłumaczu ruszamy 
w drogę powrotną do Lwowa. Tuż za miasteczkiem 
widzimy starą, lipową aleję prowadzącą do wsi 
Pałahicze, w której przed II wojną mieszkała rodzina 
hr. Dzieduszyckich. Może tą aleją jeździł bryczką pan 
Burczyński  w odwiedziny do przyjaciół? 
Przedostatni dzień 4 czerwca 2015r. spędzamy we 
Lwowie. Najpierw Cmentarz Łyczakowski, gdzie co 
chwilę wczytujemy się w inskrypcje na grobach 
znanych i mniej znanych Polaków, czasem Ukraińców 
i Rosjan z czasów radzieckich. Obok Cmentarza Orląt 
Lwowskich jest i cmentarz ukraiński z grobami 
żołnierzy Strzelców Siczowych, UPA, a nawet „dywizji 
Hałyczyna”. Jakoś nie napisano prawdziwej nazwy tej 
formacji wojskowej: „SS Division Galizien”. Na 
najnowszym grobie pokrytym kwiatami spotykamy 
pogrążoną w żałobie najbliższą rodzinę zabitego 9 dni 
wcześniej koło Stanicy Ługańskiej żołnierza armii 
ukraińskiej. Nawiązujemy rozmowę z matką i siostrą 
zabitego, który jak się okazuje był członkiem 
jednostki spadochronowej i snajperem. Mają żal, że 
Europa nie przychodzi Ukrainie z pomocą. 
Siostrzeniec poległego, wyglądający na 10 - 12 lat 
mówi: „przyślijcie do nas polskich żołnierzy”. Kilka 
kroków dalej natykamy się na grupę polskich 
turystów z ukraińską przewodniczką (zrazu myślałem, 
że to miejscowa Polka). Zagaduję ją, że w 1919 roku 
toczyła się wojna polsko - ukraińska, czemu ona 
zdecydowanie zaprzecza z odcieniem oburzenia. 
W tym momencie odchodzę na bok, ale Bogdan jest 
świadkiem, jak pani przewodniczka z oburzeniem 
wykrzykuje, że „z powodu takich ludzi (tzn. takich, jak  
ja) Ukraińcy nienawidzą Polaków”. 

Po obiedzie spieszę jeszcze do muzeum 
historycznego mieszczącego się w Rynku, a dokładnie 
jego część poświęconą okresowi XIX i XX wieku. 

Wizyta w gościnnym domu Pani Oksany. 
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Oglądam bogatą kolekcję dokumentów 
obrazujących walkę narodu ukraińskiego o niepo-
dległość, począwszy od początków kształtowania 
się narodu ukraińskiego, pod koniec XIX w., aż do 
czasów współczesnych. Podczas I wojny światowej 
powstał ukraiński legion podporządkowany armii 
austriackiej. W tekście sporządzonym  w języku 
angielskim znajduję następującą frazę: „Na 
początku listopada 1918 r. legion ten wszedł do 
Lwowa i starł się z polskimi szowinistami, którzy 
powstali przeciwko narodowi ukraińskiemu.” I dalej: 
”Ukraińcy tracili życie w polskich obozach 
koncentracyjnych i bolszewickich celach tortur. Kto 
przeżył, wstępował do Organizacji Ukraińskich 
Nacjonalistów i kontynuował walkę z historycznymi 
wrogami narodu ukraińskiego”. Nie ma słowa w jaki 
sposób ta walka była prowadzona. Nie ma 
najmniejszej wzmianki o mordowaniu Polaków  
w latach 1943 - 1945, o jawnej kolaboracji 
z Niemcami w latach 1941 - 1944, dywizji SS 
Galizien, czy Nachtigall. Na ścianach powtarzają się 
fotografie Bandery, Szuchewycza, Stećki, Melnyka. 
O okresie międzywojennym dowiemy się tyle, że 
Ukraińcy byli prześladowani przez Polaków, nie 
wspomina się choćby o wojewodzie wołyńskim 
Henryku Józefskim, nastawionym życzliwie do 
Ukraińców. Jest za to kolorowe zdjęcie Nikity 
Chruszczowa w otoczeniu dzieci z podlwowskiej 
wsi, zrobione w połowie lat 50  XX wieku.  Tekst 
w angielskiej wersji językowej (trzy drukowane 
strony) kończy się następująco: „Podczas II Wojny 
Światowej Ukraińcy walczyli o wolność Ukrainy 
w szeregach Armii Ukraińskiej z faszystami, ich 
poplecznikami oraz bolszewikami.” Interpretacja 
zaiste dowolna, służąca aktualnej polityce 
historycznej. Z mieszanymi uczuciami opuszczam 
muzeum. Sedno sprawy ujął ukraiński dziennikarz 
ze Lwowa Dymitr Kutz w „Gazecie Wyborczej” z dn. 
19.09.2015r.: „W  szkołach nie uczono o Wołyniu 
ani za ZSRR, ani po odzyskaniu niepodległości. 
Wschodnia Ukraina nawet nie wiedziała, że coś 
takiego się wydarzyło, dla zachodniej to był temat 
tabu, w najlepszym razie rachunek krzywd  
wyrządzonych Ukraińcom przez Polaków”. Nic 
dodać, nic ująć. Wczesnym ranem 5 czerwca, po 
śniadaniu w Hotelu George, bierzemy taksówkę 
i opuszczamy Lwów w  kierunku  granicznego 
przejścia w Medyce. 

Rozbójnicy karpaccy. Szkic historyczny. 
 

Dr Józef Grabowski 
 

Rozprawka wydana nakładem  „Kuriera 
Stanisławowskiego” w 1933 roku. 

 

Pokucie – kraj zadniestrzański, jak Dzikie Pola – 
kraj zadnieprzański obejmuje najsławniejsze tereny 
rozbójnicze dawnej Polski, jeżeli się doda do nich 
Podhale i Tatry. Literatura dotycząca rozbójników nie 
jest zbyt bogata, zwłaszcza jeżeli chodzi o nasze tereny 
pokuckie, chociaż tradycja jest dość żywa i nie ma 
niemal wsi, gdzie by nie istniały legendy o dawnych 
opryszkach. O sławie Dobosza nie potrzeba wcale 
nawet mówić.  

Początków ruchu zbójnickiego w Karpatach 
i na pograniczu  dopatruje się Antoni Prochaska (1)  
w chwili, gdy Polska wchodzi w bezpośredni kontakt 
ze światem muzułmańskim. „Powstają one z chwilą 
(pisze on), kiedy wpływ Porty objął kraje korony św. 
Szczepana, zagarnął Wołoszczyznę i Mołdawię -  
dawną hołdowniczkę Jagiellonów, i kiedy Porta 
w sposób stanowczy poczęła podkopywać Polskę”. 
Wtenczas to jakby przednie czaty tej nawały 
wypadają tołhaje (2), opryszki spoza całej linii 
Beskidu i przez półtora wieku w sposób zaiste 
straszny niszczą ziemian podgórskich. August Bielowski 
(3) w swym artykule „Pokucie” uważa, że ruch zbójnicki 
powstał na Pokuciu dopiero w XVIII w. i przypomina 
wieloma rysami bandytyzm południowych Włoch. Jako 
przyczynę tego oprysznictwa podaje warunki 
utrudniające rozwój rolnictwa i wszelką pracę 
produkcyjną, oddalenie od ognisk oświaty i centr 
handlowych, co spowodowało zdziczenie obyczajów. 
Obok tego wielkie lasy, góry i położenie pograniczne: 
z jednej strony z  Wołoszczyzną z gniazdem rozbój-
niczem, z drugiej zaś z głuchym kątem Węgier 
i pobliskiemi górami Siedmiogrodu czyniło z Pokucia 
doskonałą kryjówkę dla rozbojów, gdyż watah, który 
był ścigany na Pokuciu czuł się bezpiecznie na 
Wołoszczyźnie lub Węgrzech, skąd często otrzymywał 
pomoc.   

Czasu powstania rozbojów na Pokuciu 
i w Karpatach nie określa zdecydowanie Dr Celewicz 
(4) i zdaje się opierając się w swojej rozprawce 
głównie na źródłach Bielowskiego również przyjmuje 
dopiero wiek osiemnasty za początek karpackiego 
opryszostwa. Jest  to jednak z gruntu mylne. Lauda 



            Zeszyty Tłumackie 2(56) 2015r. 
 

