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 Zdrowych, radosnych i rodzinnych   

Świąt Bożego Narodzenia,  

dużo szczęścia i zdrowia 

 w nadchodzącym 2017 roku,  

życzy Zarząd OOT  

oraz  

Redakcja Zeszytów Tłumackich 

 

Niech Boża Dziecina będzie dla Was 

światłem w pomroku codziennych dni 

i śpiewem w Waszej duszy. Niech 

sprawi, aby Święta Bożego Narodzenia 

były  pogodne i radosne, a Nowy Rok 

przyniósł szczęście i dostatek. Niech 

Święta Bożego Narodzenia i Wigilijny 

Wieczór upłyną Wam rodzinnie, 

w szczęściu i radości przy staropolskich 

kolędach i zapachu świerkowej gałązki. 

Sentymentalna wycieczka na Kresy 
24-28.09.2016r. 

 
Elżbieta Niewolska 

 
Ciągle wracamy do Tłumacza. Wracamy, jak 

ptaki do rodzinnego gniazda, chociaż większość z nas 
urodziła się już po wojnie w innych miastach i w innej 
Polsce. Co nas tam woła, co każe jechać z drżeniem 
serca, aby jeszcze raz odwiedzić rodzinną ziemię 
przodków?  Jest przecież wiele piękniejszych 
i ciekawszych miejsc na świecie, łatwo dziś 
dostępnych dla Polaków, a jednak jedziemy właśnie 
tam, pomimo niewygód i zmęczenia. Jedziemy na 
Kresy, bo gna nas tam miłość! Miłość do naszej 
utraconej Ojczyzny, gdzie przez wieki żyli, pracowali 
i modlili się nasi ojcowie, nasze matki i nasi 
dziadowie. W duszy nam gra kresowy zaśpiew 
polszczyzny, który urodził się na skutek sąsiedztwa 
z wschodnimi Słowianami i drzemie nadzieja, że 
usłyszymy jeszcze raz jedyny w swoim rodzaju bałak 
lwowskiej ulicy, spotkamy lwowskiego batiara, ale 
przede wszystkim pragniemy poznać niezaprzeczalne, 
polskie dziedzictwo narodowe, które jest częścią 
kultury europejskiej.  

Potomkowie rodzin tłumackich zorganizowani 
w Ogólnopolskim Oddziale Tłumaczan, świadomi 
wielowiekowej polskiej spuścizny kulturalnej 
i historycznej Kresów Wschodnich, w tym również 
ziemi tłumackiej, jako jedno z wielu stowarzyszeń 
kresowych od niemal 50 lat dba o zachowanie 
pamięci o tym skrawku ziemi, leżącym od 
zakończenia II wojny światowej  w granicach Ukrainy. 
Gromadzi tłumacką dokumentację w postaci zdjęć, 
dokumentów i wspomnień dawnych mieszkańców 
miasta, a także od 7 lat w ramach akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia” aktywnie udziela się 
przy pracach porządkowych i inwentaryzacyjnych na 
tłumackim cmentarzu, ucząc młodych wolontariuszy 
patriotyzmu oraz polskiej historii, którą należy 
zachować dla następnych pokoleń. 

W 2015 roku tłumaccy katolicy dzięki 
wsparciu prywatnego inwestora pana Bogdana 
Stanisławskiego, który wykupił budynek dawnego 
kinoteatru zbudowanego na miejscu zburzonego 
w 1969 r. kościoła Św. Anny, po raz pierwszy od 
wojny dostali szansę na godne uczestnictwo 
w życiu religijnym. Budynek został poświęcony 
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przez Metropolitę Lwowskiego Arcybiskupa 
Mieczysława Mokrzyckiego i od lipca 2015 roku 
odprawiane są w nim Msze święte. Sentymentalna 
wycieczka na Kresy zorganizowana przez Szkolne Biuro 
Podróży „Szkoltur” oraz Ogólnopolski Oddział 
Tłumaczan w dniach 25-28.09.2016r. miała na celu 
wsparcie tłumackiego kościoła, poznanie Tłumacza, 
poszukiwanie domów zamieszkałych przed wojną przez 
przodków i osób które jeszcze ich pamiętają, a także 
zwiedzanie ważnych dla polskiej kultury i nauki miast - 
Drohobycza, Stanisławowa oraz Lwowa.  

Kościół Katolicki z definicji jest kościołem 
powszechnym, otwartym na wszystkich ludzi i na 
wszystkie narody. Jest ponadnarodowy. Jednak 
niezaprzeczalnym jest także fakt, że  na Ukrainie ma 
on polskie korzenie,  związane z wielowiekową misją 
ewangelizacyjną, jaką na tych ziemiach prowadził. 
Dlatego też los Polaków związany zawsze był z losem 
Kościoła Katolickiego, który stał na straży odrębności 
polskiej tradycji i kultury, starając się ją podtrzymywać. 
Parafie   katolickie    były   ostoją   polskości,  silnymi  

 

ośrodkami szerzenia oświaty i kultury polskiej, obrońcą 
tradycji narodowych i symbolem więzi z historyczną 
ojczyzną ojców. Tam, gdzie obok polskości była wiara 
katolicka, tam polskość się zachowała, pomimo 
przeróżnych represji i prześladowań. Gdy jej zabrakło 
polskość zanikała. Bezwzględne prześladowania 
Kościoła Katolickiego oraz dążenie do likwidacji jego 
struktur przez Rosję sowiecką oraz władze carskie 
z okresu zaborów miały  na celu całkowite 
i kompleksowe rozwiązanie problemu polskości tych 
ziem przez wynarodowienie. Pomimo tej straszliwej, 
wieloletniej pożogi zachowały się jeszcze miejsca, gdzie 
istnieje szansa na odbudowanie Kościoła Katolickiego, 
wokół którego będzie można przywrócić pozostałym 
poza ojczyzną Polakom godność, świadomość swojego 
pochodzenia i dumę z bycia Polakami, którzy  nigdy na 
tych ziemiach nie byli okupantami. Na przełomie 
wieków i w różnych okresach historycznych tworzyli 
zazwyczaj państwo wielonarodowe, w którym swoje 
miejsce mogli znaleźć wszyscy obywatele, pielęgnując 
 tradycje, język i religie.  

Opuszczony budynek kościoła św. Anny przed wyburzeniem w 1966 r. oraz kapliczka grobowa na 
cmentarzu tłumackim, w której w latach 2002 - 2015 odprawiane były niedzielne Msze św. 
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W Tłumaczu parafia 
katolicka została 
zlikwidowana w 1945 roku 
wraz z przejęciem władzy 
przez Związek Radziecki. 
W maju 1945 r. komisja  
tłumackiej Selrady zażądała 
od ostatniego proboszcza 
tłumackiej parafii ks. 
Piszczora przeprowadzenia 
inwentaryzacji majątku 
kościoła św. Anny. Dzięki 
mądrości i zapobiegliwości 
księdza, który ukrył u para-
fian obrazy, naczynia, szaty 
liturgiczne i inne przed-
mioty kultu, spisane zostały 
tylko sprzęty kościelne: 
ławki, konfesjonały i organy. 
Komisja zabrała księgi 
metrykalne, ale księdzu udało się zachować 
kartotekę i księgi zapowiedzi, na podstawie których 
już w PRL-u wystawiał zaświadczenia metrykalne  
dla dawnych parafian z Tłumacza. Naciski na 
Polaków by opuszczali rodzinne miasto na mocy tzw. 
umowy repatriacyjnej  nie ustawały i ks. Piszczorowi 
nakazano wyjechać w ciągu trzech dni. W trakcie 
rozmowy na ten temat, którą z księdzem 
przeprowadziła lokalna radziecka władza 21 czerwca 
1945 r. udało mu się przedłużyć termin wyjazdu 
o kilka dni. Jednak szykany z jej strony spowodowały, 
że ks. Franciszek Piszczor z końcem czerwca zabrał 
z kościoła resztę ruchomego wyposażenia możliwego 
do przewiezienia, załadował na ciężarowy samochód 
i  wyjechał do Stanisławowa. W Tłumaczu pozostał 
jeszcze wikary ks. Kopeć, któremu udało się wywieźć 
wiejską furmanką do Stanisławowa 5 obrazów 
z kościoła św. Anny przechowywanych u parafian. 
Piątego lipca ks. Kopeć zamknął kościół i oddał klucze 
od kościoła w biurze rady miasta. Budynek kościoła 
stał jeszcze w Tłumaczu przez wiele lat niemal nie 
naruszony przez działania wojenne. Niestety w 1969 r. 
z nieznanych powodów władze radzieckie nakazały go 
zburzyć. Mury kościoła naszpikowano materiałami 
wybuchowymi i wysadzono w powietrze, wcześniej 
zrzucając krzyże z wież. Pozostałe po wybuchu stojące 
jeszcze ściany wyburzono za pomocą ciężkiego sprzętu 
wojskowego. 

 
 
 

 
Przez wiele lat pozostali w Tłumaczu katolicy 

nie mieli żadnej możliwości uczestnictwa we Mszy 
św. Dopiero od roku 2002 po udostępnieniu przez 
władze Tłumacza kaplicy grobowej na tłumackim 
cmentarzu, maleńka grupka katolików zaczęła 
spotykać się na niedzielnym nabożeństwie raz 
w tygodniu. Możliwość poprawienia warunków 
funkcjonowania parafii rzymskokatolickiej pojawiła 
się w 2015 r., gdy pan Bogdan Stanisławski wykupił 
budynek kinoteatru, w którym będzie można 
prowadzić godne życie religijne w cywilizowanych 
warunkach. Okazało się, że po tak długim czasie jej 
praktycznego nieistnienia są ludzie, którzy czują się 
katolikami i nareszcie będą mogli uczestniczyć 
w nabożeństwach w godnym miejscu. Najbardziej 
cieszy fakt, że wśród nich jest duża grupa młodzieży 
tłumackiej, zorganizowanej w przykościelnym chórze, 
który pod przewodnictwem Jury Kłonowskiego swoim 
pięknym śpiewem w języku polskim i ukraińskim 
uświetnił uroczystą Mszę św. odprawioną 25 września 
2016 r. Szczególnie pięknie i wzruszająco zabrzmiała 
pieśń „Czarna madonna” zaśpiewana po polsku. Mszę 
św. celebrował ks. Artur Zaucha, podkreślając w kazaniu 
wielki dar ludzkiego miłosierdzia poprzez dzielenie się  
 

Dr Michał Nikosiewicz w miejscu zburzonego 
kościoła. 
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sercem i darami materialnymi z innymi ludźmi. Na 
Mszy św. obecny był także pan Bogdan Stanisławski. 
Przywitano nas niezwykle ciepło pięknym 
korowajem i z ogromną radością. Członkowie 
wycieczki przekazali dary, które pochodziły od osób 
prywatnych oraz od Ogólnopolskiego Oddziału 
Tłumaczan. Przywieźliśmy w darach sprzęty do 
liturgii, nagłośnienie, ornaty oraz żywność i odzież. 
Szczególną wdzięczność wzbudziła kopia obrazu Św. 
Anny Samotrzeciej w postaci druku wykonanego na 
płótnie, poświęcona w trakcie Mszy. Św. Anna, 
patronka rodzin i nauczycieli znów może sprawować 
swój patronat nad Tłumaczem i ziemią tłumacką. Po 
zakończeniu Mszy św. podjęto nas poczęstunkiem 
w postaci smakowitych, misternie przygotowanych 
kanapek i ciepłych napojów, po czym część 

uczestników wycieczki pojechała zwiedzać 
Kołomyję i krzyż obertyński, pamiątkę bitwy 
stoczonej w 1531 r. pomiędzy wojskiem polskim 
pod dowództwem hetmana wielkiego koronnego 
Jana Tarnowskiego, a armią mołdawską, na której 
czele stał władca Mołdawii Piotr Raresz, zwany 
Petryłą. Potomkowie rodzin tłumackich pozostali 
w Tłumaczu zajęli się odnajdywaniem śladów 
swoich przodków. Danusia Paleń oraz Ewa i Józef 
Bidny pojechali do Jezierzan i Chocimierza, skąd 
wywodzą się ich rodziny Greniuków i Zdanowiczów. 
Państwo Janina i Stanisław Ziobro oraz Państwo 
Zakowiczowie wybrali się do Oknian z darami 
i ciekawym projektem renowacji tamtejszego 
cmentarza. Stamtąd wywodzą się ich rodziny: 
Michała i Barbary oraz Mikołaja i Anny Dwojaków, 
Jana i Heleny Fassa, Jaguszów, Koziarskich, 
Zakowiczów, Jagasyków, Jana, Mariana i Katarzyny 
Pszenicznych, Nowotarskich, i Lewandowskich. 
Ogólnopolski Oddział Tłumaczan przekazał także 
1000 zł na renowację drewnianej, zabytkowej   
cerkiewki grekokatolickiej, dawnego kościoła Św. 
Anny, przeniesionej z Tłumacza pod koniec XIX w., 
które Jan Zakowicz skrzętnie zbierał na wszystkich 
tłumackich spotkaniach. Tłumacz odwiedzili także 
Tadeusz i Elżbieta Bisiowie z domu Hipsz, która 
urodziła się w Tłumaczu w 1940 r. Wykonała w ten 
sposób przyrzeczenie złożone matce, że odwiedzi 
rodzinne miasteczko i chociaż jeden raz przejdzie 
się tłumackimi ścieżkami jej młodości w miejskim 
parku i nad tłumackim stawem. Tłumaccy przodkowie 
Eli Biś to rodziny: Delągów, Panyków, Kłębuszewskich 
oraz zaprzyjaźniona z Hipszami rodzina Krauzów. 
Obie te rodziny przybyły do Tłumacza z Austrii, 
osiedliły się w Tłumaczu i stanowiły lojalną Polsce 
cząstkę tłumackiej społeczności. Trzy siostry - 
Krystyna Łupkowska, Eugenia Flakiewicz oraz Aniela 
Borsuk, która odwiedziła Tłumacz wraz z mężem 
Czesławem,  to potomkinie rodziny Pawłowskich. Te 
wspaniałe siostry ufundowały w darze dla kościoła 
ornaty i odwiedziły na cmentarzu grób dziadka 
Franciszka Pawłowskiego, jeden z nielicznych, który 
się tam jeszcze zachował w dobrym stanie. Swoje 
rodzinne ścieżki przemierzył również nasz najmłodszy 
tłumaczanin Adam Biliński - prezes Wrocławskiego 
Oddziału Szlachty Polskiej we Wrocławiu, wraz ojcem 
Bogdanem. Panowie Bilińscy odwiedzili grób Leona 
i Joanny z Kurylaków Bilińskich, pradziadków 

Budynek kinoteatru - obecnie budynek Kościoła 
Katolickiego. 

Kopia obrazu św. Anny Samotrzeciej rozpakowywana 
przez wiernych. 
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Bogdana, przemierzyli rodzinny zakątek u zbiegu 
ulicy Plebańskiej i Sobieskiego, mostek na 
Tłumaczyku oraz znane z opowiadań tłumaczan 
Stawiska, na których na zmianę wypasano bydło 
i rozgrywano mecze tłumackich drużyn piłkarskich. 
Jerzy Romasz umieścił na grobowcu Tuzinkiewiczów 
tablicę z imieniem i nazwiskiem właściciela 
pierwszej w Tłumaczu elektrowni Franciszka 
Tuzinkiewicza, znanego w Tłumaczu przedsiębiorcy 
i społecznika, dziadka swojej zmarłej niedawno 
małżonki Aleksandry Romasz, córki Romualda 
Tuzinkiewicza. Jednym z uczestników wycieczki był 
także Jan Śmiechowski,  potomek wielu tłumackich 
rodzin, mający do dziś w Tłumaczu oraz 
w podłumackiej wiosce Gonczarówce dużą rodzinę, 
która przywitała go przed kościołem. Chadzał 
własnymi ścieżkami, które doskonale zna, ciesząc 
się towarzystwem rodziny.  