18 
 

sejmikowe (5) ziemi halickiej posiadają szereg uchwał 
świadczących, że co najmniej cały siedemnasty 
i osiemnasty wiek szlachta kresowa pokucka musiała 
zwalczać u siebie rozbój, który usadowił się tu od 
najdawniejszych czasów,  mając za sobą Wołoszę 
i Węgry. Rozmaite męty społeczne różnych 
narodowości znane tu były od dawna pod nazwą 
„szkodników” lub „złodziei pokuckich", a niektórzy 
z nich od czasów jeszcze Andrzeja Truszkowicza - 
Muchy, a więc od XV w. byli postrachem pogranicza 
i przedmiotem dyplomatycznych  rokowań z mołda-
wskimi hospodarami. Pełny jednak rozkwit rozbojów 
zapanował na naszych ziemiach kresowych dopiero po 
wybuchu chmielniczyzny po roku 1648. Od tego czasu 
niemal każdy sejmik halicki rozprawia nad sposobami 
powściągnięcia  opryszków.  

 
 
W r. 1653 skarżyła się szlachta, iż musiała 

pozostawać w gotowości dla zahamowania swawoli, 
szczególnie na pograniczu wołoskiem panoszącej się, 
a w trzy lata później w 1656 r. król zwolnił szlachtę 
halicką od udziału w pospolitem ruszeniu, aby mogła 
w domu poskramiać buntujących się i opryszków. 
Wtedy to wydano 1.200 zł na zaciągnięcie 150 ludzi 
konnych na dwa miesiące, przed komendą rotmistrza 
ziemi halickiej Sulatyckiego, dla zapobieżenia 
niebezpieczeństwu od opryszków.  Wywołało to 
jednak odmienny skutek, gdyż opryszki widząc 
większą siłę, zmówili się ze swymi towarzyszami zza 
granicy wołoskiej i chodząc wielkiemi kupami nie 

tylko że grabili lub rabowali, ale jeszcze dobywali 
zameczków i brali obywateli do więzienia. Doszło do 
tego, że Śniatyń, twierdzę nadgraniczną zrabowali 
i wielu ludzi pobili i pomordowali, a w roku 1657 
szlachta halicka nie wahała się powiedzieć w laudum 
sejmikowem, iż jest tak przez opryszków przyduszona, 
że nie może mieć bezpiecznego przejazdu od wsi do 
wsi, a w razie wyciągnięcia na pospolite ruszenie 
nawet forteca Halicz nie była bezpieczna. Odnoszono 
się do króla aby obmyślił bezpieczeństwo od granicy 
węgierskiej i wołoskiej, co nawet spowodowało 
komisje graniczne, które jednak nie dały rezultatu. 
Wówczas w 1683 roku sejmik halicki postanowił 
zaciągnąć 30 ludzi trybem wołoskim, tj. lekko 
uzbrojonych, których oddał pod komendę rotmistrza 
Aleksandra Przyłuskiego, podległego staroście. Był to 

zaczątek późniejszych „Smolaków”(7). 
Wtedy to udało się pojmać 
w Delatynie „sławnego”, jak akta 
podają rozbójnika nieroboczego 
Nestera, który podał kilka szczegółów 
o swych towarzyszach. Szczegóły te 
świadczą o  ogromnie rozległej 
organizacji band oraz ich zasobności 
i sile. Min. zeznał Nester, iż część 
opryszków rozbijała na Ukrainie, 
druga zaś kręciła się około osławionej 
granicy wołoskiej. Zabawy w ich szajce 
były częste i huczne, a rozbój ich nie 
ograniczał się bynajmniej do pieniędzy 
i dobytku, ale zabierali również 
dzwony, kotły browarne, panwie itp., 
a więc przedmioty zawierające miedź. 
Niepogardzanie miedzią zauważyliśmy 

również w zeznaniach zbójców, wobec czego 
zarysowuje się jakieś większe znaczenie, jakie 
przywiązywano na Pokuciu do tego metalu i kto wie, 
czy nie było to połączone ze zdobnictwem ludowem 
i odnośnym przemysłem.  Z początkiem wieku 
osiemnastego grasowanie opryszków nie ustaje 
bynajmniej. Laudum sejmiku halickiego z 6 lipca 1702 
roku uchwalone przed wyruszeniem na pospolite 
ruszenie znowu woła „lubośmy się jeszcze z domu nie 
ruszyli, opryszkowie i ludzie swawolni już się zjawili, 
domy szlacheckie nachodzą i rabują, ludzi pieką 
i zabijają ”… 

W tym czasie znajdujemy pa Pokuciu zbójnika 
większej sławy Iwana Piskliwego z Dołhopola ruskiego 

Góra Stóg (Stoh)  - szczyt w Górach Czywczyńskich 
wznoszący się na wysokość 1653 m n.p.m. -  zimowa 
i letnia siedziba Dobosza. 
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nad Czeremoszem. W bandzie Piskliwego znajdowało 
się wprawdzie wielu Wołochów, ale nie brak też było  
Bojków od Perehińska, a dr Celewicz domyśla się 
również,  że uczestniczyli w wataże również w dużej 
liczbie i Huculi, skoro mieli nawet własnego 
podwatażkę Fedję Żołuba. Oni to w roku 1703 
napadli na Otynję, gdzie zrabowali Żydów, potem 
napadli na dwór w Berezowie, gdzie zabili szlachcica 
Hołyńskiego, w końcu zaś na liście ich ofiar znalazł się 
również chłop „ataman” z Mikuliczyna, którego zabili 
i pokaleczyli jego sługę Mykitę Tymszaka.  Z zeznań 
jednego z opryszków badanego w stanisławowskim 
sądzie dowiadujemy się również o rozbojach 
w Nieźwiskach i Woronie oraz o napadzie na Zabłotów, 
wówczas wcale pokaźną miejscowość. Napadu tego 
dokonał Piskliwy wraz z innymi jeszcze opryszkami. 
Wszystkich było trzydziestu. Kierował tą wyprawą Żyd 
Abramko, arendarz sapohowski, który dostarczył 
również opryszkom gorzałki, prochu, ołowiu, kul, 
sukna i jedzenia, zapewne jako zadatku za przyszłe 
zrabowane łupy. Właściwym zamiarem opryszków 
było złupienie Kołomyi i pomszczenie na jakimś 
Żydzie Mendlu doznanej „krzywdy”, przypuszczalnie 
zdrady lub grubszego oszustwa przy zakupie 
zrabowanych przedmiotów,  jednakże istotny 
kierownik bandy Abramko zdołał ich przekonać, że 
lepszym objektem będzie Zabłotów. Ciekawym jest, 
że  wedle zeznań jednego z uczestników napadu  
w Zabłotowie obrabowano wyłącznie domy 
żydowskie. Czyżby Abramko  był takim wrogiem 
swych współwyznawców, czy też miał jakieś 
zawodowe porachunki z handlarzami zabłotowskimi?   

Jednym z najsławniejszych napadów 
zbójnickich na Pokuciu w początkach XVIII w. było 
obrabowanie bogatych gości weselnych Żyda 
Gedalego, trzymającego w arendzie dobra Kosów, 
oraz karczmy w Kutach i Jabłonowie. Gedale 
sprosiwszy na ucztę weselną całą plutokrację 
żydowską, która przybyła wspaniale przystrojona; 
mężczyźni w srebrnych pasach i drogich kaftanach ze 
złotemi guzami, kobiety zaś uginające się pod 
ciężarem złotych łańcuchów, zausznic, naszyjników, 
kolczyków, pereł i korali, zapewne nie spodziewał się 
nawet, iż będzie miał u siebie jeszcze dwie bandy 
opryszków: Piskliwego, oraz potężniejszego od niego 
węgierskiego watażkę Pinta, który przyprowadził ze 
sobą aż 80 ludzi. Spora ta kompanja powiększona 
znacznie Hucułami, Bojkami i Wołochami Piskliwego 

wysłała na wesele swego przedstawiciela, który 
gdzieś skromnie, między innem pospólstwem 
przypatrywał się zabawie, aż do momentu, gdy 
nadszedł czas „działać”, to znaczy do chwili, gdy 
nadciągnęli do Kosowa Pinta i Piskliwy. Wówczas 
wystąpił na salę, przedstawił się i od razu zebrał bez 
oporu wszystkie kosztowności do nadstawionej 
torby. Inaczej jednak poszło w żydowskiej szkole, 
gdzie część gości trwała na modlitwie. Tam wywiązała 
się strzelanina, w mieście powstał krzyk, nadbiegła 
uzbrojona gromada i rozpoczęła się bitwa, której 
ofiarą padło siedemnaście osób. Opryszki musieli się 
wycofać do Pistynia, skąd uciekając na Węgry zostali 
po drodze rozbici i rozproszyli się z bogatym łupem. 
Sam Piskliwy według własnych zeznań wrócił do 
domu, ożenił się i ustatkował na ojcowiźnie. 

Oprócz bandy Piskliwego znane były również 
i inne kompanje. Do takich należała kupa złożona 
z dwóch Wołochów i sześciu Hucułów, która 
wpadłszy pod komendą niejakiego Iwana 
Panczyszyna do Kołomyi, zrabowała tam Żyda 
Majorkę. Podobnież są wiadomości o kompanji 
jakiegoś watażki Werby, który rozbijał w okolicy Kut 
i szereg innych. Listy tej nie można wyczerpać 
głównie dlatego, że jak wspomnieliśmy  zbójnictwo 
pokuckie czy karpackie było do pewnego  stopnia 
międzynarodowe, gdyż grasowało na terenach 
pogranicznych kilku państw. Jakaś taka zagraniczna 
partja zbójców wypadła w 1715 roku z Węgier 
i złupiła dom podstolego ciechanowskiego Wojciecha 
Sokolnickiego, mordując go wśród najokrutniejszych 
mąk. W tym też roku opryszcy jacyś w Marjampolu 
zabili kupców wołoskich, a w cztery lata potem, 
w roku 1719 sławny był znów napad na dwór Michała 
Piotrowskiego z Żywaczowa, który miał sporo broni 
w domu. Tu na kresach skarżono się ustawicznie na 
wpadających z Wołoch opryszków, Lipków, 
poturczeńców (6), nawet w tych latach,  kiedy w całej 
Polsce cieszono się spokojem i dobrobytem. W czasie 
burzliwego bezkrólewia po śmierci Augusta lI wzrosła 
swawola tak dalece, że opryszkowie całemi 
gromadami rabowali dobro  ziemian.  

Na takiem tle w czwartym dziesiątku lat 
osiemnastego wieku zjawia się na widowni sławny 
Ołeksa Dobosz, z którego dr. Celewicz stara się zrobić 
pewnego rodzaju bohatera narodowego ruskiego, 
w ten sposób charakteryzując jego osobę: „Dobosz 
swoją odwagą w napadach, swoją śmiałością w obronie 
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dzikością i junactwem, które łagodziła wrodzona mu 
prostota i dobroduszność, pozyskał sobie szeroką 
sławę na całą Huculszczyznę.  Energiczny, przedsię-
biorczy i rzutki watażka stawał się z jednej strony 
ulubieńcem podgórskiego ludu, który widział w nim 
najdzielniejszego z junaków, z drogiej strony był on 
postrachem Żydów, kupców i bogatych ekonomów. 
Do niego garnęli się pokrzywdzeni, aby się za nich 
pomścił, zaś junacy, aby pod jego dowództwem użyć 
dzikiej swobody i uzbierać bitych sorokowców 
i czerwieńców, do niego lgnęły dziewczęta i mołodyce, 
kiedy schodził z gór i pojawiał się to tu, to tam na 
zabawach, tańcach i weselach. Jego nie można 
nazywać prostym rozbójnikiem, bo gdyby mu było 
szło tylko o pieniądze i zdobycz, to byłby napadał 
zarówno na bogatego hucuła jak na Żyda  arendarza, 
na ormiańskiego kupca, albo na pański dwór, 
tymczasem widzimy, że gdy na jakiegoś hucuła, to 
chyba tylko z zemsty, a nie dla rozboju”.  

Taki Dobosz, jak go przedstawia dr Celewicz, 
to sielankowy i romantyczny bohater, do pewnego 
stopnia świetlana postać. Zobaczmy, czy obraz ten 
wytrzyma krytykę faktów. Przejdźmy naprzód suchy 
rejestr napadów przez niego dokonanych, które 
zostały  zanotowane  w  aktach  sądowych.   Idźmy po  

kolei. Napad na Osławy,  koło Łanczyny i zrabowanie 
czterech chałup, napad na Małe Łuczki i rabunek 
chłopów, zabicie Łoszaka, urzędnika z Tekuczy, 
zabicie żupnika w Łanczynie i zrabowanie Żyda; 
rozboje w Utoropach, Tłumaczyku (koło Kołomyi – od 
redakcji), Pobrotowie, Uścierykach, Jasieniu i Pere-
hińsku; uderzenie na czele opryszków węgierskich na 
Mołotków, potem wraz z Hucułami na dwór 
Dobrosielskich w Werbiążu; rabunek w Weskre-
seńcach, podpalenie atamana z Jasieniowa, zabranie 
owiec chłopom w Mikuliczynie, zabicie na węgierskim 
szlaku kilku Ormian, kupców z Kut, którzy się tęgo 
bronili, mając obronę w postaci najemnych ludzi 
z Mikuliczyna; zrabowanie Mikuliczyna, zamordo-
wanie atamana Diduszki w Dołhopolu, w końcu 
przedstawiony z opowiadań Wasyla napad na 
Bohorodczany i własnoręczne zamordowanie przez 
Dobosza żołnierza bijącego na gwałt w dzwony oraz 
poprzedzający śmiertelną  wyprawę do Kosmacza, 
napad na Moczernika w Mikuliczyme. Litanja znanych 
tylko okrutności jest dość spora i wieloraka, by ustalić 
następujące pewniki:  
1) Dobosz napadał na wszystkich zarówno:   na dwory 
kupców, Żydów i chłopów.  
2) Celem jego wypraw  była przede wszystkiem 
zdobycz, a na drugim miejscu dopiero zemsta i to nie 
jakaś „społeczna”, jak sugeruje dr Celewicz, lecz 
zwyczajny terror konieczny dla utrudnienia walki 
Smolaków z opryszkami. 
3) Żydzi nie byli sami przez się przedmiotem napadów 
Dobosza, bo zarówno ich rabował, jak z nimi 
„trzymał. Tylko duża ilość rabunku Żydów dokony-
wana została dla tego prostego faktu, że mieli oni 
najwięcej pieniędzy i bogactw. 
4) Chłop był oszczędzany przez Dobosza z dwóch 
względów: przez to że był biedny, więc nie 
przedstawiał żadnego interesu dla zbója,  po wtóre, 
że chłopa opryszek musiał się bać, by go nie wydał 
w ręce ścigającej władzy, a z bogatymi Hucułami był 
Dobosz często w porozumieniu. Jakżeż nikłe na tym 
tle wydają się nieliczne fakty, które przy dobrych 
chęciach i odpowiedniej interpretacji mogłyby służyć 
za podstawę dla „bronzowej” statui szlachetności 
Dobosza, stawianej na gwałt przez dra Celewicza. 
Przypatrzmy się im: pierwszy z nich to oszczędzenie 
gospodarza z Czarnej Osławy, dlatego iż ten 
dowiedziawszy się o zamiarze napadu, kazał nakryć 
stół i wybiegłszy naprzeciw „gościa” z flaszką wódki, 

Oleksa Dobosz (Dowbusz) 
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wypił na progu chaty zdrowie Dobosza.  Wypadek ten 
raczej świadczy o pewnej zresztą niewątpliwej  
prymitywności i próżności Dobosza, który dał się 
wziąć takim podstępem, bo nie oszczędzając natomiast 
innych gospodarzy, mniej sprytnych od opisanego, 
przymusowego wielbiciela króla opryszków.  