 
 
 
 
 
 

Najliczniej reprezentowana była rodzina 
potomków rodzin Burczyńskich i Szmydów. Rodziny 
te od 7 lat organizują rodzinne zjazdy podtrzymując 
tradycje i pamięć o wspólnych przodkach. Po raz 
pierwszy  Tłumacz odwiedzili Tadeusz i Zofia 
Burczyńscy z domu Szmyd. Rodzina Burczyńskich swój 
pobyt w Tłumaczu datuje od  XVIII w. Protoplastą 
rodu był Franciszek Burczyński, który w 1782 roku 
udowodnił swoje szlachectwo przed Lwowskim 
Sądem Ziemskim i legitymuje się herbem Lubicz. 
Rodzina Szmydów jest naturalizowaną polską 
rodziną, której korzenie wywodzą się z Austrii, 

spokrewniona z tłumacką rodziną Pławuszewskich. 
To pierwsze spotkanie z miastem swoich przodków 
Państwo Burczyńscy przeżyli z wielkim wzruszeniem. 
Rodzice Tadeusza – Bronisława z domu Jaśkiewicz 
i Ludwik Burczyński brali ślub w kościele Św. Anny, 
dlatego zarówno dla nich, jak i dla wielu innych 
tłumackich rodzin jest to miejsce wyjątkowe 
i święte. Przepięknie śpiewającą Bronię Burczyńską 
tłumaczanie dobrze pamiętają także ze zjazdów 
OOT w Kołobrzegu. Drugą część rodziny Burczyńskich 
reprezentowali Wacław Nowak - wiceprezes OOT, syn 
Heleny Nowak z domu  Burczyńskiej i Kazimierza 
Nowaka, oraz Bogusław Wiśniewski syn Marii 
Wiśniewskiej z domu Burczyńskiej (siostry Heleny) 
oraz Albina Wiśniewskiego. Obaj są wnukami Leona 
Burczyńskiego, znanego w Tłumaczu kupca, 
społecznika oraz członka zarządu Kasy Stefczyka. 
Leon Burczyński zakwalifikowany jako burżuj i wróg 
publiczny przez nową władzę sowiecką został 
aresztowany, wywieziony wraz z wieloma innym 
tłumaczanami do Kijowa, tam zamordowany 
i zakopany wraz z wszystkimi ofiarami Zbrodni 
Katyńskiej w Bykowni pod Kijowem. Zarówno 
Wacław, jak i Bogusław są aktywnymi członkami 
OOT oraz organizatorami wielu zjazdów rodziny 
Burczyńskich i Szmydów. Wacław Nowak wykazał 
się szczególną troską o dobro rodzącego się Kościoła 
i polskiej społeczności w Tłumaczu przekazując na ten 
cel swój sprzęt nagłaśniający: wzmacniacze, kolumny 
głośnikowe i mikrofony oraz przed Mszą św. zajął się 
podłączeniem sprzętu. To głównie dzięki Niemu ta 
Msza św. mogła odbyć się tak pięknie i uroczyście. 
W Tłumaczu wśród nielicznych starych kamieniczek 
zachowała się jeszcze kamieniczka mieszcząca przed 
wojną sklep Leona Burczyńskiego, w którym 
sprzedawał przeróżne towary, zachwalając je 
w lokalnym czasopiśmie „Orędownik Tłumacki”. 
Odwiedzając to miejsce można jeszcze dziś poczuć 
atmosferę przedwojennych lat, poczuć zapach 
sprowadzanych z całego świata herbat i kaw oraz 
słodyczy, tak ulubionych przez tłumacką dzieciarnię. 
Ostatnimi reprezentantami rodziny Burczyńskich była 
Irena Rosowska, Agnieszka Rosowska (córka Ireny), 
Stanisław Skowron z żoną Teresą oraz Elżbieta 
Niewolska. Ta część rodziny pochodzi od Zofii 
Panachidy z domu Burczyńskiej, która była siostrą 
Leona. Jakub Panachida był w przedwojennym 
Tłumaczu starszym posterunkowym Policji 

Nowa tablica na grobie Franciszka Tuzinkiewicza – 
właściciela pierwszej w Galicji elektrowni oraz młyna, 

członka Wydziału Powiatowego i Rady Miejskiej 
w Tłumaczu. 
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Państwowej, a po przebytej ciężkiej chorobie, która 
uniemożliwiła mu dalszą służbę do 1939 r. pełnił 
funkcję wójta dla okolicznych wiosek. Pochodził ze 
spolonizowanej rodziny rusińskiej, której gniazdo 
rodzinne znajdowało się w Czernichowcach pod 
Zbarażem.  Był także ofiarą Zbrodni Katyńskiej 
i wraz z Leonem Burczyńskim został wywieziony do 
Kijowa, tam zamordowany i spoczywa w Bykowni 
pod Kijowem. Nasze związki z OOT i Tłumaczem są 
już dość długie i są kontynuacją pracy naszej Mamy 
Anny Bocheńskiej z domu Panachidy, która przez 
wiele lat pełniła w OOT funkcję skarbnika. Pracujemy 
w naszym stowarzyszeniu z pełnym oddaniem, na 
miarę naszych możliwości i talentów, a przede 
wszystkim po to, aby nie zawieść zaufania naszej 
Mamy, dla której Tłumacz był najpiękniejszym 
miejscem na świecie. I chociaż wywieziona została 
z niego na Sybir w wieku 13 lat, to właśnie polski 
Tłumacz ukształtował ją na całe życie. W Tłumaczu 
byłyśmy już wielokrotnie i przy różnych okazjach, 
ale najważniejsze były zawsze wyjazdy w ramach 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” oraz 
w ramach pomocy dla Polaków na Wschodzie. 
Podobnie, jak pozostali członkowie wycieczki 
chodziliśmy ścieżkami naszych przodków, odwiedzi-
liśmy domek naszych dziadków i Mamy, a także 
pradziadków, który swoje gospodarstwo mieli w tzw. 
Podkolińcach, z którego wychodziło się na łąki zwane 
Bałkami, spoglądaliśmy na las zwany Kahawą witany 
przez naszą Mamę każdego ranka spoglądającą przez 
okna rodzinnego domu.  

 
 
 

Jak zawsze podczas pobytu w Tłumaczu 
odwiedziliśmy Panią Józefę Maczulską. 
Podarowaliśmy Pani Józi album ze zdjęciami 
z wszystkich pobytów w Jej „gospodarstwie” oraz 
oprawione zdjęcie naszej gospodyni, która z trudem 
rozpoznawała siebie na fotografii. Otrzymała od nas 
również bochenek polskiego chleba z najlepszej 
wrocławskiej piekarni, o który prosiła. Osoby, które 
pierwszy raz odwiedziły Panią Józię przeżyły szok 
i wzruszenie widząc w jakich warunkach od lat żyje 
nasza rodaczka. Pani Józia uczestniczyła również 
w uroczystej Mszy św. w kościele, którego strażniczką 
była od czasów zakończenia II wojny światowej. Całość 
naszej wizyty w Tłumaczu udokumentowała 
niezastąpiona red. Grażyna Orłowska Sondej, której 
reportaż ukazał się w TV Polonia oraz w lokalnej 
telewizji wrocławskiej. 

Pierwsze dwa noclegi zapewnione mieliśmy 
w  klasztorze w Bolszowcach, leżących na północ od 
Halicza, na  równinie w widłach rzeki Gniła Lipa 
i potoku Narajówka. Przyjął nas tam gościnny brat 
Andrzej, zapewniając wygodny nocleg i smaczne 
wyżywienie. Klasztor oo. Franciszkanów znajduje się 
w zespole zabytkowych, późnobarokowych 
budynków pokarmelickich Sanktuarium Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny, ufundowanych przez 
polskiego hetmana Marcina Kazanowskiego w 1624 
roku. Kościół uznawany jest za przykład 
późnobarokowej architektury polskiej z unikatowym 
alabastrowym ołtarzem głównym. Był miejscem 
szczególnego kultu obrazu Matki Boskiej 
Bolszowieckiej, koronowanego 15 sierpnia 1777r., 
który obecnie znajduje się w kościele św. Katarzyny 
w Gdańsku.  Od 2002 roku odbywa się tam także 
Franciszkańskie Spotkanie Młodych organizowane 
przez braci pracujących na Ukrainie. Młodzież 
i dorośli pielgrzymują do Sanktuarium Matki Bożej 
Bolszowieckiej pieszo ze Lwowa, Tarnopola i innych 
miejscowości, aby uczestniczyć w uroczystościach 
odpustowych. Spotkanie Młodzieży trwa kilka dni 
i jest wydarzeniem ewangelizacyjnym przygoto-
wywanym przez franciszkanów przy współudziale 
sióstr zakonnych oraz młodzieży z Ukrainy 
i wolontariuszy z Polski. Historię tego zabytkowego 
miejsca opowiedział nam franciszkanin - ojciec 
Andrzej, gospodarz klasztoru. Zwiedziliśmy także 
leżące nieopodal górujące nad Haliczem ruiny 
zamku. Pierwszy zamek, jaki stanął w tym miejscu 

Red. Grażyna Orłowska Sondej wraz ekipą 
telewizyjną przed dmem rodziny 

Burczyńskich. 
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wybudował prawdopodobnie  w XIV w. król Polski 
Kazimierz Wielki dla ochrony rubieży swojego 
królestwa, po włączeniu Rusi Halickiej do 
Rzeczypospolitej.  

Pozostałe dni naszej wycieczki spędziliśmy na 
zwiedzaniu Stanisławowa i Lwowa. W Stanisławowie 
obejrzeliśmy dawną trójnawową, barokową 
kolegiatę, sanktuarium rodu Potockich, w której 
Henryk Sienkiewicz umieścił scenę pogrzebu 
pułkownika Michała Wołodyjowskiego, hotel 
„Franz”  z rzeźbą młodego Cesarza Franciszka Józefa, 
Rynek z ratuszem miejskim wzniesiony w 1695 roku, 
z kramami z 1871 r., czterokrotnie niszczony przez 
pożary i gruntownie przebudowany w stylu 
konstruktywizmu w latach 1929 -1932. W centrum 
Starówki przy niewielkim placu, tzw. zielonym 
skwerze obejrzeliśmy pomnik naszego wieszcza 
Adama Mickiewicza, wzniesiony w roku 1898 według 
projektu Tadeusza Błotnickiego, z wiecznie 
siedzącymi na głowie i ramionach poety gołębiami 
i stojący obok dawny budynek Polskiego Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół” z okrągłą basztą przypomni-
nającą zamkową oraz były gmach kinoteatru „Ton”, 
obecnie „Lumiere”. Ostatni dzień przypadł na 
zwiedzanie Lwowa, polskiej Florencji, jak pisał 
Marian Hemar. „Miasta siedmiu pagórków 
fiesolskich,  muzyki, inteligencji  i najpiękniejszych 
kobiet polskich. Miasta talentów, ideałów, 
temperamentów i błyskawic, i teatru, i gwiazd, 
i zapałów, i  tej  „Panoramy  Racławic”. Miasta  
poezji co  się  rodziła  na  bruku, jakby kamień się 
zmieniał w natchnienie, a natchnienie wsiąkało 
w kamienie i pomnikiem w sercu miasta stało” 

Lwów był jednym z najważniejszych ośrodków 
nauki, oświaty i kultury polskiej oraz centrum 
politycznym, zarówno jako  stolica Galicji w okresie 
zaborów, jak i w okresie międzywojennym. Pozostało 
w nim wiele wspaniałych polskich zabytków, które 
świadczą  o bogatym, polskim dziedzictwie. 
Wspaniała przewodniczka wynajęta przez biuro 
podróży pokazała nam trzy świątynie - Bazylikę 
Archikatedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny (Katedrę Łacińską) i usytuowaną obok 
grobową kaplicę lwowskiej rodziny Boimów pw. 
Trójcy Świętej i Męki Pańskiej, której fundatorem  był 
kupiec i rajca miejski pochodzący z Transylwanii  Jerzy 
(György) Boim, sekretarz króla Stefana Batorego. 
Zwiedziliśmy także Archikatedralny Sobór św. 

Jerzego oraz Katedrę Ormiańską, a także rynek 
z zabytkowymi kamieniczkami, w tym renesansową 
Czarną Kamienicę i renesansową kamienicę kupca 
Konstantego Korniakta, która później była 
w posiadaniu  króla Jana III Sobieskiego, 
przebudowaną przez niego na pałacową rezydencję 
z okazałymi komnatami i salą audiencjonalną oraz 4 
studnie - fontanny z początku XIX  w. przedstawiające 
mitologiczne postacie: Neptuna, Dianę,  Amfitrytę, 
Adonisa. Zwiedziliśmy także Operę Lwowską, jej 
piękną salę widowiskową i kuluary oraz pomnik 
Adama Mickiewicza. 

Jednym z najważniejszych punktów programu 
był Cmentarz Łyczakowski oraz leżący obok Cmentarz 
Obrońców Lwowa. Cmentarz Łyczakowski to 
 najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, położona 
we wschodniej części miasta na malowniczych 
wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego, 
starego drzewostanu tworzącego szereg alei. 
Cmentarz ten jest miejscem pochówku wielu 
zasłużonych dla Polski ludzi kultury, nauki i polityki 
z wieloma zabytkowymi nagrobkami o wysokiej 
wartości artystycznej. Cmentarz Obrońców Lwowa 
zwany także Cmentarzem Orląt to Campo Santo 
(Święte Pole) Polaków. Spośród pochowanych tam 
prawie 3000 żołnierzy duża część poległych, to 
młodzież szkół średnich i wyższych oraz inteligencja. 
Leży na wzgórzu od strony Pohulanki i znajdują się na 
nim mogiły uczestników bitwy o Lwów i Małopolskę 
Wschodnią w latach 1918–1920, lub zmarłych 
w latach późniejszych. Wśród poległych w bitwie 
o polski Lwów znalazł się także młody tłumaczanin 
Marian Dolais, którego mogiła znajduje się wśród 
szeregów grobów pozostałych Orląt. Na Cmentarzu 
Orląt znajduje się także pomnik pilotów 
amerykańskich oraz żołnierzy francuskich, którzy  
także polegli w walkach o Lwów, Mogiła Nieznanego 
Żołnierza, skąd pobrano zwłoki do Grobu Nieznanego 
Żołnierza w Warszawie  oraz   Mogiła Pięciu 
Nieznanych z Persenkówki. Mogiła ta, zajmująca 
czołowe miejsce na osi Pomnika Chwały została 
uczczona płytą z czerwonego, polerowanego 
marmuru. Na górnej jej powierzchni znajduje się 
miecz, oraz daty „1918–1920”, wykonane z brązu. Od 
strony Pohulanki widnieje na pionowej ścianie płyty 
napis: „Mogiła zbiorowa”. Czoło płyty opatrzone jest 
napisem: „Nieznanym bohaterom, poległym 
w obronie Lwowa i Ziem Południowo-Wschodnich”. 



Zeszyty Tłumackie 2(58) 2016r. 
 