Idźmy dalej: Koło Skitu w Maniawie przydybali 
raz opryszki z Doboszem pewnego schorzałego 
mnicha, który zobaczywszy zbójców zbladł, począł się 
trząść że strachu, złożył ręce i rozpłakał się. Cóż robi 
Dobosz? Czy każe napaść na niego i zrabować mu 
ubogą szatę? Nie! Wspaniałomyślnie daje znak, aby 
 opryszki wzięli przelęknionego mnicha i odprowadzili 
do monasteru. Wzruszające! Pominąwszy zabobonny 
strach, którym prosty chłop darzył i darzy zarówno 
czarodziejów i znachorów, jak osoby duchowne, musi 
się wziąć pod uwagę jeszcze jedno: jaki interes mogli 
mieć opryszcy przez obrabowanie mnicha? Czyż nie 
wygodniej im było tanim kosztem dostarczyć wiel-
bicielom wzniosłości rozboju materjału do gloryfikacji 
życia mętów społecznych? Mamy jednak i wypadki 
poważniejsze. Podczas walki Smolaków z partją 
Dobosza, ci ostatni urządzili na Bukowieckiej 
zasadzkę na żołnierzy pułkownika Przyłuskiego. 
Jednakże, gdy Smolaki nadciągnęli, a każdy opryszek 
wziął już na cel swojego, Dobosz nie kazał ich gubić, 
bo żalił się, że żony mają i dzieci. Tu naprawdę trzeba 
się poważnie zastanowić, czy ten czyn ma się prawo 
tak potraktować, jak poprzednie. Raczej nie niżeli tak, 
chociaż można mieć wątpliwości czy przyczyna 
wstrzymania się Dobosza od strzałów, a temsamem 
od walki była naprawdę taka, jak to zeznał 
w cytowanych słowach jeden z opryszków przed 
sądem. Kto wie, czy zaniechanie walki  nie wypłynęło 
raczej z prostego wyrachowania, iż wynik jej może 
wypaść dla zbójców bardzo źle. No, ale to jest kwestją 
domysłów.  

Również nieco szlachetniejszy czyn Dobosza 
zanotował w swych pamiętnikach poeta nasz 
Franciszek Karpiński: „Kozłowski, sąsiad i przyjaciel 
ojca mego przestrzegł go kilka godzin przed mojem 
urodzeniem, że  w nocy sławny na Pokuciu rozbójnik 
Oleksa Doboszczuk, dokazujący w tamtych stronach 
(Hołosków, trzy mile od Stanisławowa), razem 
z dwunastu mołojcami miał dla rabunku napaść 
rodziców moich. Już moją matkę boleści napadły, 
a ojciec z bojaźni może zatracenia życia, porzuciwszy 
dom z czem mógł, naprędce do pobliskiego lasu 

schronił się, zostawiwszy rozporządzenie, ażeby 
okropnemu  temu gościowi z towarzyszami jego, 
chleb, ser i gorzałka jak najobficiej na stole 
zostawione były. Może w godzinę po urodzeniu 
mojem, przyszedł z swoimi Doboszczuk. Prócz matki 
mojej leżącej i baby, która mnie odebrawszy, omyła 
i na ręce trzymała, nikogo więcej w całym domu nie 
zastał. Matka moja nic mówić nie mogła z bólu 
i strachu, ale baba przystąpiwszy ze mną na ręku do 
Doboszczuka, oto (powiada): godzina, jak to dziecię 
się urodziło, miej pamięć na Boga, na tę matkę 
cierpiącą i na to niemowlę, nie rób tu żadnej 
przykrości, kiedy cię jak dobrego gościa przyjmujemy. 
Zmiękczyło to serce rozbójnika i mołojcom swoim 
skromnie się obejść przykazawszy, do jedzenia i wódki 
obficie dostarczonej zasiadł, babie potem dał trzy 
czerwone złote, a matki mojej prosząc, ażeby 
nowonarodzonemu dziecięciu na pamiątkę bytności 
jego w tym czasie w domu naszym Oleksy (jak się 
i Doboszczuk nazywał) imię na chrzcie nadano bez 
szkody najmniejszej ze swoimi odszedł”.  Zajście to 
jest niemal analogiczne z opisanym poprzednio 
wypadkiem z gospodarzem z Czarnej Osławy, wobec 
czego należy je zupełnie podobnie osądzić. 

Tych kilka zaledwie opisów czynów trudno 
powiedzieć szlachetniejszych, gdyż w każdym razie 
nie mogły się znaleźć w życiu zwykłego uczciwego 
człowieka, lecz powiedzmy takich, gdzie ukazały się 
u Dobosza uczucia inne niż dzika srogość, nie 
posiadają żadnego znaczenia w porównaniu z ilością 
napadów, zabójstw i okrucieństw, a przy tem dadzą 
się bardzo łatwo wytłumaczyć rysem pewnej 
próżności i chełpliwości, które z natury rzeczy musiały 
powstać u tego watażki po wielu udanych napadach. 
Przytem musimy sobie zdać sprawę z tego, do czego 
taki opryszek z XVIII-go wieku mógł dążyć i co mógł 
osiągnąć? Jeden i drugi z pomniejszych, który 
cichaczem na rozbój chodził, mógł rozbojem zebrać 
środki umożliwiające w przyszłości spokojniejsze, 
dostatnie życie. Ale dla Dobosza nie było powrotu do 
normalnego życia. Zbyt był znany i ścigany przez 
prawo. Cóż więc mu  pozostawało? Czy zbieranie 
bogactw? Nie, bo nie mógł z nich spokojnie korzystać. 
A więc tylko życie z dnia na dzień człowieka 
tropionego, którego wszystkiem jest obecna chwila, 
bo nie wiedzieć, czy następnego dnia nie będzie 
wisiał. W tych warunkach Dobosz mógł zupełnie 
spokojnie dawać upust swojej fantazji i tu kogoś 
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zamordować, a tam "ułaskawić", bo przecie było mu 
wszystko jedno. W tem świetle dopiero właśnie owe 
dowody, jakoby szlachetności świadczą przeciw 
teorji, jakoby Dobosz był jakimś mścicielem krzywd 
społecznych, czy czemś podobnem, bo musiałby 
działać zawsze tak samo.  

Przeciwko twierdzeniu, jakoby Dobosz i inni 
zbójnicy stawali w obronie chłopa przed ekonomem, 
panem lub Żydem, można przytoczyć fakty, które 
definitywnie przekreślają chociażby cień prawdy tego 
mniemania. Bo czyż można powiedzieć, że bronił 
chłopa przed Żydem, jeżeli tu Żyda zabił, a do innego 
znosił zrabowane przedmioty i z nim się umawiał, lub 
napadł na jakiegoś ekonoma i z drugim trzymał 
spółkę, gdy oszczędzał karczmy, dwory itd., które 
dawały mu okup, a na inne napadał? Żeby nie być 
gołosłownym znowu przytoczę fakta zaczerpnięte nie 
z legendy ludowej, lecz aktów i poważnej literatury 
historycznej. Przypomnę tu zeznanie Wasyla Bajuraka 
iż Dobosz w Jasieniu Węgierskim umówił się z Żydem 
Dawidem, generalnym arendarzem schockim 
i jasieniowskim, iż dostarczy mu wszystkiej zdobyczy, 
jaką tylko będzie miał z polskiego kraju. Niemniej 
wyraziste wypadki podaje Bielowski: „Podstaro-
stowie, jak ich podówczas nazywano (rządcy, 
ekonomowie) z Osławów - Muryński i Łatecki piją 
w polu z opryszkami, podstarości z Peczeniżyna 
otrzymuje od nich w darze rządzik na konia, 
a podstarości Osławski tabakierę. Popadia 
z Sapohowa jest ich podskarbinią, przechowuje im 
kosztowności i zastawia stoły z przekąskami. Panna 
Michałowska otrzymuje w darze od wataha 
opryszków pereł garść i 10 sznurków; pani 
Michałowska 10 sznurków korali, a pan Michałowski 
nakrapiany, gronostajami podszyty kontusz i rulonik 
dukatów. Pan Cieszanowski na koniec  występuje jako 
rozjemca między opryszkami a Szają, Żydem 
z Kołomyi, którego chcą porąbać: Żyd uwolniony 
zostaje za złożeniem 20 talarów. Może najbardziej 
charakterystyczne dla stosunku opryszków do panów 
i ekonomów, którzy najbardziej obok Żydów 
doskwierali chłopom, są następujące wydarzenia: 
Jeszcze w r. 1719, gdy opryszcy rozbili dwór Michała 
Piotrowskiego w Żywaczowie, nie mogli się pogodzić 
pod Sołotwiną przy podziale łupami. Gdy się 
sprzeczali, usłyszeli naraz trąbkę myśliwską pod 
bokiem. Przelękli się myśląc, że będą już schwytani. 
Polował tam Makarewicz z Krzywcza wraz 

z pokaźnym pocztem ludzi. Był to człowiek niepewny 
i w najlepszym razie mogący ich wydać. Mimo to 
bardzo rychło nastąpiło między Makarewiczem 
i opryszkami porozumienie za cenę butów 
czerwonych i kwasu, w zamian za co Makarewicz 
pogodził jeszcze zbójów, podzielił, a w dodatku 
sprowadził kupca na rzeczy. Drugim podobnym 
opiekunem zbójów był podstarości Ruszel, któremu 
Żydówka wydawała w ręce popitych i leżących bez 
pamięci mołojców doniosłszy mu, że i dziecię 
mogłoby ich powiązać. Na to odpowiedział 
podstarości: ,,I na cóż mam ich wiązać, czyż oni mi co 
winni”. Że nie było to tylko dobre serce świadczy 
szczegół z przesłuchania Mielnika, jednego 
z przychwyconych towarzyszy Dobosza. Otóż tego 
opryszka pytano, czy Ruszel wiedział o zabiciu 
dworskiego urzędnika Łoszaka i czy on (Mielnik) coś 
wiedział o tabakierze darowanej Ruszlowi przez 
opryszków. W końcu dodać też trzeba, iż Dobosz 
utrzymywał dobre stosunki „handlowe” ze szlach-
cicem węgierskim Rechnikiem, który mu udzielał 
pomocy i winien był nawet 50 marjaszów.   

Przedstawione wypadki świadczą niezbicie, iż 
między Żydami, ekonomami i podlejszego gatunku 
szlachtą, a  opryszkami istniała taka sama „przyjaźń”, 
jak między zbójami, a chłopstwem. Więzami 
łączącymi zarówno jednych, jak drugich z opryszkami 
były obawa, chęć korzystania z rozboju za cenę usług, 
a wreszcie sposobność do wywarcia zemsty na swym 
wrogu.  Dla oznaczenia jakości ruchu zbójnickiego 
najważniejszem jednak pozostanie określenie 
stosunku opryszków do prostego ludu. Nie ulega 
kwestji, że istniała łączność dość ścisła między temi 
dwiema grupami. Wynika ona przede wszystkiem 
z faktu, iż znaczna większość opryszków pochodziła 
z tego terenu, na którym nie tyle grasowali, co stale 
przebywali i gdzie ukrywali się. A pozatem wielkie 
znaczenie dla pewnego współżycia między zbójem, 
a spokojnym człowiekiem na Huculszczyźnie 
posiadało też i to, iż jak pisze Bielowski: „każdy 
niemal Hucuł za młodu  kosztował chleba 
zbójnickiego, a poważni ojcowie, nawet dobrzy 
i zamożni gospodarze, nie tylko chętki do rozbojów 
w synach swoich nie potępiali, ale nie wahali się 
częstokroć i sami należeć do napadów. Przy takich 
pojęciach i obyczajach miejscowej ludności, położenie 
spokojnych i zamożniejszych mieszkańców było 
bardzo trudne. Dla zabezpieczenia sobie życia 
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i mienia musieli często w stosunki z opryszkami 
i stawali się poniekąd ich wspólnikami”.  

Sąd ten, choć zapewne trochę przejaskrawiony, 
gdy chodzi o udział spokojnej ludności w bandach 
zbójnickich, niemniej jednak dobrze ujmuje zasadniczo 
stosunek chłopa do zbója w Karpatach Wschodnich, na 
który wpływało pozatem dość wielkie ubóstwo. Ono 
musiało niewątpliwie niejednego wpędzić w zbójnickie 
rzemiosło, jako też skusić do dania posiłku czy ukrycia 
ściganego opryszka w nadziei otrzymania od niego 
odpowiedniej zapłaty. Z pośród byłych zbójników, 
względnie napadających tylko od czasu do czasu, 
rekrutują się również wspomożyciele zbójów. 
W niektórych opowiadaniach widzieliśmy takich 
Daniluków w Jasieniowie, którzy ukrywali Wasyla 
Bajuraka, (a zamordowali potem dla zysku jego 
towarzyszy Szmaję i Bojczuka), Kiciuka w Żabiem 
i innych. Chłop jak i karczmarz daje zbójnikowi oparcie, 
kupuje nawet od niego zrabowane przedmioty, jak 
bracia Topolukowie w Żabiem lub Cyga w Putyłowie, 
przewozi opryszków przez Czeremosz, gości niekiedy 
w chacie, pije z nimi w  karczmie, podziwia  ich nawet 
i zazdrości powodzenia, ale bardzo wątpliwe, by 
uważał ich  za swego wybawiciela czy obrońcę. Hucuł 
boi się opryszka i jego „opieki”,  która go kosztuje 
conajmniej pewną ilość sera lub owiec. W zeznaniach 
czytamy,  że owczarze proszą, by im przynajmniej 
kotłów i strzelb  nie zabierali Dobosz i jego kompani 
i nie wychodzą nawet do nich.  

Ale może najwymowniej świadczy  o istocie 
stosunku Hucuła do opryszków następujący zbiór 
wydarzeń Wasyla Bajuraka, którego dzieje zbójnickie 
najobszerniej zostały przedstawione. Wiąże Iwan 
Bojczuk i oddaje w ręce Przyłuskiego Pisyka 
i Maksymiaka – Jasińskiego. Gdy przyszli do jednego 
szałasu w połoninach kuckich i odrzuciwszy toporce 
i pistolety, wyprosiwszy żętycę poczęli jeść, 
owczarze połapali i związawszy oddali Smolakom. 
Kiciuka ludność zadenuncjowała przed Przyłuskim, iż 
chodził na zbój, na podstawie tylko zauważenia 
u niego pieniędzy. Siostrzeńca Dobosza chłopi zabili, 
jak również samego Dobosza, choć tego ostatniego 
podobno na tle miłosnem. Czyż trzeba jeszcze więcej 
dowodów na to, iż stosunki osiadłych mieszkańców 
ze zbójnikami polegały na wielu różnych związkach 
poprzednio już wyliczonych, ale naprawdę trzeba 
być ogromnie rozmiłowanym w legendzie, by 
twierdzić, że do zbójnika garnęli się pokrzywdzeni, 

aby się za nich pomścił, lub że watażka stawał się 
ulubieńcem podgórskiego ludu, gdyż stawał 
w obronie swojego i cudzego prawa i mścił się za 
swoją i cudzą krzywdę. Był czas, kiedy taki 
romantyczny pogląd, niezgodny zupełnie z zimnem 
osądzeniem dostępnego nam materjału źródłowego, 
był nietyle modny, co pożądany i mógł się utrzymać. 
Dziś jednak musi się ustalić iż zbójnictwo karpackie 
czy inne było takie same i z tych samych źródeł 
wypływało co dzisiejsze. Złe warunki bezpieczeństwa 
pozwalały się mu jednak lepiej rozwinąć i szerzej 
rozlać, co dziś jest już nie do pomyślenia. Może 
gdzieś tam z fantazji zbójnickiej, której źródło 
starałem się określić  ktoś popełnił jakąś 
„szlachetność”, może czyjaś krzywda gdzieś została 
pomszczona, zwłaszcza jeżeli pokrzywdzony wstąpił 
do bandy i naprowadził ją na swego gnębiciela, ale 
to wszystko nie miało żadnego podkładu 
społecznego i nie było bynajmniej spowodowane 
jakimś wyższym, ogólnym celem.  