8 
 

Najpiękniejszą i najbardziej widoczną częścią cmentarza 
jest Pomnik Chwały w kształcie kolumnady z napisem 
nad wejściem głównym „Mortui sunt ut liberi vivamus” 
(Polegli, abyśmy żyli wolni), przez który prowadziło 
wejście na cmentarz strzeżone przez dwa kamienne lwy 
z tarczami i napisami: „Zawsze wierny” i „Tobie Polsko”. 
Po latach banicji dwa kamienne lwy stanowiące niegdyś 
integralną część kolumnady Pomnika Chwały powróciły 
na Cmentarz Orląt Lwowskich 16 grudnia 2015 r. dzięki 
polskiej Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oraz 
Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi  
we Lwowie. Niestety Ukraińcy dopatrzyli się w nich 
treści antyukraińskiej i lwy „zaaresztowali”. Stoją teraz 
zamknięte w pudłach obwiązane sznurkami. Na 
cmentarzu tym jest wiele mogił żołnierzy poległych 
w wojnie polsko – bolszewickiej  w 1920 r. To ofiara ich 
życia uratowała Ukraińców przed straszliwa śmiercią 
głodową, zadaną przez Bolszewików i ocaliła im życie, 
ponieważ mieli szczęscie znaleźć się w granicach II 
Rzeczpospolitej. Ukraińcy powinni mieć tego 
świadomość.  Czas jednak pomaga zwyciężyć prawdzie, 
musimy tylko pamiętać przesłanie Kornela 
Makuszyńskiego przeznaczonym dla ludzi, którzy 
potrafią docenić odwagę, honor i heroizm. „Na te groby 
powinni z daleka przychodzić pielgrzymi, by się uczyć 
miłości do Ojczyzny. Powinni tu przychodzić ludzie małej 
wiary, aby się napełnić wiarą niezłomną, ludzie 
miałkiego ducha, aby się nadyszyć bohaterstwa. A że tu 
leżą uczniowie w mundurach, przeto ten cmentarz jest 
jak szkoła, najdziwniejsza szkoła, w której dzieci 
jasnowłose i błękitnookie nauczają siwych o tym, że ze 
śmierci ofiarnej najbujniejsze wyrasta życie.  Semper 
Fidelis Leopolis 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wojenne wspomnienia 
 

Helena Maleszewska Zabojska 
 

Była wiosna 1944 roku.  Trwała wojna. 
W mieście panował chaos. Niemcy po przegraniu bitwy 
o Leningrad i Stalingrad stopniowo wycofywali się 
napierani przez Rosjan. W Tłumaczu na krótki czas 
pojawiły się oddziały węgierskie. Na skutek natarcia 
wojsk radzieckich ddziały niemieckie opuszczając 
Tłumacz pozostawiły kilku rannych gestapowców oraz 
oddział węgierski zakwaterowany się w różnych 
tłumackich domach. Podczas pobytu Węgrów zostało 
zaaresztowanych 96 mężczyzn, na których z nieznanych 
dla mnie powodów miano dokonać egzekucji. Oficer 
węgierski, który zakwaterował się u nas któregoś dnia 
dał mi kartkę (w nieznanym dla mnie języku) i na migi 
wytłumaczył, żebym zaniosła ją do ks. proboszcza 
Piszczora. Egzekucja miała się odbyć o godzinie 18-tej. 
Po doręczeniu kartki, gdy wracałam do domu 
w godzinach popołudniowych nagle nadjechał 
samochód osobowy, minął mnie i zatrzymał się. 
Wychylił się z niego oficer gestapo i kazał podejść. „Halt, 
komm zu mir“ – usłyszałam.  Zapytałam o co chodzi? 
Ale on ponownie wrzasnął  „Komm hier” i zaczął 
wyjmować broń z kabury. W tym momencie zza moich 
pleców padł strzał. Niemiec pochylił się i został 
wciągnięty przez kierowcę do samochodu, który 
momentalnie odjechał. Odwracając się zobaczyłam cień 
męskiego kapelusza ginącego w rozbitym domu. 
Poszłam prędko dalej w kierunku domu i dochodząc do 
niego minęłam dwóch przechodzących mężczyzn, 
którzy nie odwracając się zapytali mnie, czy wszystko 
jest w porządku? Odpowiedziałam  „tak, w porządku” 
i pobiegłam do domu. Po powrocie potwierdziłam 
Węgrowi, że kartkę przekazałam, a wieczorem 
dowiedziałam się, że aresztowanych mężczyzn 
wypuszczono. 
Nad ranem rozpoczął się rosyjski ostrzał artyleryjski 
Tłumacza. Węgrzy pozostawiając rannych wycofali się 
także, do miasta wjechały rosyjskie  czołgi, a wraz z nimi 
weszła piechota. Front przesuwając się przez Tłumacz 
zatrzymał się na przedmieściach Stanisławowa. Część 
rosyjskich żołnierzy pozostała w mieście, którzy 
pozabijali wszystkich pozostałych żołnierzy niemieckich 
i węgierskich.  Luftwaffe szalało nad miastem.  
Samoloty latały bardzo nisko, siekając z karabinów po 
domach i zrzucając małe bomby. Przez całą noc 
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kolejne czołgi rosyjskie jechały przez Tłumacz 
w stronę Stanisławowa, a furmanki z ciężko rannymi 
sunęły w kierunku Horodenki pod opieką lżej rannej 
piechoty. Wojsko było zakrwawione, głodne 
i wycieńczone. Gdy odjechali czołgiści na ich miejsce 
przyjechała jednostka katiusz na  ciężarowych 
samochodach z wielogłowicowymi wyrzutniami 
małych rakiet. Bardzo mnie zdziwił kontrast między 
czołgistami, a nowo przybyłymi żołnierzami 
obsługującymi katiusze. Czołgiści zachowywali się 
jak recydywiści. Byli brutalni i niekulturalni, 
w różnym wieku i niewykształceni. Ich następcy byli 
widocznym przeciwieństwem. Kulturalni, grzeczni, 
wykształceni inżynierowie, biegle władający obcymi 
językami np. francuskim czy angielskim. W naszym 
ogrodzie zamaskowali trzy katiusze. W domu zajęli 
dwa pokoje robiąc z naszego domu sztab 
dowodzenia. Nam niestety zakazano wychodzić 
nakładając areszt domowy dla ich bezpieczeństwa. 
W kuchni żołnierze gotowali posiłki dla wszystkich, 
również dla nas. Nie pozwolono nam gotować. Taka 
sytuacja trwała ponad dwa tygodnie.  

Zbliżał się kwiecień i związane z nim 
ceremonie wielkiego tygodnia i święta wielkanocne. 
Bardzo chciałam pójść do kościoła. Ponieważ nie 
pozwalano nam opuszczać domu zaczęłam tłumaczyć 
oficerom sztabowym, że zbliżają się święta 
wielkanocne i my rodzina katolicka mamy obowiązek 
uczestniczyć w tych uroczystościach. Po dwóch 
dniach kapitan oświadczył, że on również chce pójść 
na paschę do kościoła razem z nami. W pierwszy 
dzień świąt poszliśmy do kościoła wraz z kilkoma 
oficerami. W kościele było dużo znajomych, którzy 
z zaciekawieniem przyglądali się naszym współtowa-
rzyszom. Nasi oficerowie zdjęli czapki z głów i wzięli 
udział w nabożeństwie oraz procesji. O wszystko 
pytali, więc przedstawiliśmy im naszych księży. Byli 
bardzo zadowoleni. Zaprosiliśmy ich także na nasze 
skromne świąteczne śniadanie. Wszyscy wspólnie 
podzieliliśmy się jajkiem, składając sobie  życzenia 
i doczekania końca wojny. Nie przejmowaliśmy się już 
nawet niemieckimi nalotami. Zdążyliśmy się do tego 
przyzwyczaić. Czas upłynął w miłej  atmosferze, 
a skromny posiłek smakował wspaniale. 

Pewnego dnia wojska niemieckie otoczyły 
Tłumacz i na miasto posypały się pociski. Kilka 
czołgów przedarło się przez góry, zamykając nam 
drogę ucieczki w kierunku Horodenki. Zrobili kocioł 

i w mieście rozpętało się istne piekło z gradem kul 
świszczących nad głowami. Z radzieckich 
komunikatów radiowych docierających do sztabu 
zorientowałam się, że sytuacja jest bardzo 
nieciekawa. Zaczęłam pytać dlaczego nie organizują 
obrony i nie atakują wroga. Mieli przecież katiusze. 
Odpowiedzieli, że za mało znają trudny i górzysty 
teren. Zaproponowałam, żeby zasięgnęli języka 
i nawiązali kontakt z grupą samoobrony miasta, która 
dobrze teren znała. Kapitan, głównodowodzący 
sztabu wyraził zgodę i wraz z młodym lejtnantem 
poszłam na miejsce spotkania z grupą samoobrony. 
Dziwna to była droga. Pomiędzy wybuchami ciągnięta 
przez żołnierza za kołnierz częściej padałam na ziemię 
niż biegłam. Co chwilę słyszałam „łożyś” i lądowałam 
ponownie na ziemi. W końcu dotarliśmy do celu. Po 
długiej debacie powstał plan mający na celu 
rozerwania pierścienia atakujących Niemców, 
uwolnienie miasta od obstrzału i utorowanie w ten 
sposób bezpiecznego przejścia w kierunku Horodenki, 
Kołomyji i Czerniowiec. Droga powrotna wcale nie 
była łatwiejsza. Zaczęłam jednak odróżniać odgłosy 
nadlatujących pocisków spośród ogólnego huku. 
Dobrze, że moja mama nie wiedziała o moim wojażu 
pod obstrzałem. Po powrocie do domu wytłuma-
czyłam kapitanowi, że najlepsza widoczność będzie 
z dachu babci domu. Po chwili wylądowałam wraz 
z nim za kominem domu, skąd przez lornetkę, jak na 
dłoni było w oddali widać czołgi i sylwetki żołnierzy. 
Ustalono ich pozycje, przygotowano katiusze i po 
obliczeniu lotu pocisków zaatakowano. Skutek był 
natychmiastowy i piorunujący. Wspaniale wyglądało 
niebo po wystrzale katiusz. Był późny wieczór, zmrok 
i nieboskłon usiany był katiuszami niczym gwiazdami, 
za którymi ciągnęły się czerwone smugi. Po jakimś 
czasie zapanowała tak ogromna cisza, że aż 
odczuwało się ból uszu. Nie bez powodu Niemcy tak 
bardzo obawiali się katiusz. 
Dowództwo rosyjskie wydało rozkaz wycofania wojsk 
z miasta. Ze względu na zagrożenie ze strony 
Niemców zaproponowano ludności cywilnej 
ewakuację z miasta. Poza miastem szaleli 
banderowcy, więc strach było również uciekać. 
Młodzi mężczyźni gromadami poszli pieszo, a kobiety 
i dzieci zabrano ciężarówkami. Mamusia ze mną, 
bratem i z panią Zofią Skliwianką pojechały 
ciężarówką, która wchodziła w skład taboru 
wojskowego. W domu została babcia z Paraską. 



Zeszyty Tłumackie 2(58) 2016r. 
 

10 
 

Samotna Ukrainka pomagała nam w domu, ale także 
wielokrotnie pomogła nam w czasie wojennej 
zawieruchy.  

Po ponownym wkroczeniu Niemcy zaczęli 
masowe aresztowania, więc pozostała część ludności 
zaczęła także uciekać. Każdy ratował się jak mógł. I tak 
rozpoczął się następny okres  naszego wojennego 
życia wędrówką w nieznane i bez jakiegokolwiek 
zabezpieczenia. Dojechaliśmy do jakiegoś gospo-
darstwa, gdzie ze względu na nadchodząca noc 
zarządzono odpoczynek. Rozlokowano nas nawet 
w łóżkach, ale zbudzono nad ranem i w pośpiechu 
musieliśmy  opuścić zabudowania. Rozkaz natych-
miastowego wyjazdu przywiózł motocyklista. 
Ciężarówka wraz z nami i z całą kolumną mknęła już 
poza budynkami wsi, gdy niespodziewanie nadleciały 
niemieckie samoloty i zrównały wieś z ziemią. Dzięki 
ostrzeżeniu nasz tabor jechał dalej. Pod wieczór 
znowu zorganizowano postój i nocleg w jakiejś 
wiejskiej chacie, w jednej izbie z żołnierzami.  Straże 
czuwały aż do rana, więc wszyscy wyspani i zdrowi 
mogliśmy czekać na rozkazy. Z dala słyszeliśmy 
odgłosy frontu. W godzinach południowych nadeszła 
grupa mężczyzn, Polaków z Tłumacza, którzy chcieli 
zaciągnąć się do polskiej armii i szukali 
„Wojenkomatu” (odpowiednik polskiej wojskowej 
komendy uzupełnień). Przywitaliśmy ich serdecznie. 
Był wśród nich nasz katecheta ks. Kopeć, którego 
lejtnant poznał w tłumackim kościele, więc po chwili 
namysłu poprosiłam, by pozwolił księdzu dołączyć do 
naszej grupy. Wyraził zgodę i ksiądz z nami pozostał.  
Mężczyźni pragnący zaciągnąć się do armii poszli 
dalej. Po południu zaczął się ponownie intensywny 
ostrzał, w związku z czym padł rozkaz do dalszej 
ucieczki. Jechaliśmy dość długo, aby późnym 
wieczorem zakwaterować się w domkach w lesie. Po 
skromnym posiłku ułożyliśmy się do snu. Tych małych 
domków w lesie było sporo, a dużych domów 
mieszkalnych wcale. Spostrzegłam także, że 
wystawiono więcej wart. W nocy przyszedł do nas 
dowódca i oznajmił, że mają rozkaz dołączyć do linii 
frontowej i nie mogą nas dalej zabrać. Dostaliśmy 
broń i mapę. Powiedziano nam, że o świcie mamy po 
cichu wyjść jak najszybciej całą grupą z lasu i udać się 
na szosę w kierunku Kołomyji. Podejrzewali, że wokół 
mogli być banderowcy. Znajdowaliśmy się około 7 km 
od Kołomyji, więc umówili się z nami, że na hasło  

„pani Stefania” powiedzą  proboszczowi w Kołomyji 
gdzie jesteśmy. Obiecali także, że po nas przyjadą 
i zabiorą w dalszą drogę, aby dowieźć w bezpieczne 
miejsce. Mieliśmy czekać w Kołomyji. Po północy 
odjechali. O świcie całą grupą  po cichu opuściliśmy 
nasze domki, szybko wyszliśmy z lasu i pomasze-
rowaliśmy szosą  w kierunku Kołomyji. Nastał piękny 
świt i ranek. Słońce otaczało nas swoimi ciepłymi 
promieniami, a my z wielką ulgą dziękując Bogu, 
doszliśmy na przedmieścia miasta. Spotkaliśmy tam 
znajomych z Tłumacza, którzy uciekli pieszo szukając 
schronienia u swoich znajomych. Między innymi p. 
Zofię Kapanowską i p. Stanisławę Zabojską, moją 
przyszłą teściową. Doszliśmy do centrum miasta. 
Wokół było dużo wojska, rannych i uciekinierów 
z różnych miejscowości koczujących gdzie popadnie. 
Mamusia wraz z księdzem zameldowali się 
u proboszcza. Mamie i nam znaleziono kwaterę, 
a ksiądz pozostał w probostwie. Zakwaterowani 
czekaliśmy na naszych wojaków. W mieście spotkaliśmy 
grupy Polaków, które dotarły do Kołomyji pieszo. 
W „Wojenkomacie” ponownie spotykałam naszych, 
między innymi Nusia Bielańskiego. Wszyscy byli 
zmęczeni, ale zdrowi i w komplecie. Po dwóch dniach 
przyjechali „nasi” katiusznicy i zabrali całą grupę 
w dalszą drogę. Wojska radzieckie nadal się cofały, 
a my dojechaliśmy na przedmieścia Horodenki, 
miasta na Pokuciu, leżącego nad niewielką rzeczką 
o tej samej nazwie co miasto, będącego dopływem 
Dniestru. W pobliżu znajdowała się granica 
z Rumunią, więc w 1939 r. Horodenka przyjmowała 
licznych uciekinierów z całej Polski, chcących 
przedostać się do Rumuni i dalej. W podobnej 
sytuacji znalazły się inne miasta, takie jak Śniatyń, 
Zaleszczyki, Czerniowce i inne. Wpływało to znacznie 
na życie społeczne miast i zmieniało ich oblicze. 