Niemniej jednak nie można zaprzeczyć, iż 
zbójnik karpacki, nawet taki, jaki występuje 
w aktach sądowych, to typ, który wart podziwu. 
Trudno powiedzieć, żeby był zepsuty, jak dzisiejsi 
zbrodniarze. To człowiek pierwotny, zlany z naturą 
i pozbawiony skrupułów i zwątpień. To człowiek, 
który umie tylko kierować się nieskomplikowanemi 
uczuciami. Lubi rozmach, szerokie życie i  nie 
wstydzi się  swych czynów. Zeznaje śmiało o sobie. 
Jest jakby z jednej bryły, chociaż nie brak mu 
i sentymentu. Taki zbójnik, to postać dziś już 
legendarna, nie dziw więc, że opowieść ludowa 
nadała mu pewne cechy, które przetłumaczone na 
język inteligencji, robią z niego bohatera, na modłę 
nowożytną. Biednym by nazwać trzeba ten naród, 
któryby musiał aż do rozboju sięgnąć, by znaleźć 
swoich bohaterów i pierwowzory. Czy tego chciał 
dr Celewicz? Wątpliwe, niemniej jednak jego 
naświetlenie zbójników karpackich prowadzi do 
takiego wniosku. Kończąc niniejszy szkic ruchu 
zbójnickiego w Karpatach, szkic który rozwinął się 
z opisu kilku nieznanych epizodów z dziejów 
opryszków pokuckich, nie wątpię, iż znajdzie się 
pióro, które podejmie ciekawy temat istoty 
rozbójnictwa naszego i rozprawi się z nim na 
szerszej platformie, niż niniejsza rozprawka.  
1. Antoni Prochaska – historyk, zajmujący się dziejami 
polsko-litewskimi w XIV-XV w. oraz historią Rusi 
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Czerwonej. Urodzony we wsi Zaleszczyki Małe w pow. 
buczackim. Archiwista w Archiwum Akt Grodzkich 
i Ziemskich we Lwowie  w latach 1878 – 1929. Od 1893 
członek Akademii Umiejętności. Autor książek 
historycznych. Wydawał także teksty źródłowe, m.in. 
Codex epistolaris Vitoldi... (1882) oraz Akta grodzkie 
i ziemskie... (t. 16-24, 1894-1931). Odznaczony 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1894 
r. roku został członkiem Moskiewskiego Towarzystwa 
Archeologicznego. (Wikipedia) 
 

2. Tołhaj -  (z węg. tolvaj) lub beskidnik, beskidnicy – 
zbójnicy karpaccy łupiący głównie karawany 
kupieckie przemierzające szlaki handlowe od 
Baligrodu przez Przełęcz Użocką oraz Przełęcz 
Łupkowską w okresie od XVI do połowy XVIII wieku. 
Celem ich napadów były również wsie, dwory, cerkwie 
i kościoły. Składali się z biednego chłopstwa 
i uciekinierów głównie węgierskiego, wołoskiego, 
rusińskiego i polskiego pochodzenia. Zorganizowane 
zbójeckie zastępy podzielone były na roty z własną 
chorągwią, kapelą zaopatrzoną w bębny i kotły; jako 
uzbrojenie służyły im muszkiety, łuki, spisy i siekiery. 
Proceder zbójecki, jaki prowadzili, wspierali co 
niektórzy lokalni możnowładcy, z którymi tołhaje 
dzielili się swoimi łupami w zamian otrzymując 
pomoc w przypadku kłopotów. Wśród możnych 
protektorów tego procederu najliczniejszą była 
szlachta węgierska m.in. rody Drugethów, 
Aspermontów, Nagytuczych, Peteylich, Rakoczych, 
Wesselenych i Rekelych, mająca swoje dobra 
w Użhorodzie, Munkaczu, Trenczynie i Chyrowie. 
Wśród polskiej szlachty taką samą rolę odegrał 
Wojciech Pamiętowski, który w swoim dworze 
organizował napady na ziemi halickiej. Do znanych 
schronień bieszczadzkiego zbójnictwa należało 
Wołosate. Do obrony przed atakami tołhajów 
szlachta sanocka powołała straż zbrojną tzw. 
smolaków. Pierwszym, który podjął skuteczną walkę 
ze zbójnictwem w Bieszczadach był Piotr Bal. 
(Wikipedia) 
 

3. August Bielowski (Augustyn), pseud. Jan Płaza ur. 
1806 w Krechowicach na Pokuciu, zm. w 1876 r. we 
Lwowie. Polski historyk, pisarz, dyrektor Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, autor, 
fundator i wydawca “Monumenta Poloniae Historica”, 
czł.  honorowy  Poznańskiego  Towarzystwa  Przyjaciół 

Nauk w latach 1860 - 1876. W 1828 r. rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Lwowskim. Po wybuchu 
powstania listopadowego wstąpił do Wojska 
Polskiego Królestwa Kongresowego, po upadku 
powstania udał się do Galicji. W 1834 r. został 
aresztowany po zarzutem spiskowania przez władze 
austriackie, w więzieniu przebywał dwa lata. W 1845 
r. związał się z Zakładem Narodowym im. 
Ossolińskich, od 1869 r. był dyrektorem Zakładu 
i redaktorem  „Biblioteki Ossolińskich”. Jego 
staraniem w latach 1854 -1861 wznowiony został 
Słownik języka polskiego Samuela Lindego, 
z uzupełnianiami i poprawkami. Odbywał częste 
podróże naukowe przeszukując archiwa i biblioteki 
Rosji, Austrii, Niemiec w poszukiwaniu źródeł do 
dziejów polskich. Był pomysłodawcą i pierwszym 
wydawcą serii “Monumenta Poloniae Historica”, 
w latach 1856 -  1864 własnym kosztem wydał tom 1 
(dzięki finansowemu wsparciu Wiktora hrabiego 
Baworowskiego ukończono druk). Tom 2 
współfinansowało Krakowskie Towarzystwo 
Naukowe. W 1872 r. Towarzystwo, po przekształceniu 
się w Akademię Umiejętności przejęło wydawanie 
Monumenta Poloniae Historica. Bielowski został 
kierownikiem Komisji Historycznej AU we Lwowie. 
(Wikipedia) 
 

4. Julian Celewicz - (1843-1892) historyk i pedagog. 
 

5. Lauda (w liczbie pojedynczej laudum) – uchwały 
podejmowane w Polsce od XIV w. przez wiece 
dzielnicowe, a później przez sejmiki ziemskie, czasem 
również sejmiki generalne prowincji. Początkowo były 
to wyroki sądów wiecowych, później nabrały 
znaczenia lokalnego ustawodawstwa, dotyczącego 
zwłaszcza prawa zwyczajowego i sądowego. Po 
ukształtowaniu się sejmu, lauda sejmików ziemskich 
uzupełniały uchwały sejmu lub normowały sprawy 
zlecone sejmikom przez sejm. (Wikipedia) 
 

6. Poturczeniec – to ten, co przeszedł na wiarę 
mahometańską, człowiek sturczony, renegat. Za 
przykładem poturczonej szlachty poszła także 
osobliwie w Bośni, pewna część gminu, zmianą wiary 
wykupując się z poddaństwa. Poturczeńcy ci 
zamieszkują wespół z bejami miasta i wsie 
w obwodach takowych położone. Tyg. Ilustr. 201, 
1863.//SW. („Słownik języka polskiego” Witolda 
Doroszewskiego) 
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Tłumacz melduje wykonanie zadania 

 

Łukasz Wolski 
 

Do niewielkiego miasta na skraju Pokucia 
akcja "Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia" 
zawitała już po raz szósty. Od 2010 roku 
cmentarzem w Tłumaczu (dawne województwo 
stanisławowskie) opiekuje się grupa wrocławskich 
wolontariuszy razem z Ogólnopolskim Oddziałem 
Tłumaczan (działającym przyTMLiKP-W). Tłumacka 
nekropolia nie należy do najłatwiejszych jeżeli 
chodzi o porządkowanie. Spore problemy stwarza 
rdest sachaliński, który każdego roku spowija 
znaczną część cmentarza. We znaki daje się również 
akacja, a właściwie jej kolce. Podczas pracy trzeba 
być cały czas bardzo skoncentrowanym i  bacznym, 
ponieważ kilka z grobowców grozi zawaleniem. 
Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje status 
prawny cmentarza. Jest on własnością miasta, 
jednak zabytkowa polska część w żaden sposób nie 
została wydzielona i w jej obrębie odbywają się 
pochówki, co mocno komplikuje sprawę na 
przyszłość. Jednocześnie służby komunalne w żaden 
sposób nie dbają o czystość i porządek na terenie 
nekropolii. Nie zrażając się tym problemami, jak co 
roku przystąpiliśmy do prac z zapałem i animuszem. 
Owocem tego było znalezienie kilku nowych 
grobów, które wykopaliśmy z ziemi i postawiliśmy 
do pionu. Uzupełniliśmy o nie naszą dokumentację 
cmentarza. Zadbaliśmy o wszystkie polskie mogiły. 
Odkryliśmy je z zarośli, wyczyściliśmy z mchu, a na 
niektórych odnowiliśmy napisy. Wykoszony został 
również kopiec z drewnianym krzyżem, który 
upamiętnia ofiary I wojny światowej. Nasza praca 
spotkała się z pozytywnym odbiorem lokalnej 
społeczności. Jesteśmy w Tłumaczu rozpoznawalną 
grupą i często słyszymy słowa pozdrowienia, szczęść 
Boże i pochwały za zaangażowanie i postawę wobec 
przodków. Po ponad tygodniu pracy z całą 
pewnością możemy powiedzieć "Tłumacz melduje 
wykonanie zadania!". Sporo naszego czasu 
poświęciliśmy również pani Józi Maczulskiej, 
nazywanej ostatnią Polką w Tłumaczu. Naszym 
pierwszym zadaniem była wymiana rury w jej piecu, 
ponieważ stara nie nadawała się do niczego. Oprócz 
tego pocięliśmy drzewo na opał i robiliśmy naszej 
rodaczce drobne zakupy. Podarowaliśmy jej min. 
okulary i chusty, które przywieźliśmy z Polski.  

W kawiarni, w której się stołowaliśmy, 
zamawialiśmy również dodatkową porcję obiadu dla 
pani Józi. Odwiedzając ją słuchaliśmy opowieści o jej 
życiu i jak co roku zachwycaliśmy się niezwykłą 
pamięcią 90-letniej już kobiety. Pani Józia prosiła 
pozdrowić wszystkich rodaków z Polski. Pomogliśmy 
również pani Sławie, która ma polskie korzenie 
i świetnie rozmawia w naszym języku. Na co dzień 
opiekuje się ona kapliczką rzymskokatolicką, która 
znajduje się na miejskim cmentarzu. Naszej 
zaprzyjaźnionej tłumaczance wykosiliśmy 
i uporządkowaliśmy podwórko oraz teren wokół 
domu. W Tłumaczu śladów polskości i osób 
związanych z naszą ojczyzną jest bardzo niewiele, 
dlatego tym bardziej o wszystkich i wszystko chcemy 
dbać. Na zaproszenie sołtysa z pobliskich Oknian 
odwiedziliśmy również i tę miejscowość. Znajduje 
się tam zabytkowy drewniany kościół, który został 
przeniesiony do tej wsi właśnie z Tłumacza. 
Wysłuchaliśmy jego historii i porozmawialiśmy 
z ludźmi, którzy na co dzień się nim zajmują. 
Następnie udaliśmy się na ruiny cmentarza, który 
niegdyś znajdował się w Oknianach. Udało nam się 
odnaleźć około 10 grobów, jednak tylko na kilku 
z nich widniały inskrypcje. Wśród mogił znajdowały 
się najprawdopodobniej również ormiańskie 
pomniki. Wiele wskazuje na to, że pozostałe mogiły 
znajdują się głęboko pod ziemią. Nasza grupa w 
ramach weekendowego odpoczynku od pracy udała 
się na wycieczkę do Czerniowców. W drodze 
powrotnej do Polski tradycyjnie odwiedziliśmy 
również Lwów, którego pięknem można się 
zachwycać bez końca. Nasza grupa chciałaby złożyć 
również specjalne podziękowania: 

 

Pani redaktor Grażynie Orłowskiej Sondej, 
koordynatorce akcji: za zaufanie jakim obdarza nas 
od 6. lat. Towarzystwu Tłumaczan: za wsparcie 
"duchowe" i logistyczne, troskę i zaangażowanie. 
Szczególnie paniom: Irenie Rosowskiej, Elżbiecie 
Niewolskiej, Danucie Seniurze i Tamarze Sieroń. 
Panu Romanowi Bednarukowi, naszemu 
tegorocznemu kierowcy: za "ogarnięcie" na trasie, 
pogodę ducha i pomoc przy wymianie rury u pani 
Józi. Chórowi Acsios: za dotrzymanie towarzystwa 
i zagospodarowanie nam wolnego czasu. Oksanie 
Bodnarczuk: za wszystko! 
 

Dominika Sieroń: Wyjazd do Tłumacza w tym roku, 
jak zwykle przysporzył nam wiele pracy. 
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Odkrywaliśmy nowe groby, sprzątaliśmy stare. 
Pomagaliśmy również pani Józi, która oprócz pocięcia 
drewna, potrzebowała najzwyklejszego kontaktu 
z rodakami. Nie obyło się bez wzruszenia. Nasi 
zaprzyjaźnieni Tłumaczanie też się spisali 
i organizowali nam czas wolny. Już tęsknię za 
kolejnymi wakacjami i za moim kochanym 
Tłumaczem. 
Agata Tatoń: To był mój drugi wyjazd na Ukrainę 
w ramach projektu "Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia". Moim zdaniem, w tym roku akcja była 
wyjątkowo udana. Prace na cmentarzu posuwały się 
sprawnie i szybko dzięki naszej zgranej, 
ośmioosobowej grupie. W ekipie panowała miła 
atmosfera, która sprzyjała pracy. Z niecierpliwością 
odliczam dni do kolejnego wyjazdu. Do zobaczenia za 
rok! 
Magdalena Zabagło: Tegoroczny wyjazd w ramach 
akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" upłynął 
w niebywałej atmosferze. W ciągu zaledwie 10 dni na 
Ukrainie nasza grupa zdążyła nie tylko uprzątnąć 
cmentarz w Tłumaczu, ale i pomóc pani Józi - 
ostatniej Polce, zamieszkującej tę miejscowość, 
a także na prośbę miejscowych oficjeli odwiedzić 
pozostałości po polskim cmentarzu w pobliskich 
Oknianach. Pracy było co niemiara, ale wspólnymi 
siłami udało nam się doprowadzić do ładu terytorium 
większe niż w ubiegłym roku! Dla mnie szczególnie 
uciążliwa była walka z rdestowcem - ogromnymi 
krzakami, które mimo rokrocznego wycinania nie dają 
się niczym wytępić. O ile dobrze ścina się je 
sekatorem, o tyle są one stosunkowo ciężkie 
i sprawiają problemy przy przenoszeniu. Bardzo się 
cieszę, że w tym roku zdecydowałam się ponownie 
uczestniczyć w akcji. Mam świadomość, że moja 
praca  wiele  znaczy  i  przyczynia  się  do  zachowania  
pamięci o zmarłych tłumaczanach. 
Konrad Jaworski: Moje refleksje na temat wyjazdu są 
co roku zbliżone: aktywny patriotyzm na dawnych 
Kresach, zobaczyć i poczuć okolice oraz rzeczy, które 
otaczały naszych przodków. Mamy również możliwość 
zaobserwowania nastrojów na Ukrainie, a także 
zachowania miejscowej ludności, na ogół pozytywne, 
choć nie zawsze. Cieszę się,  że  mam  możliwość brać  
udział w takiej akcji. 
 