Cały tabor wojskowy pozostawał ciągle na 
przedmieściach Horodenki. Wszystkie pojazdy  
szybko rozmieszczono i zamaskowano. Posiłki 
przygotowywali żołnierze w wiejskiej chacie. My 
spaliśmy w samochodach, a część żołnierzy w chacie, 
w której mieszkali Ukraińcy. Można im było spać na 
piecu i nie wolno było oddalać się od domu. Wszędzie 
rozstawiono warty. Żołnierze - kobiety, które były w 
taborze przez cały czas pracowały. Prały i cerowały 
mundury i bieliznę, przygotowywały opatrunki i szyny 
medyczne.  Jednym  słowem  wszyscy  byli  zajęci,  bo  
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pracy było moc. Na łące pod drzewami w najniższym 
punkcie między dwoma wzniesieniami, z dala od chat 
przygotowano kilka schronów. Na szczycie tych 
wzniesień ciągnęły się łąki  pokryte piękną trawą 
i szeregiem wiejskich chat. Przy domach były ogrody, 
droga, a w dali uprawne pola. Domy były bardzo 
różne. Starsze, położone dalej od miasta posiadały 
budynki gospodarcze, stodoły, obory, drewutnie, itp. 
Im bliżej miasta tym domki były ładniejsze i miały 
piękniejsze, duże ogrody. 

Front sowiecko - niemiecki na przełomie 
kwietnia i maja 1944 r. ustabilizował się na linii: 
Obertyn – Tłumacz -  Kołomyja, na długości około 40 
km. Była także strefa przedfrontowa, gdzie stale 
trwały naloty lotnicze. Dla zmylenia wroga Rosjanie 
z pomocą ludności cywilnej wybudowali na tym 
odcinku atrapy armat, co przynosiło dobre efekty. 
Niemcy zaciekle atakowali atrapy, tak że co rusz trzeba 
było je naprawiać. Ponieważ postój przewidziany był 
na dość długi czas, mamusia z księdzem udała się do 
miasta celem znalezienia jakiejś kwatery. Chciała 
zorientować się, jak się można urządzić, by przetrwać 
ten trudny okres. Przed powrotem mamy stałam wraz 
z kilkoma osobami na podwórku, gdy usłyszałam 
warkot samolotu. Spojrzeliśmy w niebo i raptem 
zobaczyliśmy, jak maleńki ołówek leci na nas 
z ogromną szybkością i staje się coraz większy. Padła 
komenda „kryj się, padnij”. Rozbiegliśmy się każdy 
w inną stronę. Usłyszałam ogromny świst i huki - 
jeden, drugi, trzeci. Jeden z odłamków bomby trafił 
mnie w ucho i przygwoździł do drzwi od stodoły. Na 
szczęście był to tylko drobiazg. Ksiądz z moim bratem 
leżeli przy studni. Nad nami przelatywały samoloty, 
posyłając  serie strzałów z karabinów maszynowych. 
Dobiegłam do schronu, ks. Kopeć udzielił nam absolucji 
i zapadła cisza. Wszyscy się modlili, a nad nami 
niemieccy lotnicy strzelali. Nalot trwał około 
kwadransa. Po jakimś czasie samoloty odleciały,  pozo-
stawiając ogrom zniszczeń oraz  rannych i zabitych. 
Zbombardowali cukrownię, szpital wojskowy, który 
mieścił się w byłej szkole i domy. Zginęło ponad 200 
osób cywilnych i ponad 400 wojskowych. Trudno 
nawet opisać, jak wyglądało miasto Horodenka po 
nalocie. Zgliszcza i ruiny. Schrony wybudowane koło 
zabudowań dosłownie się zamknęły i zgniotły 
znajdujące się w nich osoby. Były za wąskie i za 
płytkie. Wszędzie była krew i leżały ludzkie szczątki. 
Potworny to był widok. Nasi jednak przeżyli i nie było 

wśród nich rannych. Pozostały jedynie leje i masa 
odłamków po bombach. Dowiedzieliśmy się także, że 
tylko część samolotów niemieckich przedarła przez 
lotnictwo radzieckie podczas walki powietrznej nad 
Horodenką. Gdyby wszystkie samoloty dokonały 
ataku zapewne miasto przestało by istnieć. 
Opuściliśmy więc tabor i przenieśliśmy do znalezionej 
przez mamusię kwatery. Właścicielka posesji, p. 
Lernartowicz została ranna odłamkiem w brzuch. Była 
to na szczęście rana powierzchowna, więc mamusia 
ranę przemyła wódką i zaszyła białą nitką do szycia. 
Zrobiła jakiś zastrzyk i kazała przez parę dni pozostać 
jej w łóżku. My zajęłyśmy się domem. Pani 
Lernartowicz była samotną kobietą w wieku około 60 
lat. Jej dom, w którym zamieszkałyśmy był ładny, 
duży, biały, z dużą kuchnią i głęboką murowaną 
piwnicą. Wokół był piękny, duży i zadbany ogród 
z pięknymi drzewami. Była także drewniana wygódka 
(jak wszędzie) i ładna studnia w pobliżu domu. 
W ogrodzie zbudowano głęboki schron z maskującym 
zadaszeniem. 

Pani domu przyjęła nas jak matka, oddając 
cały dom do dyspozycji. W jednym z pokoi chwilowo 
zakwaterował się ks. Fuks ze swoją gospodynią, a ks. 
Kopeć udał się do zabytkowego, barokowego kościoła 
parafialnego z XVIII w. i klasztoru pomisjonarskiego 
fundacji Mikołaja Potockiego, w części której mieściła 
się plebania. Resztę zabudowań przejmowały różne 
władze w zależności od sytuacji politycznej. Najpierw 
byli Polacy, potem Rosjanie, Niemcy, a w chwili 
obecnej mieścił się tu sztab wojenny i NKWD. Na 
plebani ks. Kopeć spotkał swojego kolegę ze studiów 
we Lwowie, ks. Stanisława Turkowskiego. Na  
plebanię przyjęto także księży z innych opuszczonych 
parafii -  ks. Stanisława Kościńskiego z Michalcza, ks. 
Zygmunta Staniszewskiego z Woronowa, ks. Aureli 
Fuchsa z Czermelicy, ks. Michała Jurkowa z Obertyna 
i ks. Edward Kopcia z Tłumacza. Gościł ich ks. kanonik 
Michał Sobejko. Na plebanię ormiańską do ks. 
proboszcza Kazimierza Roszki przeniesieni zostali 
później ks. Kościński i Staniszewski. Dzięki ks. 
Kopciowi dostałam bumagę z parafii ormiańskiej, czyli 
zaświadczenie ze zdjęciem, że jestem tutejszą 
parafianką. Ze względu na bardzo duże przeludnienie 
spowodowane napływem uciekinierów Rosjanie 
sprawdzali u wszystkich bumagi pytając: „bumaga 
u tiebia jest?”. Dzięki temu zaświadczeniu ja i moja 
rodzina mogliśmy pozostać w Horodence. 
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W przeciwnym wypadku czekała nas dalsza podróż do 
Czerniowiec graniczących z Rumunią i dalej poza kraj. 
Podczas pobytu w Horodence mieliśmy dużo pracy. 
Opiekowaliśmy się ranną właścicielką i dbaliśmy 
o ogród, a ks. Kopeć wraz z kolegą dostarczali nam 
ręcznym wózkiem produkty żywnościowe. W domu 
był duży piekarnik, więc z mąki którą przywozili 
piekliśmy chleb dla wszystkich potrzebujących, nawet 
dla wojska. Kilkakrotnie odwiedzali nas „katiusznicy”, 
przywożąc  tuszonkę w skrzynkach z napisem „USA”. 
W ramach wdzięczności obdarowywaliśmy ich 
świeżym chlebem. Pomagali nam w przetrwaniu 
i informowali o prawdziwej sytuacji frontowej. 
Wieczorami nawiedzały nas samoloty niemieckie, ale 
nie czyniły większych szkód, gnębiąc ludność 
psychicznie. Przylatywały jedynie dwupłatowce, 
zrzucając małe bombki. Czas płynął wolno, a ja często 
rozmyślałam o babci i Parasce, które zostały same. Co 
robią i jak sobie radzą? – myślałam. Pewnego dnia 
dowiedziałam się, że p. Masło jako zwiadowca dotarł 
do Tłumacza. Przekazał, że widział babcię i naszego 
proboszcza ks. Piszczora, i że w mieście jest dużo 
zniszczeń. Niemcy ciągle w Tłumaczu rządzili, ale my 
trwaliśmy w przekonaniu, że na pewno  niedługo tam 
wrócimy. 
 

Moje małe siółko – Kahawa 
 

Leontyna Dziweńko z domu Zwolińska 

Urodziłam się w Jackówce koło Tłumacza. 
Dzisiaj miejscowość ta nazywa się Tarasiwka. 
Rodzicami moimi byli Michalina i Bronisław 
Zwolińscy. W Jackówce nie mieszkaliśmy długo. Gdy 
miałam dwa lata spalił się dom mojej mamy 
i zostaliśmy pogorzelcami. Nie zostało nam nic.  Mojej 
rodzinie pomógł wtedy dobry wujek Józef Kiner, który 
był na tamte czasy człowiekiem majętnym i już 
dobrze zakorzenionym w małej osadzie – Kahawie. 
Mieszkał  przy głównej drodze pod lasem blisko 
Jackówki. Droga główna rozchodziła się w trzy strony: 
prosto do Oleszy, w lewo na Boskie, Okniany, 
Niżniów, w prawo do Jackówki, a las się ciągnął od 
Łokutek do Oleszy i górnej części Jackówki. 

Po I wojnie światowej pod lasem zaczęli się 
budować inni osadnicy. Pierwszymi osadnikami byli: 
Lewicki, Stachaczyński, Zapotoczny, Fusztej, bracia 
Kiner - Józef i Władysław oraz trzech braci Gunia - 
Jan, Franciszek, Bronisław. Wuj Józef Kiner podczas I 
wojny światowej, a także po wojnie był tłumaczem 
języka niemieckiego. W czasie wojny został zraniony 
w oko i po wojnie dostał wysoką pensję. Kupował 
pola, rozbudowywał zagrody, miał swój las. Miał 
także służących i parobków do roboty w polu. Na 
żniwa przyjeżdżali do pracy Huculi i pracowali za 
dziesięcinę (za dziesiąty snop). Dzieci też pomagały. 
Zbieraliśmy kłosy pszenicy, bo nic nie mogło się 
zmarnować. Pamiętam duży dom wuja z dużą 
oszkloną werandą, która wychodziła na sad i las. 
Córki wuja chodziły elegancko ubrane, a na głowach 

nosiły kapelusiki. Na niedzielę 
wuj zapraszał szanowanych 
gości, którzy przyjeżdżali do 
niego bryczkami. Spotykali się, 
grali w karty, rozmawiali 
i gościli się. Zaprosił również 
kiedyś  do siebie dziedzica. Po 
objechaniu całej posiadłości 
dziedzic zachwycony jej urodą 
powiedział, że ta osada to 
piękna Kahawa. Ponoć miał na 
myśli luksus życia. I tak z osady 
bez nazwy powstał May 
przysiółek Kahawa. My w niej 
zamieszkaliśmy. 
Wuj Józef zlitował się nad nami 
i dał nam pogorzelcom kawałek 
swojego pola pod dom oraz 
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ogród. Budowa domu trwała do zimy. Tato był 
stolarzem, więc do świąt Bożego Narodzenia dom 
został wybudowany. Na razie bez okien i drzwi, ale 
wybudowany. Jak stary zwyczaj każe do naszego 
nowego domu tato zaprosił do nowego domu swoich 
kolegów -  kolędników, którzy powitali nas w nowym 
domu. Tato trzymał mnie na rękach, byłam bardzo 
dumna, starsza siostra płakała i ze strachu schowała się 
pod łóżko. Mama po skończonej kolędzie ugościła 
kolędników. Tato zrobił z kamieni żarna do mielenia 
zboża na mąkę. Razem ze starszą siostrą mełłyśmy 
zboże, mąka była gruba ale placki smakowały wybornie. 
W czasie niemieckiej okupacji żarna musieliśmy 
chować, bo Niemcy je zabierali. 
W Kahawie żyło 17 rodzin, w tym 3 rodziny na uboczu – 
rodzina Gruszków prawie w lesie. Idąc od strony 
Tłumacza w górę szło się przez  Słobódkę i Hanczariwkę.  
Kahawa zaczynała się od posesji Klucza do posesji 
Laskowskiego położonej pod samym lasem (był on 
leśnikiem). Za Laskowskim droga rozchodziła się w trzy 
strony. Naszymi sąsiadami w Kahawie byli po prawej 
stronie: Klucz, Ryndycz o przydomku Siano, mieszkający                  

 
 
 
 
 

przy polnej drodze, która odznaczała pole pana 
Bilińskiego, Mykołycha  (po mężu Mykole, nazwiska nie 
pamiętam), nastepnie było duże gospodarstwo 
Fusztejów (obok Władysława Kinera), nastepnie pole 
pana Bilińskiego całe obsadzone czereśniami (to był raj 
dla dzieci), Władysław Kiner  (na końcu jego zabudowań 
była wieża obserwacyjna zbudowana w czasie wojny 
przez Niemców służąca do obserwacji całej okolicy. Była 
również atrakcją dzieci ponieważ mogliśmy się na nią 
wspinać, Bronisław Gunia (dom został zajęty przez 
Niemców w czasie wojny na skład amunicji) oraz leśnik 
Laskowski (gajówka) 
po lewej stronie: Lewicki, Stachaczyński, Zapotoczny, 
Jan Gunia, Gruszka, Franciszek Gunia, Bronisław 
Lewczuk, Bronisław Zwoliński (w czasie wojny dom 
został zajęty przez Niemców na magazyn żywności dla 
żołnierzy obsługujących wieżę), Józef Kiner, obok Józefa 
Kinera pobudowała się jego córka Adela, która wyszła 
za mąż za Kazimierza Jaśkiewicza. Kazio Jaśkiewicz 
przeszedł cały szlak bojowy, był ranny i długo leżał 
w szpitalu. Rany wojenne nie pozwoliły mu długo żyć. 
Jest pochowany  w Mąkoszycach koło Brzegu. 

 
 
 
 
 

 

Rozmieszczenie gospodarstw w przysiółku Kahawa. 
 