Oskar Chmiel: Jako uczestnik akcji "Mogiłę Pradziada 
Ocal od Zapomnienia" latem tego roku miałem okazję 
przybyć do Tłumacza, gdzie wspólnie z resztą grupy 

porządkowaliśmy polskie groby na tamtejszym 
cmentarzu oraz staraliśmy się wspomóc nadal 
mieszkających tam naszych rodaków. Jestem osobą 
czującą silną więź z tymi terenami ze względu na 
kresową przeszłość mojej rodziny, dlatego przede 
wszystkim czułem się spełniony mając możliwość 
przyczynienia się do sukcesu tak szlachetnej akcji. Na 
uwagę zasługuje fakt, że nasza grupa, mimo iż 
składała się z samych wolontariuszy, to niezwykle 
sprawnie poradziła sobie z zadaniem. W tym miejscu 
warto zauważyć, że w dużej mierze zawdzięczamy to 
doskonałej organizacji oraz naszej szczególnej 
motywacji, jaką niewątpliwie był szczytny cel tej akcji. 
Uważam, że akcja powinna być organizowana co 
roku, ponieważ generuje wiele korzyści, nie tylko 
w formie zachowywania pamięci o polskich 
cmentarzach na Kresach, ale i (a w zasadzie przede 
wszystkim) niesie ze sobą wartość dodaną w formie 
edukacyjnej i wychowawczej dla uczestników, a także 
ważne przesłanie dla wszystkich tych, którzy będą 
mieli okazję dowiedzieć się o niej w kraju. W związku 
z tym, z pewnością chętnie będę wspierał akcję 
w ciągu następnego roku i z przyjemnością wezmę 
udział w kolejnej edycji.  
Tomasz Seniura: Praca na cmentarzu jak zwykle 
skupiła się na pracach ogrodniczych, wycinaniu 
chwastów, karczowaniu drzew. Spotkaliśmy się 
z dobrze już znanymi nagrobkami, ale udało nam się 
odkryć także parę nowych. Tłumacz to nie tylko 
cmentarz, ale także ludzie, którzy co roku czekają na 
nasz przyjazd. Tłumacz na zawsze pozostanie w moim 
sercu. 
Jakub Bornio: Wyjazd do Tłumacza był dla mnie 
przede wszystkim szansą fizycznej ekspresji 
patriotyzmu. Odbudowa dziedzictwa narodowego 
pozostawionego na Kresach Wschodnich, 
wskrzeszanie pamięci o korzeniach dzisiejszej 
Rzeczypospolitej i pomoc rodakom, którzy nadal żyją 
poza dzisiejszymi granicami Polski była dla mnie 
niezapomnianym przeżyciem. Wartość dodaną niosło 
też za sobą poznanie ukraińskiej kultury i niezwykle 
skomplikowanej sytuacji wewnętrznej kraju 
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Wspomnienie o Romie Lityńskiej 
Króliczek 

 

Elżbieta Niewolska 
 

„Nie szarpię się z życiem, wrócę tu z szumem 
drzew, szeptem cichnących słów. Przyjdę w twojej łzie 
na policzku, rozświetlę ciemność długiej nocy. 
W pamięci zostanę do końca, choć będę już tylko 
wspomnieniem”. 
 

Kochana Romciu, byłaś i pozostaniesz na 
zawsze ważną częścią naszej Tłumackiej Rodziny. 
Byłaś cichą, pełną miłości do utraconej ziemi 
rodzinnej i jej mieszkańców prawdziwą z krwi kości 
Tłumaczanką, której przyszło żyć w nowych czasach, 
na nowej polskiej ziemi.   To  w Tłumaczu najpiękniej 
kwitły dla Ciebie kwiaty, najcudowniej pachniały róże 
i bzy, a oszałamiający zapach czeremchy pozostał 
w Twej pamięci na zawsze. Pamięć tą, a także  
wrażliwość na rzeczy piękne, prawdziwe i uczciwe 
niosłaś przez całe życie, dzieląc się nimi z wszystkimi 
ludźmi, którzy mieli szczęście i zaszczyt Ciebie znać. 
Byłaś wierną swojej wierze, rodzinie i mocnym 
życiowym zasadom, które otrzymałaś w swojej 
rodzinie w Tłumaczu. Wychowałaś wspaniałe dzieci 
i wnuki, które miałam szczęście poznać. Były one 
również cząstką Tłumackiej Rodziny i rozpromieniały 
nam wszystkie nasze zjazdy i spotkania. Piękne motto 
umieszczone na pożegnalnej karteczce, które 
otrzymałam uczestnicząc  w Twojej ostatniej, 
ziemskiej podróży w pełni oddaje piękno Twojej 
duszy. Zostaniesz w naszej pamięci na zawsze, 
a wspomnienie o Tobie będzie dla nas siłą i sensem 
pracy dla dobra Tłumacza, historii naszej Ojczyzny 
i prawdy. Dziękuję za to że byłaś z nami Kochana! Śpij 
spokojnie Romciu, a dobry Bóg niech weźmie Cię 
w swoje ramiona i przyjmie do Królestwa 
Niebieskiego. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Wyrazy głębokiego żalu oraz  współczucia 
pogrążonej w żałobie Rodzinie składa 
Zarząd OOT oraz Redakcja Zeszytów 
Tłumackich. 
 

Darowizny za okres od 30.06.2015 do 

31.10.2015 
 

 

Nazwisko i imię        Kwota 

Bocheńska Anna 32,00 

Jasińska Anna 32,00 

Jędrzejczak Anna 32,00 

Klich Piotr 20,00 

Kłonowska Anna 17,00 

Lesiak Tadeusz 15,00 

Manavi Lucyna 20,00 

Olszańska Teresa 30,00 

Paraskiewicz Krzysztof 100,00 

Rosowska Irena 32,00 

Storożenko Jadwiga 42,00 

Stybel Janina 15,00 
Tuzinkiewicz Romasz 
Aleksandra 

35,00 

Tymowicz Wiesław 100,00 

Wysoczańska Lidia 32,00 

Zakowicz Jan Cieszków 15,00 

Zawadzka Maria 17,00 

Razem 586,00 

 

 
 

Romualda  Lityńska  Króliczek 
 

ur.  22.07.1939 r. w Tłumaczu 
 

zm.  22.09.2015 r. w Bielszowicach 
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Prenumerata 
 

Przypominamy członkom Oddziału, że wpłaty składek 
i darowizn należy wnosić na konto TMLiKPW Zarząd 
Główny  z  dopiskiem – Tłumacz. PKO BP IV 
O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631 

Składka członkowska wynosi 18 zł. 
 

Wczasy w Mielnie Unieściu 
 

Informujemy, że wczasy w Mielnie Unieściu odbędą się 
w dniach od 15 do 29 czerwca 2016r. Koszt pobytu 
(noclegi i wyżywienie) 1 osoby wynosić będzie 70 zł za 
dobę.  Informacje o kosztach pobytu dzieci oraz 
ewentualnych zmianach w terminie pobytu należy 
zasięgać u p. Marka Rokickiego, tel. 501486385. 
Przydzielono nam 40 miejsc, więc prosimy 
o odpowiednio wczesne zgłoszenia i wpłacenie zaliczki 
na podane konto do końca marca 2016 r. Ze względu 
na ograniczoną ilość miejsc w pierwszej kolejności 
rezerwowane będą miejsca dla osób, które wpłacą 
zaliczkę. Zgłoszenia przyjmować będzie  Elżbieta 

Niewolska, tel. 790211416. 
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Spotkanie opłatkowe 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału zapraszamy 
na coroczny Opłatek, który odbędzie się 16 stycznia 
2016 r. o godz. 13-tej w restauracji „Pod Gryfami”, 
Rynek 2. 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. Aby 
zapewnić sprawną organizację oraz miłą atmosferę 
Opłatka prosimy o zgłoszenie udziału do Elżbiety 
Niewolskiej, tel. 790211416, do 15 grudnia 2015r.  
 

Sentymentalna podróż na Kresy 
 

Z wielką przyjemnością informujemy, że planujemy 
wycieczkę na Kresy, która nie doszła do skutku 
w 2013 roku. Wycieczka planowana jest w dniach 4 – 
8 października 2016 roku. Trasa wycieczki obejmie: 
Lwów, Stanisławów, Kołomyję, Tłumacz, Stryj 
i Drohobycz. Sczegółowe informacje zostaną podane 
w następnym numerze ZT. 



 

Cmentarz w Tłumaczu. 

Akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 2015. 

Sierpień/wrzesień 1941 rok. Węgrzy w Tłumaczu. Defilada wojskowa przed węgierskimi oficerami 

i ks. Edwardem Tabaczkowskim. 



 

      
     Kościół  Św.  Anny    
     w Tłumaczu przed 
     wyburzeniem pod  
     koniec lat 60-tych. 