Lewa strona drogi: 1. Lewicki, 2. Stachaczyński, 3. Zapotoczny, 4. Jan Gunia, 5. Gruszka, 6. Franciszek Gunia, 
7. Bronisław Lewczuk, 8. Bronisław Zwoliński, 9. Józef Kiner, 10. Kazimierz Jaśkiewicz. 
Prawa strona drogi: 1.  Klucz, 2. Ryndycz o przydomku Siano, 3. Mykołycha, 4. Fusztej, 5. Władysław Kiner,  
6. Bronisław Gunia, 7. Laskowski – leśnik. 
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We wsi, w której się wychowywałam nie było 
żadnej różnicy między rodzinami. Nie ważne, czy 
Polak, czy Ukrainiec. Wszyscy żyli zgodnie i byli 
dobrymi sąsiadami. Pamiętam że w okolicy odbywały 
się spotkania szlachty zagrodowej. Po jednym z takich 
spotkań tato powiedział do mamy, że jest bardzo źle 
i będzie wojna. Nie były to spokojne dni. Beztroskie 
dzieciństwo szybko minęło i nadszedł czas iść do 
szkoły. Do klasy pierwszej poszłam  we wrześniu 
w 1939 r.  do szkoły w Jackówce. Jackówka to była 
duża wieś. Od dołu do góry po obu stronach drogi 
stały domy. Na samej górze mieszkał mój dziadek Jan 
Zwoliński. Pamiętam, jak na samej górze Ukraińcy 
usypali mogiłę z wysokim krzyżem. Pod krzyżem 
zakopali butelkę, w której było coś napisane. Było 
bardzo uroczyście. Grała orkiestra Hucułów, śpiewali 
i tańczyli. Kobiety na boso, mężczyźni w butach.  
Z Kahawy do szkoły szłam pieszo około 2 kilometrów 
polną drogą, obok pana Klucza  i wychodziłam 
kołopana Turańskiego, który mieszkał w dużym domu 
z wielkim sadem. Nam, małym dzieciom wydawał się 
pałacem. Chodziliśmy na skróty przez głęboki rów, 
albo drogą okrężną kiedy padał deszcz. Za rowem 
była szkoła. Na rozpoczęcie roku szkolnego pani 
wybrała mnie do przedstawienia pod nazwą  
„Stokrotki”. Ja byłam stokrotką, z czego byłam bardzo 
dumna. Do dzisiaj pamiętam te słowa  „stokrotka 
rosła  polna....”. Rok szkolny rozpoczął się bardzo 
przyjemnie. Pierwszy rok nauki odbywał się w języku 
polskim, poznając polskie literki. Druga klasa to nauka 
języka ukraińskiego i literek ukraińskich. Trzecia klasa 
była łączona z czwartą. Czwarty rok nauki odbywał się 
już w szkole w Tłumaczu. Było różnie, bo brakowało 
książek. Dla dzieci nie było nic do czytania. Jako 
zadanie domowe czytaliśmy bardzo niechętnie pismo 
„Rycerz Niepokalanej”. Na całą wieś był tylko jeden 
egzemplarz. Do szkoły chodziły dzieci różnych nacji, 
nikogo z nas nie interesowało czy Żyd, Polak czy 
Ukrainiec. Nie było różnicy między dziećmi. 
Nauczycielką naszą była pani Dąbek. Wszystko 
popsuło się gdy napadli na nas Niemcy. Mama 
oklejała okna, bo ponoć był wpuszczany gaz trujący. 
Zaczęły się naloty. Pewnego dnia, gdy byłam 
w Hanczariwce koło wykopów gorzelnianych Niemcy 
zebrali Żydów i poprowadzili w kierunku Łokutek. 
W tej grupie była Żydówka, szkolna koleżanka Stasi - 
córki wuja Józefa Kinera. Wybiegła z szeregu, chciała  

się pożegnać ze Stasią, ale Niemiec ją zabił, a jej krew 
opryskała Stasię. Była potem w tak wielkim  szoku, że 
rodzice cały rok wozili ja później po lekarzach. Pani 
Dąbek ostrzegała nas, że samoloty zrzucają bomby 
w różny sposób zrobione. Może to być obsadka, ale 
może też być i lalka. Nie można tego podnosić, bo 
może wybuchnąć i można zginąć. A ja mała 
dziewczynka marzyłam o dużej lalce, takiej jak miała 
moja koleżanka Lusia Lewczuk. Lusia miała dużą lalkę 
z torebką, którą kupiła jej mama w Tłumaczu na 
odpuście Św. Anny. Lusia była jedynaczką, a nas było 
pięcioro. Moje myśli siedmiolatki były takie, że jak 
samolot zrzuci dużą lalkę to trudno, ja ją podniosę, 
aby tylko spełniły się moje marzenia. Rodzice kupili 
mi wtedy małą lalkę z ołowiem w nogach, która się 
obracała. Mama tłumaczyła mi, że dom na Jackówce 
się spalił, wszystko poszło z dymem i trzeba żyć 
skromnie, ale ja tego wtedy nie rozumiałam. 

Front przebiegał blisko  Oleszy.  Wojska 
niemieckie przemieszczały się w kierunku 
Stanisławowa. W naszym domu Niemcy zajęli jedną 
izbę na magazyn żywności dla żołnierzy obsługujących 
wieżę obserwacyjną. W domu było 4 Niemców, którzy 
mieli za zadanie wydawanie gotowych posiłków. Przy 
tej okazji od czasu do czasu dostawaliśmy jakieś 
słodycze – to był rarytas. Jeden z niemieckich żołnierzy 
był Ślązakiem. Rozmawiał z moją starszą siostrą, 
która była odważna i jak mówił podobna do jego 
dzieci. Dostawała najwięcej. W domu Bronisława 
Guni Niemcy zrobili magazyn amunicji. Sowieci byli 
coraz bliżej, Niemcy uciekali w kierunku 
Stanisławowa. Magazyn broni nie był już przez nikogo 
chroniony. Syn Władysława Kinera – Antek był bardzo 
ciekawy co tam jest. Stanął w drzwiach tego 
magazynu bo chciał mieć minę i coś tam naruszył, 
wszystko zaczęło wybuchać. Podmuch powietrza 
wyrzucił Antka na podwórko, ale nic mu się nie stało, 
tylko dom wyleciał w powietrze. 
Sowieci chcieli zabrać mojego tatę do kopania 
okopów, ale ich dowódca zdecydował, że może 
zostać, bo ma małe dzieci. Kiedy już było bardzo 
niebezpiecznie uciekliśmy do lasu pod wieś Łokutki, 
bliżej rodziny ze strony mamy. Ukrywaliśmy się 
między Kahawą a Niżniowem, w lesie, w głębokim 
jarze. Kiedy siedzieliśmy w głębokim rowie  obok  
przeleciał pocisk, ale ominął nas, wpadł do wody na 
mokry grunt i nie doszło do wybuchu. Nie pamiętam,  
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Z lewej: Tłumaccy 

parafianie  przed 

kościołem św. Anny 

w Tłumaczu witają nas 

chlebem.  

Poniżej: Uczestnicy 

wycieczki z darami. 

 

Przywitanie uczestników 
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Kresy oraz wywiady dla TVP 

Studio Wschód. Wywiady 

przeprowadza red. Grażyna 
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Na stronie wewnętrznej: Wspólne zdjęcie parafian i uczestników wycieczki, 

z wizytą u Pani Józi, potomkowie rodziny Burczyńskich przed dawnym 

sklepem Leona Burczyńskiego w Tłumaczu oraz przy Mogile Pięciu 

Nieznanych z Persenkówki na Cmentarzu Obrońców Lwowa. 
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Przed cerkiewką w Oknianach 

Aleja cmentarna przed i po wykonaniu prac porządkowych. 
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jak długo tam siedzieliśmy. Sowieci strzelali do 
niemieckiego balonu obserwacyjnego unoszącego się w 
powietrzu nad Łokutkami. 

Nasze tereny zaczęli zajmować sowieci. Zaczęły 
się mordy. Ukraińcy byli dobrze zorganizowani. W 
każdej wiosce zamordowali polską rodzinę. W Kahawie 
jako pierwszy został zamordowany Władysław Kiner z 
żoną i synem Edwardem – Antoni i Stanisław uciekli i 
przeżyli. Nikt nie zrobił im pochówku. Drugi miał być 
Zwoliński Bronisław - mój tato z rodziną. Wyrok miał 
wykonać Ukrainiec – przyjaciel taty. Przyszedł w dzień 
do naszego domu, ale taty nie było. Ukrainiec zapytał 
mamę gdzie Bronek, mama odpowiedziała że nie wie 
gdzie poszedł. Ukrainiec ostrzegł mamę, powiedział: 
„trzymajcie się na baczności bo będzie źle, bo je zło 
na was”. Po powrocie taty do domu mama 
opowiedziała o wizycie gościa. Tato zdecydował, że 
dzisiaj nie śpimy w domu. Zabrał młodszego syna, 
dwuletniego Antka do wózka, w którym woził 
narzędzia stolarskie, a mama wzięła drugiego syna na 
ręce i poszła do najbliższej przyjaciółki Ukrainki, która 
powiedziała do mamy: ”ja ciebie nie przyjmę bo mnie 
też zabiją, ale możesz iść spać do stodoły. Dam ci 
koc”. Zaparzyła też maku i dały pić dziecku. Całą noc 
brat spał  spokojnie a mama czuwała. Tato z synem 
Antkiem uciekł, a ja i dwie siostry spałyśmy 
u koleżanki  Ukrainki.  Na  drugi  dzień  zebraliśmy się 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

wszyscy razem i poszliśmy do Tłumacza do 
żydowskiego domu przy ulicy Wierzbowej, niedaleko 
kościoła Św. Anny. Zajęliśmy jedną izbę od podwórka, 
a drugą od ulicy rodzina Dwojaków – Piotr, Jan, Hania 
i wnuczka Jasia, brat - krawiec z żoną i synem, na 
parterze szewc Mikołaj. W tym domu długo nie 
mieszkaliśmy. W Tłumaczu do obrony Polaków został 
powołany Istribitielnyj Batalion, do którego również 
przystąpił mój tato. W tym czasie w tłumackim 
więzieniu byli osadzeni banderowcy. Ze względu na 
zbyt małą obstawę więzienia więźniowie zostali 
odbici, Po tym incydencie tato oddał broń. Uciekliśmy 
do Stanisławowa i zamieszkaliśmy na „Górce” 
niedaleko kościoła. W Stanisławowie mieszkaliśmy do 
końca wojny. Było bardzo ciężko. Aby przeżyć tato 
kroił suszony tytoń i robił papierosy, mama piekła 
bułeczki (z jednego kilograma mąki wychodziło 20 
bułeczek), starsza siostra na dworcu sprzedawała te 
bułki i papierosy,  a ja pasłam krowę za rzeką 
Bystrzycą. Wojna się skończyła i podzieliliśmy los 
innych przesiedleńców. Przyjechaliśmy w nieznane na 
Śląsk. 17 czerwca 1945roku byliśmy  już w 
Mąkoszycach koło Brzegu. Przez dwa tygodnie 
koczowaliśmy na peronie, bo tato chciał wracać do 
domu dokończyć budowę i zrobić podłogi. Po wielu 
latach razem z mężem i dziećmi pojechaliśmy na 
Ukrainę. W Kahawie nie było już naszego domu. 
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Wspomnienia kresowe 
 

Mieczysław Pawłów 
 

Wspomnienia zebrane i spisane z wcześniej 
nagranych taśm. Materiały zebrane zostały do książki 
o mieszkańcach mojej rodzinnej wsi - Nowej Wsi 
Legnickiej. To tu m.in. osiedli  po wojnie mieszkańcy 
Dżuryńskiej Słobódki i Oknian k. Tłumacza.   

Wspomnienie Stanisławy Pawłów (z domu Jagusz). 
Jackówka - powiat Tłumacz  
 

Przed wojną mieszkaliśmy w nowej kolonii 
Jackówka, powiat  Tłumacz. Kolonia na początku 
należała do wsi Boskie, a z czasem zyskała odrębną  
jednostkę administracyjną. Droga przebiegająca 
przez kolonię dzieliła ją na dwie części, jedna należała 
do Oknian, a druga do  Boskich.  Mój  tata walczył na 
włoskim froncie w czasie I wojny światowej, a potem 
pełnił funkcję posterunkowego, a następnie 
zajmował się budową domów i wykańczaniem 
wnętrz.  Mieszkaliśmy na posesji ogrodzonej płotem,  
dom mieszkalny był pokryty strzechą, a  zabudowania 
gospodarcze pod dachówką: szopa, stajnia i stodoła. 
Dom miał dwa okna od południa i jedno od wschodu. 
Z lewej strony była komora, a z prawej obszerna izba, 
która stanowiła kuchnię i główny pokój mieszkalny.  
Moja mama zajmowała się gospodarstwem 
domowym. Do szkoły powszechnej  chodziłam do  
miejscowości Boskie. W Oknianach  był kościół pod 
wezwaniem św.  Bartłomieja, który po rozmon-
towaniu przewieziono w częściach z Tłumacza do 
Oknian, na początku XX w. i ponownie zmontowano 
w Oknianach. Mój tato zmarł w 1941 roku i został 
pochowany na polskim cmentarzu w Oknianach. 
Baliśmy się z mamą wywózki na Sybir, tym bardziej, 
że groził nam tym jeden z Ukraińców.  Mój tato po I 
wojnie światowej pracował w policji, a Sowieci 
wywozili wszystkie rodziny, które miały jakikolwiek 
związek z administracją. Zmarł w dniu odpustu Św.  
Bartłomieja w Oknianach, 24 sierpnia 1941 roku. 
A potem  nastąpiło nowe zagrożenie, bowiem grupy 
banderowców już w okolicy szalały na dobre. 
Ukrywałam się u różnych ludzi, spałam w stajniach, 
stodołach, stogach,  a w cieplejsze  noce spałam 
w zbożu, w polu. Moja szkolna koleżanka Ukrainka, 
nie chciała mnie nigdy ukryć, ani przenocować 
i zawsze twierdziła, że „my też się boimy”. Po latach  

dowiedziałam się, że ona pomagała gotować posiłki 
dla banderowców. Codziennie ktoś przychodził 
i mówił, gdzie i kogo zamordowali. Strach był 
wszechwładny!  Nocowałyśmy oddzielnie i mama, 
i ja, u obcych, w stodołach i stajniach. Zimą w nocy 
ktoś podkopał się pod nasz dom i wykradł całe nasze 
zboże i kartofle. Zostałyśmy bez środków do życia. 
W obawie o nasze życie  w 1944 roku przeniosłyśmy 
się z mamą do Tłumacza. Nasz dom szybko zajęła 
Ukrainka i nie mogłyśmy  tam nawet pójść po rzeczy, 
które tam zostawiłyśmy. Raz wybrałam się z Tłumacza 
do domu po kartofle i  Ukrainka, która zajęła nasz 
dom odprawiła mnie z pretensjami twierdząc, że 
meble jakie zostawiłyśmy oraz wyposażenie domu, 
nie są warte wspominania. Ona oczekiwała lepszych. 
W Tłumaczu  mieszkałyśmy u rodziny Kłonowskich. 
Dorabiałyśmy w pracach u gospodarzy ukraińskich na 
obrzeżach miasta. Za kawałek chleba, lub za to, że 
dano nam jeść. W maju 1945 roku, kiedy było już 
wiadomo, że musimy stąd wyjechać, przejechałyśmy 
do Stanisławowa. Zamieszkałyśmy przy ulicy 
Kotlerowskiego z całymi  rodzinami moich ciotek 
i dziadków. Podobnie i tu chodziłyśmy do sąsiedniej 
wioski na obrzeżach miasta,  aby wynająć się do prac 
polowych przy pieleniu kartofli, kukurydzy czy 
buraków. Pod koniec czerwca dostałyśmy 
wiadomość, że mamy się załadować do wagonów i 29 
czerwca nasz  skład  z wagonami bydlęcymi ruszył 
w kierunku nowej Polski. Pociąg wtoczył się na 
dworzec kolejowy na stację w Legnicy 6 lipca 1945 
roku. Byłyśmy świadkami jak Niemcy pakowali się do 
wagonów opuszczając Legnicę. Widziałyśmy krzyk, 
płacz, szarpaniny z niektórymi szabrownikami, 
wyrywającymi Niemcom z rąk ich tobołki, podczas 
załadunku do pociągu. Polacy, którzy chcieli zostać 
w mieście wysiadali z pociągu. A w dniu następnym 
nasz skład ruszył w kierunku małej stacji Neudorf, 
zaledwie kilka kilometrów od miasta i tu  kazano nam 
się wyładować. Było to 7 lipca 1945 roku w ciepły, 
słoneczny dzień.  Koczowaliśmy na tej stacji chyba ze 
dwa dni. Potem podjechały samochody i rozwiozły 
nas do okolicznych wsi: do Grzymalina, Bieniowic 
i Nowej Wsi. Nas wysadzono w Nowej Wsi wraz 
z naszym skromnym dobytkiem i razem z rodziną 
mojej ciotki Marii Jagasyk: ciotką, jej  synem  
Antosiem i jej teściową Rozalią Jagasyk.  Zostawiono 
nas w pobliżu kościoła, za ówczesną plebanią,  przy 
płaczącej wierzbie. Weszłyśmy do domu, który już był 
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nieco wyszabrowany. Wiedziałyśmy, że we wsi już 
byli pierwsi osiedleńcy z Dżuryńskiej Słobódki, część 
z nich została, a inni zabrawszy co zostawili Niemcy, 
podążyli za swoimi do Koskowic i Grzybian. 
Przenocowałyśmy w obcym dla nas domu.  Skoro 
nastąpił świt mama poszła szukać domu. Przy drodze 
stał pusty duży dom. Dom nie był jeszcze zajęty, więc 
przeniosłyśmy tam nasze rzeczy. Niewiele tego było. 
Zamieszkałyśmy w tym domu. Kilka dni potem, 
przyjechał do nas brat męża mojej mamy - Piotr 
Jagusz  (mój stryj)  i  powiedział, że  chętnie 
zamieszka z nami, co nas ucieszyło, bo byłyśmy same 
i wszystko nas przerastało, bo dom był duży. 
Wieczorem tego samego dnia zjawiła się u nas 
Stanisława Zakowicz z prośbą, aby ją chociaż 
przenocować, bo jest sama z trójką dzieci i  nie wie co 
ma począć. Mama moja przyjęła ją zapowiadając, że 
jeżeli zjawi się szwagier będzie musiała poszukać 
sobie innego domu. Szwagier mojej mamy, mój stryj 
już się u nas nie zjawił. Wyjechali  z Bieniowic i zajęli 
inny opuszczony w międzyczasie przez pierwszych 
osiedleńców dom.  Na „naszej” posesji zostały więc 
dwie wdowy ze swoimi dziećmi. Początki były trudne. 
Nowomianowany polski sołtys Jan Jóźków 
organizował prace u Sowietów zajmujących majątek. 
Wszędzie byli Rosjanie. Majątek poniemiecki i  lepsze 
domy były przez nich zajęte. Lokowano w nich 
żołnierzy i oficerów. Mieli swoje ubojnie naprędce 
przygotowane w dużych stodołach. Domy były 
miejscem pijackich imprez, a jak już się napili, 
wychodząc z miejsca zabawy rzucali granaty i cały 
dom palili. W ten sposób zniszczyli rzeźnię, niemiecki  
Zajazd – restaurację oraz kilka  innych  domów.  
Wynajmowałyśmy się do pracy fizycznej u Rosjan 
polegającą na sprzątaniu pomieszczeń, jakie 
zajmowali, dojeniu krów i praniu.  Zapłatę stanowiły 
produkty rolne, albo czasem tylko możliwość  
zjedzenia obiadu.  Dom przy drodze, w którym 
zamieszkałyśmy  był miejscem zatrzymywania się na 
odpoczynek polskich i sowieckich żołnierzy. Zawsze 
ogarniał nas strach gdzie będziemy spać. W domu 
zawsze byli jacyś ludzie. Stanisława Zakowicz miała 
córkę Marię, mniej więcej w moim wieku i my obie 
wybrałyśmy  pokoik na górze, w którym 
ryglowałyśmy na noc drzwi. Podchmieleni Sowieci 
zawsze pytali gdzie „jest diewoczki i baryszni”.  
Pewnego dnia obie  z Marią Zakowicz, moją tutejszą 
sąsiadką postanowiłyśmy że pójdziemy zobaczyć 

kościół. Swoje towarzystwo zaproponował nam 
młody polski porucznik. Ucieszyłyśmy się, zawsze to 
bezpieczniej w nowym miejscu mieć towarzystwo 
żołnierza. Wejście od tylnej części ołtarza było otwarte. 
Po schodach weszłyśmy do pustego kościoła jakże 
innego od tego naszego drewnianego w Oknianach. 
W naszym nowym obejściu  stodoła była  zapełniona 
poniemieckim zbożem, toteż przyciągała  ludzi do 
namłócenia sobie zboża. Codziennie ktoś przychodził 
i  pracował cepem w  stodole.  Po miesiącu moja 
ciotka  namówiła moją mamę, abyśmy się przeniosły 
na drugi koniec wsi bliżej jej rodziny, gdzie jest 
bezpieczniej. Dom znajdował się na końcu wsi i już  
był zamieszkany przez  Józefa Sawczuka i jego żonę. 
Przyjął nas, ale moja mama  szybko zorientowała się, 
że dom jest już zarejestrowany na niego i będziemy 
musiały opuścić to miejsce. Obok stał dom pusty, 
wyszabrowany. Przerażał nas swoją wielkością 
i mama nie za bardzo chciała, abyśmy się tam 
przeniosły. Nie mogłyśmy wracać do domu przy 
drodze, bowiem w międzyczasie został 
zarejestrowany przez Panią Zakowicz na jej nazwisko. 
Po kilku tygodniach ojciec mojej mamy, mój dziadek 
Lewandowski Franciszek  powiedział, że  wypatrzył na 
drugim końcu wsi domek, gdzie możemy  zamieszkać. 
Dziadek  naprawił drzwi frontowe, wstawił brakujące 
szyby, naprawił podłogi  i pomógł nam razem ze 
swoim wnukiem Józiem Dwojakiem  przewieźć nasz 
„dobytek” na nowe miejsce. Dom był dość stary, od 
piętra z pruskim murem, natomiast obejścia i budynki 
gospodarskie  były w bardzo dobrym stanie. Przed  
domem była studnia z doskonałą smaczną wodą. Po 
wodę potem przychodzili do nas wszyscy nasi 
sąsiedzi. Dom miał dwa pokoje na wysokim  parterze, 
kuchnia była w długim korytarzu, a na  górze były 
jeszcze trzy małe pokoje. W piwnicy obszerny, duży 
piec chlebowy. W domu nie było nic. Znalazłam tu  
tylko kilka starych garnków. Tu spędzałyśmy nasze 
pierwsze Boże Narodzenie w 1945 roku, z dala od 
domu rodzinnego. Dawna właścicielka tego domu 
mieszkała już w punkcie zbornym dla Niemców 
w sąsiednich w Złotnikach i przychodziła ze swoimi 
dziećmi, aby zabrać  nasiona warzyw, warzywa 
i kartofle, które zebrała jeszcze przed przyjazdem 
Polaków. Na strychu miała poupychane swoje 
„Zwiebel”. Miała, jak nam tłumaczyła kilkoro małych 
dzieci. Nie oponowałyśmy. Zabrała to co ukryła 
wcześniej. Sama wiedziała, że my nie mamy więcej od 
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niej i jak ona byłyśmy też mocno przestraszone. 
W naszej  stajni pierwsi osiedleńcy z Dżuryńskiej 
Słobódki  zebrali słomę aż po sufit. My nie miałyśmy 
nic poza tą słomą.  Pewnego dnia wracałam z pola na 
skróty  i zobaczyłam krowę w chaszczach przy torach. 
Rosjanie pędzili  często bydło na wschód stadami 
często gubiąc je po drodze. Powiedziałam o tym 
mojej mamie i wieczorem poszłyśmy w to miejsce. 
Krowa  była w tym samym miejscu, więc 
przegnałyśmy ją przez tory i tym sposobem miałyśmy 
„trofiejną krowę”! Był problem gdzie tę krowę  
będziemy trzymać. Stodoła i stajnia były pełne słomy! 
Mama postanowiła, że krowę wpędzimy do jednego 
z pokoi i tak będzie najbezpieczniej, bo nocą  nie 
ukradną nam jej Rosjanie. Normalnym zjawiskiem 
było to, że w dzień Rosjanie sprzedawali krowę za 
samogon, a w nocy przychodzili i odbierali.  Krowa 
opanowała perfekcyjnie sztukę wchodzenia 
i schodzenia po kilku schodach do budynku i nigdy nie 
było z tym problemu. 

Na początku naszego pobytu  z zaopatrzeniem 
nie było wcale tak dobrze. Po chleb reglamentowany 
chodziłyśmy pieszo kilkanaście kilometrów, aż do 
Dobrego Pola (obecnie Legnickie Pole). Aby cokolwiek 
kupić z odzieży wędrowało się pieszo do miasta 
torami, a potem przez radzieckie lotnisko na bazar. 
Aby zdobyć marchew lub buraczki musiałyśmy się 
wykazać nie lada wyczynem. Szło się z małym 
wózkiem aż za autostradę, tam  zostawiało się ten 
wózek w chaszczach, a dalej już pieszo na pola 
poniemieckie  zajmowane przez Rosjan. Tam trzeba 
było uważnie śledzić wartownika i  kiedy się oddalił 
wystarczająco daleko, czołgając się wyrywało się  owe 
warzywa, które należało  donieść do ukrytego wózka. 
Wyprawy te były dość ryzykowne i niebezpieczne. 
Byłam tylko raz z Marią Seredyńską, naszą ówczesną 
sąsiadką po „ogorodinę”, jak to ona nazywała po 
rosyjsku.  

Moja mama zginęła tragicznie 18 sierpnia 
1947 roku.  Sowieci polowali na polu pod Raczkową 
na sarny i kuropatwy, gdzie miałyśmy nasze pole.  
Któryś z nich posłał salwę i moja mama upadła 
porażona śmiertelnie. Ja w tym czasie poszłam odpiąć 
krowę, bo miałyśmy już iść do domu! Zostałam sama. 
Były to najtragiczniejsze dni w moim życiu.  Moją 
martwą mamę przywieźli do domu wozem  Zygmunta 
Bekierskiego. Dziadek zajął się przygotowaniem 
trumny, ale na drugi dzień wieczorem przyjechała 

Milicja i w asyście prokuratora zabrano ciało mojej 
mamy do miasta na sekcję zwłok. Kiedy poszłyśmy po 
dwóch dniach z ciotką, siostrą mamy Marią Jagasyk,  
aby  dowiedzieć się kiedy wydadzą nam ciało do 
pochówku, dowiedziałyśmy się, że mamy zgłosić się 
na cmentarz, bo tam natychmiast odbędzie się 
pochówek. Było lato. Grób był już przygotowany, 
a grabarze w maskach przenieśli trumnę na miejsce  
wiecznego spoczynku mojej mamy na innym 
cmentarzu i tu została pochowana. Pozwolono nam 
jedynie obłożyć ciało odzieżą do pochowania, w którą 
wcześniej ubrana była mama. Na wiejskim cmentarzu 
został pusty grób wykopany dla mojej mamy, 
w którym kilka miesięcy później spoczęła  nasza 
sąsiadka Wiśniewka Maria. 

Zostałam sama. Miałam wprawdzie już 
siedemnaście lat ale  zostałam sierotą bez żadnego 
oparcia. Moi dziadkowie przychodzili  do mnie na 
noc. Po kilku miesiącach pojawił się we wsi mój 
przyszły mąż Stanisław. Przyjechał tu ze swoimi 
dwoma kolegami odwiedzić  krewnych. Też był sam, 
a osiadł ze swoimi kuzynami koło Wołowa. 
Poznaliśmy się przez naszego kuzyna. Po wymianie 
kilku listów ustaliliśmy, że przyjedzie  do mnie 
sprzedawszy to co się da. I tak się stało. W kwietniu 
1948 roku wzięłam ślub. Dom podupadał. W czasie 
wichury odpadł sufit i kawałek ściany.  Usiłowaliśmy 
zaadaptować część obory na mieszkanie, ale  
skończyło się to niemal tragicznie. Była zima i 
zaczadziliśmy się w nocy. Mąż w ostatniej chwili 
wyciągnął mnie i dziecko z  pomieszczenia na śnieg, 
gdzie odzyskaliśmy przytomność.  Musieliśmy podjąć 
decyzję gdzie zamieszkamy. W jednym z domów 
wyjeżdżali  współmieszkańcy i tam się przenieśliśmy.  
Tak  trafiliśmy z mężem do  dużego domu, dzielonego 
z rodziną Mindurów. Nasz  poprzedni dom został 
szybko  zburzony przez firmę rozbiórkową, 
a w dawnej oborze przy stodole zamieszkali po 
adaptacji Anna i Piotr Stachów. Mój mąż chorował na 
skutek niewolniczej pracy w Niemczech. Zmarł w 
1998 roku.  Zostałam wdową.  Teraz jestem  seniorką 
rodu, mam dwóch synów, wnuki i prawnuki. 
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Horyhlady – zarys historyczny 
 

Mieczysław Pawłów 

 
Horyhlady znajdują się w obecnym 

województwie tarnopolskim, 38 km od Monasterzysk 
– powiatu i 104 km od wojewódzkiego Tarnopola. 
Przed wojną wieś należała do powiatu Tłumacz. Wieś 
położona jest nad Dniestrem, w zakolu rzeki, jakby 
była otoczona sierpem koryta rzeki. Po przeciwnej 
stronie znajduje się stromy wapienny brzeg, a dalej 
droga prowadząca do Odaj, Dumki (dawniej nazywała 
się Odajami Horyhladzkimi). Drugi brzeg Dniestru  
należy już do województwa stanisławowskiego, obecnie 
iwanofrankowskiego. Na wschód od Horyhlad, po 
przeciwnej stronie rzeki leży Budzyń, a pół dnia pieszej 
drogi dzieli nas od Kutysk. W zachodnim kierunku od 
Horyhlad znajduje się wieś Ostra, a  na północ od 
Horyhlad znajduje się  kresowe miasteczko Koropiec, 
który przed wojną Koropiec znany był z targów bydła 
i koni. To dawna posiadłość znamienitego rodu 
Badenich. Najstarsze ślady istnienia Horyhlad sięgają 
dość daleko, bo aż do roku 1366 z czasów Korony 
Polskiej. Po rozbiorach, od 1772 roku wieś należała do 
Austro - Węgier, a od roku 1918  znalazła się 
w granicach II Rzeczpospolitej. 17 września 1939 roku 
okupowali ją Rosjanie, a od 1941 Niemcy. Po układzie w 
Jałcie wieś  stanowiła radziecką  rzeczywistość. Po 
rozpadzie ZSRR znalazła  się  w  granicach   Ukrainy.  

Najstarsze  ślady istnienia wsi znajdujemy w „Zbiorze  
dokumentów małopolskich” z roku 1421. Akta 
znajdują się w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu.  
Dokument nr 2006 informuje o tym, że „król Polski 

Władysław (Jagiełło) nadaje na 
własność Chmaryczowi Oleżkowi 
wsie: Koropiec, Nowosiółka, 
Ścianka, Kośmirzyn, Horyhlady, 
które znajdują się w pobliżu rzeki 
Dniestr (w oryginale Niestr) 
i Oleszę.  Dane sioła znajdują się 
w Ziemi Ruskiej, w powiecie 
Halickim.” Dobra zostały nadane 
Chmaryczowi Oleżkowi za trwałą 
i wierną służbę. Dokument został 
wydany w kancelarii królewskiej 
w Krakowie w roku 1421. 
Następne ślady  o Horyhladach 
znajdziemy w „Aktach grodzkich 
i ziemskich z czasów Rzeczy-
pospolitej Polskiej”. Kolejna 
pozycja dokumentująca istnienie 

wsi, to praca polskiego profesora  P. Dąbkowskiego 
„Podział administracyjny województwa Ruskiego 
i Bełzkiego w XV wieku” (Lwów, 1939). Znacznym 
źródłem informacji jest także  dokument z XVII wieku 
„Lustracja województwa Ruskiego. Ziemia Halicka 
i Chełmska”. (T.III - Wrocław, 1976.) O pierwszych 
właścicielach wsi dowiadujemy się z dokumentu 
„Nadania przez Jabłońskiego Józefa, jako 
dożywotniego właściciela we wsi Horyhlady, gruntów 
cerkwi Św. Trójcy w Horyhladach dla Pieleckiego 
Piotra”. Akta znajdują się w Lwowskim Archiwum. 
Inne dokumenty z tego samego archiwum wykazują 
ilość mieszkańców, domów i ziemi należącej do 
poszczególnych właścicieli w roku 1793. Dokumenty 
te wspominają także postać Józefa Jabłońskiego, 
ówczesnego właściciela wsi. Następnie wieś przeszła 
z własności królewskiej na własność państwową. 

Nazwa miejscowości ma niewątpliwie 
pochodzenie starosłowiańskie, na co wskazują słowa  
stanowiące nazwę. „Gore” oznacza „ogień, palić się”, 
a „hlady” - „patrzeć, patrz”. W dawnych czasach  
ciągłego zagrożenia najazdem  Tatarów lub Turków 
ostrzegano przed wrogiem  rozniecając na wzgórzach 
ognie. Wieś znajdowała się w jarze, w dolinie nad 
rzeką. W nazwie wsi kryje się więc ostrzeżenie „patrz 
na ogień – „hory hlady” lub „patrz na górę”, skąd 
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przychodziło ostrzeżenie przed  zbliżającym się 
wrogiem, najczęściej tatarskich hord. Wieś 
w granicach II Rzeczpospolitej nazywała się 
Horyhlady. Przedtem w roku 1882  istniała 
w zapisach, jako Horihlady z Odajem, Horihlady 
w 1765, Horygledy ad Tlumacz w 1670, Horyklad 
w 1649, Horihladi w latach 1421- 1423. W XV wieku 
wieś stanowiła własność znanego kresowego rodu 
Buczackich.  Michał Buczacki po wygranych kilku 
procesach  sądowych został kolejnym właścicielem 
wsi. W tym czasie wieś stanowiła tzw. „dobra 
królewskie”. 

 
 
 

Rok 1607 przyniósł ogromne zniszczenia 
tatarskie, niemal z  ziemią zrównano sąsiedni  
Koropiec. Tatarzy posuwali się w jarach, niszcząc po 
drodze wszystko, podpalając chaty na skraju wsi 
wywoływali panikę. Potem była już tylko grabież, 
mordy i łapanie przerażonych  ludzi w jasyr. Kolejny 
napad tatarski miał miejsce w 1616 roku, następny 
w 1621. W starostwie Tłumacz spalono 12 wsi, w tym 
także Horyhlady. W rezultacie wojen polsko - 
tatarskich w roku 1621 została ustalona granica na 
Dniestrze. Potem nastąpiła era powstań chłopskich, 
Jedno z najbardziej krwawych odbyło się pod wodzą 
Bohdana Chmielnickiego. Pożoga powstania ogarnęła 
także   Przydniestrze.  Zaledwie  12 km   od  Horyhlad,   

w 1648 roku, jesienią, w Złotym Potoku miała miejsce 
bitwa z kozackimi wojskami Chmielnickiego. Wieś 
znalazła się w administracji starostwa w Tłumaczu, 
które było własnością Maksymiliana Brzozowskiego. 
W roku 1661 właścicielem Horyhlad został  Kazimierz 
Młocki. Dokumenty z tego okresu wyszczególniają 
ilość mieszkańców wsi, 40 osób. Po powstaniu 
Chmielnickiego  nastały czasy głodu w latach 1650-
1658. W dokumentach Polski rozbiorowej z lat 1787-
1820 możemy prześledzić nazwiska właścicieli i ich 
miejscowe przezwiska, opisy  poszczególnych zagród, 
ich areał powierzchni ziemi, nazwy pól i uroczysk. 

Cały ten skrupulatny spis 
podawali cesarscy 
urzędnicy dla skute-
cznego ściągania poda-
tków. Rzetelność cesa-
rskich urzędników 
wykazywała przewidy-
wane zbiory, np. z 3 
morgów łąki można było 
zebrać 3 wozy siana. 
Ziemia orna została 
podzielona na 4 niwy 
i odpowiednie obszary. 
Józef Jabłonowski był 
dożywotnim właścicielem 
majątku w Horyhladach. 
W roku 1793 majątkiem 
zarządzał jego namie-
stnik Maciej Poźniak. 
Zachowała się umowa 

spisana pomiędzy właścicielem a zarządcą.  Józef 
Jabłonowski zmarł 26 sierpnia 1793 i majątek został 
oddany w dzierżawę Adamowi Rigm.  Kolejny fakt 
miał miejsce 17 lutego 1797 r. Sprzedano na licytacji 
majątek nowemu właścicielowi.  Cena wywoławcza 
opiewała  na 32 tysiące 740 złotych  reńskich. 
W końcu za 40 tysięcy złotych reńskich, 25 marca 
1797 roku majątek dostał się w ręce  Dominika 
Mogilnickiego. W 1820 roku wieś była znana 
z tkactwa, hodowli krów, owiec, świń, ptactwa 
domowego, uprawiano na dużą skalę tytoń.  
Dokument franciszkański z tego roku wykazuje 
dokładny spis mieszkańców, zasobność gospodarstw 
i areał uprawny. W roku 1832 majątek Horyhlady 
przeszedł  w ręce  Ludwiki i Leopolda Rymińskcih. 
Odnotował ten fakt dokument z roku 1848. Pierwsze 

Horyhlady – widok współczesny. 
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wiadomości o zlikwidowaniu pańszczyzny dotarła do 
wsi poprzez wieśniaków będących na jarmarku 
w Tłumaczu. Oficjalnie ogłoszono o tym fakcie  na 
Wielkanoc 22 kwietnia 1848 roku. Na tę pamiątkę 
postawiono we wsi kilka krzyży kamiennych. Do 
naszych czasów przetrwał tylko jeden z tych krzyży.  
10 grudnia 1851 roku we wsi było  170 gospodarstw, 
w tym 48 nie posiadało w ogóle ziemi. Urząd 
gromadzki znajdował się w centrum wsi, 
w wyznaczonym budynku. Władzę sprawował wójt, 
przysięgli i przedstawiciel gromady. Gromada 
wybierała radnych. W roku 1868 majątek 
w Horyhladach trafia w ręce Heleny Melbachowskiej. 
Własność Melbachowskich składała się  z 1504 
morgów. Podczas kiedy mieszkańcy wsi posiadali  958 
morgów. We wsi mieszkało 1254 osób. Wieś 
posiadała Kasę Pożyczkową. Posiadłość należała do 
Melbachowskich do roku 1904. Ostatni właściciele 
z tego rodu to Aleksander i Władysław.  Majątek 
znajdował się w centrum wsi.  Melbachowscy 
wydzielili  z części swoich gruntów  miejsce pod 
budowę kościoła i szkoły w centrum wsi. W XX w 
zbudowano tu filialny kościół rzymskokatolicki 
z parafią w Koropcu. Świątynia ta została odnotowana 
w 1913 roku, a w 1927 roku zastąpiono ją nową, która 
została wzniesiona przy wsparciu właściciela 
tutejszego majątku Ludwika Wiszniewskiego. 
„Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów  słowiańskich” wydany w Warszawie w roku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1881, tom III, podaje, że „Horyhlady są rozciągnięte 
w odległości 14 km od Tłumacza na wschód”. W roku 
1903 mieszkało w Horyhladach już 1513 osób.  
Melbachowscy posiadali także majątki w Suchodole, 
Dumce i Odajach. Aleksander Melbachowski  był 
raczej nieszczęśliwym w swoim życiu prywatnym. 
Dwie kolejne żony zmarły, trzeci ożenek był bardziej 
udany. Jego wybranką była niepiśmienna chłopka 
z rodziny Grygorciów. Wszystko to  zaważyło na 
dalszych losach rodziny. Postanowił sprzedać majątek 
i przenieść się w inne strony. Na cmentarzu 
w Horyhladach do dziś zachowały się epitafia 
z nagrobków jego żon. Majątek kupił Ludwik 
Wszniewski, ostatni przedwojenny właściciel. Majątek  
w tym czasie posiadał  391 ha ziemi, w tym 135 ha 
lasu. Ludwik Wiszniewski wybudował nowy dwór już 
poza wsią.  Dziś nie ma śladu po jego dawnej 
świetności.  Wiszniewski odkupił także od Dawida 
Uricha majątek w Ostrej, 433 ha ziemi i 138 ha lasu.   
W 1939 roku po wejściu Sowietów, mieszkańcy 
rozgrabili majątek Wiszniewskich. Po wojnie  
rozwalono wszystkie zabudowania. Pozostało kilka 
fotografii wskazujących na świetność dworu. Losy 
Wiszniewskich były dramatyczne.  Ojca rodziny 
Wiszniewskich  aresztowano i został  przez Sowietów 
stracony. Jeden z Jego synów Jan był pilotem RAF-u 
i został zestrzelony nad Bremą w czasie II wojny. Inny 
syn Andrzej wraz z siostrą osiadł w Zabrzu. Druga 
siostra wyjechała do Anglii.  Tadeusz wyjechał do 
Kanady. Stanisław był lekarzem, represjonowany po 
wojnie. Został wywieziony w głąb ZSRR, do 
miejscowości Iwanowo, wrócił do Polski po roku 
1956.  Polacy wyjechali z Horyhlad na Ziemie 
Zachodnie. Wieś w czasach radzieckich zaczęła 
zmieniać oblicze. Przedwojenne chaty, kryte słomą 
powoli ustępowały miejsca domom „kołchoznym”, 
budowanym z cegły. Dziś praktycznie nie ma już chat 
słomianych, które funkcjonowały jeszcze w latach 
sześćdziesiątych. W domach jest doprowadzona woda 
i gaz. Przed wojną  Polacy stanowili mniejszość we 
wsi. Mieszkało ok. 200 Polaków. Obecnie potomkowie 
Polaków z Horyhlad mieszkają we Wrocławiu, 
Kłodzku, Nowej Rudzie, Legnicy, Wołowie, Gdańsku, 
Gdyni i w Szczecinie. Niektórzy nie wrócili po II wojnie 
do domu, zostali w Niemczech, emigrowali do Anglii, 
Kanady, USA, Nowej Zelandii i Australii. A dziś? 
Horyhlady robią wrażenie wioski lekko zapomnianej 
i zabitej deskami. Pozostała czynna malutka, 
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drewniana  cerkiew. Połączenie promowe z drugim 
brzegiem  Dniestru zostało zlikwidowane. Droga 
z Koropca jest w złym stanie, a to połączenie ze 
światem. Najlepsze połączenie ze Stanisławowem jest 
autobusem rejsowym. Dniestr toczy dalej swoje wody 
i czasem turyści z Polski zachwycają  się  ze swoich 
kajaków widokami w drodze do Zaleszczyk, niemal jak 
przed wojną. 

Śladami przodków 

Na cmentarzach w Tłumaczu, Niżniowie, 
Oknianach oraz Dawidowie. 

Łukasz Wolski 

Na 4 polskie cmentarze na Ukrainie dotarła grupa 
wolontariuszy złożona ze studentów oraz członków 
jednej z organizacji kresowych. W ramach akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” pracowali 
oni na nekropoliach w Tłumaczu, Niżniowie 
i Oknianach oraz zinwentaryzowali cmentarz 
w Dawidowie. 
 

Do Tłumacza przyjeżdżamy każdego lata, 
poczynając od 2010 roku, w którym odbyła się 
pierwsza edycja akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”. Dobrze znany nam cmentarz potrafi 
każdego roku zaskoczyć. Pozytywnie, bo wciąż udaje 
nam się „odzyskać” spod ziemi kolejne nagrobki lub 
tablice z nazwiskami, jak i negatywne, gdyż postępuje 
ekspansja nowych pochówków, wpływających 
niekorzystnie na stare polskie mogiły. Ale mimo tego 
lokalna społeczność nie potrafi odpowiednio zadbać 
o teren, na którym spoczywają ich bliscy.  

W tym roku udało się zrealizować założoną 
część prac. Polski obszar cmentarza, choć jego 
dokładne wydzielenie nie jest już w pełni możliwe, 
odsłoniliśmy w całości. Pokłady rdestu, akacji, 
pokrzyw i ostu zostały usunięte. I choć zdajemy sobie 
sprawę z tego, że za 12 miesięcy znów będą na nas 
czekać, to doświadczeni wolontariusze wiedzą, że 
każdego roku pracuje się łatwiej i w rękach czuć 
efekty prac sprzed lat. Dzięki murarskiemu zmysłowi 
Józefa oraz Zygmunta udało się też znacznie poprawić 
stan dwóch grobowców z zabytkowej alei, która jest 
ozdobą cmentarza (oczywiście, gdy zostanie przez nas 
odsłonięta). Zostały w nich uzupełnione ubytki, 
doklejone  tablice,  a  także zasłonięte wejścia, tak  by  

 
 
 
nikogo nie kusiło wrzucanie do wnętrza odpadów czy 
nieczystości. Pozytywnym zaskoczeniem była dla nas 
pomoc ze strony kilku młodych tłumaczan. Już 
pierwszego dnia porządkowania nekropolii przyszli do 
nas chłopcy, którzy zaangażowali się w wycinanie 
chwastów i wynoszenie ich poza teren cmentarza. 
Oleg, Rostek i Dima oraz kilku ich kolegów, 
towarzyszyli nam przez niemal cały wyjazd. Również 
w czasie odpoczynku. Ogromne podziękowania 
należą się również Kostiantinowi Lisejce, miejskiemu 
radnemu, który zadbał o przyczepę na nieczystości 
i traktor, który wywoził je z terenu cmentarza. Kostek 
to bardzo dobrze znana nam postać. W 2010 roku, 
jeszcze jako członek młodzieżowej organizacji 
„Aktyw”, pomagał nam porządkować tłumacką 
nekropolię. Dziś skutecznie załatwia wiele 
formalności związanych z naszym pobytem w tym 
niewielkim mieście, jak i również organizuje nam czas 
wolny. Tłumacz jest bardzo przyjaznym miejscem 
i zewsząd otrzymujemy wyrazy uznania oraz 
wsparcia. Dzięki Natalii Michajlenko i jej mężowi 
Witalijowi, mogliśmy po ciężkiej pracy zażyć 
orzeźwiającej kąpieli w Dniestrze. Z kolei rodzina 
Oksany Bodnarczuk wyprawiła nam obiad, którym 
najadłby się legion żołnierzy. Tradycyjnie, niemal 
każdego dnia odwiedzaliśmy panią Józię Maczulską, 
zwaną „ostatnią Polką w Tłumaczu”. Z zaintere-
sowaniem wysłuchaliśmy jej opowiadań. Naszej 
rodaczce przekazaliśmy dary z kraju, przynosiliśmy 
obiady oraz świeży chleb. Zadbaliśmy również 
o dostawę wody oraz porąbanie drzewa, które przyda 
się szczególnie zimą. Magda spontanicznie przekazała 
pani Józi kapelusz swojej mamy. 

Józef Dynaryński przywraca do życia kolejny 
krzyż na cmentarzu w Tłumaczu. 
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Oprócz pracy na cmentarzu, zdecydowaliśmy 
się również na pomoc w przygotowaniu kościoła św. 
Anny w Tłumaczu do odpustu, który planowany jest 
w ostatnich dniach lipca. Tutejsza parafia funkcjonuje 
dopiero od roku, gdy teren na którym się znajduje, 
udało się wykupić z prywatnych rąk. Na tej ziemi stał 
kościół założony w 1882 roku. Sowieckie władze 
zdecydowały się jednak wysadzić go w 1969 roku. 
W późniejszych latach funkcjonował w tym miejscu 
komercyjny budynek zwany „kinoteatrem”. Dziś  

 
 
 

kościół rzymskokatolicki w Tłumaczu odradza 
się i bardzo miło było nam w tym pomóc. 
Wykosiliśmy teren wokół świątyni, wywieźliśmy gruz 
oraz kamienie, a także uczestniczyliśmy w malowaniu 
ławek. Symbolicznie przekazaliśmy parafianom 
grabie, bo brakowało im narzędzi do codziennych 
prac przy kościele. A tym opiekuje się przede 
wszystkim pani Sława Fuczenko, która niemal cały 
swój wolny czas poświęca parafii. Jest to bliska nam 
i zaprzyjaźniona osoba, u której zawsze czeka na nas 
gościna, poczęstunek oraz dobre słowo. Nigdzie nie 
jadłem tak dobrych placków ziemniaczanych, jak 
właśnie u naszej rodaczki. Pani Sława jest Polką, 
której również staramy się pomagać w trakcie 
naszego pobytu w Tłumaczu.  

W czwartkowe święto udaliśmy się do 
pobliskich Oknian. Trójka naszych wolontariuszy ma 
tam korzenie i była to dla nich sentymentalna podróż. 
Na miejscu zwiedziliśmy zabytkowy drewniany kościół, 
odbyliśmy wiele rozmów z obecnymi mieszkańcami wsi, 
a także udaliśmy się na opuszczony polski cmentarz. 
Jest on w katastrofalnym stanie i udało nam się 
odnaleźć i spisać zaledwie kilka nagrobków. Teren ten 

znajduje się na wzgórzu, jest porośnięty lasem 
i zupełnie zarośnięty. Osoby pochodzące z Oknian 
(dziś Wikniany) planują jednak ogrodzić nekropolię 
i postawić obelisk lub epitafium, które przypominać 
będzie o spoczywających tam Polakach. W tych 
działaniach na pewno sprzyjać będzie wójt wsi 
Mirosław Kraśniak. Natomiast w poniedziałek 
udaliśmy się do Niżniowa. Stan tamtego cmentarza 
jest podobny do tego w Oknianach, lecz zachowało 
się zdecydowanie więcej nagrobków. Jest ich łącznie 
ponad 30, a wśród nich zbiorowa mogiła żołnierzy 
polskich z 1920 roku. Radny powiatu tłumackiego, 
Dmytro Romanyszyn, bardzo chciałby, by za rok 
wolontariusze akcji pracowali właśnie tutaj. Dzięki 
jego staraniom udało się wpisać opuszczony 
cmentarz na listę zabytków i wyznaczyć jego 
dokładne granice. Teraz znajdujące się tam mogiły są 
pod prawną ochroną. Najprawdopodobniej za rok 
oddzielna grupa zawita już do Niżniowa. Tymczasem 
my spisaliśmy wszystkie istniejące groby w ramach 
inwentaryzacji. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy 
się jeszcze w Dawidowie pod Lwowem. Na tym 
niewielkim cmentarzu pracowaliśmy w 2010 roku. 
Dziś jest on gruntownie wyremontowany i nie 
wymaga dalszych prac. Dbają o niego osoby 
pochodzące właśnie z tej wsi. Wizyta w Dawidowie 
była przeżyciem dla naszej wolontariuszki Magdy, 
której przodkowie spoczywają w zbiorowej mogile na 
ten nekropolii. W ramach edukacji patriotycznej, 
w niedzielę odbyliśmy wycieczkę szlakiem twierdz. 
Byliśmy w Kamieńcu Podolskim, Chocimiu, Żwańcu 
oraz Skale Podolskiej. Natomiast w drodze powrotnej 
zawitaliśmy do Lwowa, przede wszystkim by zobaczyć 
Cmentarz Obrońców Lwowa. Nie ważne, czy ktoś był 
tam pierwszy czy 10 raz – na wszystkich zrobił on 
ogromne wrażenie. I wywarł poczucie dumy. 

Tegoroczny wyjazd należy zaliczyć do bardzo 
udanych. Udało nam się zrobić naprawdę sporo 
i każdy z uczestników akcji czuł się spełniony i dumny 
ze swojej pracy. Mogiła pradziada została ocalona od 
zapomnienia. Do zobaczenia za rok! 
Skład grupy: Dominika Sieroń, Tomasz Seniura, 
Kamila Nazimek, Magda Groń, Michał Chmielowicz, 
Michał Pasek, Radosław Bartman (studenci), Janina 
Ziobro, Alicja Zakowicz, Zygmunt Dynaryński, Józef 
Dynaryński (Ogólnopolski Oddział Tłumaczan przy 
TMLiKP-W), Dariusz Pasternak (kierowca) oraz Łukasz 
Wolski (opiekun grupy). 
 

W gościnie u Pani Sławy Fuczenko 
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Wrażenia niektórych uczestników wyjazdu: 
 

Dominika Sieroń: Wyjazd do Tłumacza z akcją był 
moim siódmym, więc wiedziałam czego się 
spodziewać. Nie rozczarowałam się. Niestety, juz od 
kilku lat polskie nagrobki znikają, ustępując miejsca 
nowym. Wyjazd 2016 był wyjazdem wyjątkowym – po 
raz pierwszy w pracach pomagały nam miejscowe 
dzieci – 10, 13 i 14-letni chłopcy, z którymi bardzo się 
zżyliśmy. Przychodzili codziennie i na nas czekali, 
następnie wspólnie z nimi, wycinaliśmy, grabiliśmy 
i czyściliśmy mogiły. Mieliśmy również możliwość 
obejrzenia cmentarzy w Oknianach, Niżniowie 
i Dawidowie. Nie zabrakło spotkań z rodakami, jak 
np. z panią Józią oraz panią Sławą, która aktywnie 
zajmuje się odbudową rzymskokatolickiego kościoła 
św. Anny. Tłumacz, na zmianę przysparzał mnie 
o dreszcze szczęścia, krople potu i łzy wzruszenia. 
 

Radosław Bartman: Podróż na Ukrainę trwała prawie 
całą dobę, spowodowane to było ponad 5-godzinnym 
staniem na granicy. Po przyjeździe od razu udaliśmy 
się na cmentarz, aby zobaczyć w jakim jest stanie. 
Cmentarz do dzisiaj jest używany przez Ukraińców, 
jednak my skupiamy się tylko na jej polskiej części (w 
której niestety zaczyna pojawiać się coraz więcej 
nowych, ukraińskich grobów). Wspomniana część 
nekropolii była zarośnięta różnymi roślinami 
i krzakami w takim stopniu, że niektórych nagrobków 
nie było na pierwszy rzut oka widać. To jednak tylko 
motywowało naszą grupę to cięższej pracy. 
Codziennie spędzaliśmy tam 6-7 godzin podcinając 
krzewy, wyrywając korzenie, kosząc trawę, 
odnawiając napisy itd. Po pracy na cmentarzu 
chodziliśmy odwiedzić panią Józię – 91 letnią Polkę, 
która została po wojnie w Tłumaczu. Bardzo cieszyła 
się z każdej rozmowy w języku polskim, w którym na 
co dzień nie ma z kim rozmawiać. Wysłuchaliśmy od 
niej wiele opowieści o swojej młodości, o przed-
wojennym Tłumaczu, pytała również o sytuację 
w Polsce i pomimo podeszłego wieku wciąż lubi 
żartować. Będąc w Tłumaczu nie sposób było przejść 
obojętnie obok nowo tworzącej się parafii św. Anny. 
W Tłumaczu kościół katolicki został wybudowany 
w 1882 r. Za czasów radzieckich świątynia została 
zburzona, a na jej miejsce postawiony został budynek 
przeznaczony na cele świeckie. Po uzyskaniu w 1991 
r. niepodległości przez Ukrainę mieścił się tam 
kinoteatr, dom kultury, a pod koniec kluby disco. Na 
szczęście budynek został wykupiony przez 

ukraińskiego przedsiębiorcę, który przeznaczył 
pomieszczenia lokalnej społeczności katolickiej. 
Dzisiaj parafianie zbierają pieniądze, by nadać 
kościołowi jego kształt sprzed lat. W miarę możliwości 
staraliśmy się im pomóc w pracach wokół świątyni, za 
co wczoraj odprawili mszę w intencji naszej grupy. 
Obok pracy był też czas na odkrywanie śladów 
polskości Kresów. Zwiedzaliśmy polskie fortece na 
Podolu. Pięknie zachowane zamki w Chocimiu 
i Kamieńcu Podolskim jak i również ruiny zamków 
w Skale Podolskiej i w Żwańcu. Smucił jedynie brak 
jakichkolwiek  napisów  lub  tablic  wskazujących  na 
polską przynależność tych zamków w przeszłości czy 
upamiętniających bitwy. Zawitaliśmy również do 
Stanisławowa, gdzie wciąż wznosi się pomnik Adama 
Mickiewicza wybudowany przed wojną. W drodze 
powrotnej zawitaliśmy jeszcze do Lwowa. Czas 
pozwalał jednak tylko na krótki spacer po starówce 
i cmentarzu łyczakowskim, w którym mieści się 
cmentarz Orląt Lwowskich. Myślę, że to miejsce każdy 
Polak powinien zobaczyć chociaż raz w życiu. 13 lipca 
nadszedł czas powrotu do domu. Każdemu kto chce 
zwiedzić Kresy Wschodnie i zrobić coś dla polskości 
w tych rejonach zachęcam do wzięcia udziału 
w następnej edycji akcji, która odbędzie się za rok. Do 
zobaczenia na Kresach za rok. Przesyłam 
pozdrowienia dla całej ekipy jadącej ze mną do 
Tłumacza, jak i młodych Ukraińców (Oleha, Rostka 
i Dimę) mieszkających naprzeciwko cmentarza, którzy 
przyszli pomagać nam w pracach na cmentarzu. 

 
 
 

Kamila Nazimek: Dlaczego wyjazd na Kresy? 
Dziadkowie zarówno od strony matki, jak i ojca 
pochodzą z przedwojennych obszarów RP, więc temat 

Młodzi tłumaczanie na cmentarzu w Tłumaczu. 
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ten był zawsze obecny w naszym domu. Przyjeżdżając 
na obszar dzisiejszej Ukrainy, można bardzo szybko 
poczuć polskość tych terenów. Pojawiające się 
gdzieniegdzie napisy na budynkach w języku polskim, 
stare cmentarze gdzie ukraińskie nagrobki stoją 
pomiędzy tymi z polskimi imionami i nazwiskami, 
ludzie, a przede wszystkim opowiadane przez nich 
historie, to wszystko przypomina o przynależności 
tych ziem do Polski w przeszłości.  Dla mnie 
najważniejsi podczas całego wyjazdu, tak jak 
w codziennym życiu byli ludzie. Pisząc to mam na 
myśli zarówno osoby, z którymi miałam przyjemność 
pracować w ramach akcji, jak i te wszystkie, które 
spotkaliśmy na miejscu. Bardzo istotną częścią akcji 
były dla mnie spotkania z Polakami, którzy po wojnie 
pozostali na terenach dzisiejszej Ukrainy, a którzy 
reagowali na naszą wizytę z radością i wzruszeniem, 
ciesząc się z każdej pomocy, a nawet możliwości 
rozmowy w języku polskim. Mam tutaj na myśli 
zarówno panią Józię, która jest zaprzyjaźniona 
z wolontariuszami poprzednich edycji od lat, jak 
również nieznajomą Polkę dbającą o groby na 
Cmentarzu Orląt, którą miałam zaszczyt spotkać. 
Uważam, że to nasz obowiązek, by osoby te 
wiedziały, że my, Polacy żyjący we współczesnej 
Polsce, pamiętamy o nich, jesteśmy wdzięczni za to, 
jak kultywują polską tradycję i kulturę na Kresach, 
a także chciałabym, aby wiedziały, iż mogą liczyć na 
nasze wsparcie.  
Bardzo cieszy również pozytywne przyjęcie i pomoc, 
okazywana przez wielu ukraińskich mieszkańców 
Tłumacza. Miałam przyjemność poznać ludzi, którzy 
jak się okazuje, wspierają i przyjaźnią się 
z uczestnikami akcji już od pierwszej edycji. Myślę, że 
warto wspomnieć także o najmłodszych członkach 
lokalnej społeczności, których mieliśmy okazję spotkać 
już pierwszego dnia naszych prac na cmentarzu. 
Każdego następnego dnia w pracach porządkowych 
przy polskich grobach pomagała nam grupa 
miejscowych dzieci, które obok pracy, w przerwach 
były zawsze chętne do wspólnych rozmów, zadawania 
mnóstwa pytań oraz nauki łamańców językowych, 
dając nam pomimo zmęczenia wiele powodów do 
uśmiechu. Kresy to miejsce, gdzie wciąż jeszcze jest i 
myślę stale będzie wiele do zrobienia. Bardzo cieszę 
się, że są ludzie, którzy o tym pamiętają. To dla mnie 
duża satysfakcja, że w tym roku również i ja, mogłam 
dorzucić do akcji swoją małą cegiełkę.      

Apel 
 

W lipcu 2016 r. uczestnicy  akcji “Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia” porządkujący 
cmentarz w Tłumaczu, których przodkowie pochodzą 
z Oknian odwiedzili rodzinną miejscowość. Zwiedzili 
zabytkową cerkiewkę, dawny kościół św. Anny, 
odbudowywany staraniem obecnych mieszkańców, 
często wspomaganych  materialnie  przez dawniej tu 
mieszkających Polaków i ich bliskich. Wolontariusze 
odwiedzili również dawny opuszczony polski 
cmentarz. Znajduje się on na wzgórzu, porośnięty 
kilkudziesięcioletnim lasem, w żadnym razie nie 
przypominający już cmentarza. Pozostało tylko kilka 
nagrobków, które udało się odnaleźć. 
Osoby pochodzące z Oknian planują uporządkować  
teren cmentarza i postawić  obelisk lub epitafium 
przypominające o spoczywających tam Polakach. 
 W realizacji tego zamiaru pomoc zadeklarował wójt 
wsi Mirosław Kraśniak, który na zorganizowanym 
zebraniu, uzyskał zgodę mieszkańców na wydzielenie 
tego terenu, jego ogrodzenie i traktowanie, jak na 
cmentarz przystało. Jednocześnie niektórzy mieszkańcy 
Oknian zadeklarowali swoje zaangażowanie w prace 
zmierzające do realizacji planu, jednak z uwagi na ich 
sytuację materialną ofiarować mogą wyłącznie pracę. 
Niezbędny do tego sprzęt jak traktor, piły, kosiarki  
należy wynająć. Do tego dochodzi zakup materiałów 
w rodzaju paliwa czy innych drobnych narzędzi. 
Wszystko to rodzi koszty, których osoby 
zaangażowane w przywracanie tego miejsca pamięci 
do właściwego stanu  nie mogą sfinansować.  
 W związku z tym apelujemy do wszystkich, którym 
los cmentarzy polskich na dawnych Kresach nie jest 
obojętny, a szczególnie do tych, których przodkowie 
spoczywają na dawnym cmentarzu w Oknianach 
o wsparcie finansowe w celu przywrócenia 
poświęconemu miejscu wiecznego spoczynku 
właściwego stanu. Każdy kto uzna, że cel wart jest 
wsparcia, może dokonać wpłaty na konto:  
  
PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 
9631 
TMLiKPW Zarząd Główny – Tłumacz 
 

 W tytule przelewu:  
 
Renowacja polskiego cmentarza w Oknianach           
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Darowizny za okres od 01.11.2015 r. do 
31.11.2016 r. 

 
Darowizny na cele statutowe OOT 

 

od 01.11.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 
Nazwisko i imię Kwota 
Bidna Ewa 32,00 
Borkowska Barbara 282,00 
Burczyńska-Radym Matylda 32,00 
Chełminiak Barbara 22,00 
Czerniak Władysław 17,00 
Duda Anna 32,00 
Dziweńko Leontyna 32,00 
Jaworski August 15,00 
Jaworski Konrad 9,00 
Sapa Kazimierz 32,00 
Woroszczuk Bożena 202,00 

Razem 707,00 
 

od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. 

 

Bidna Ewa 32,00 
Biliński Adam 92,00 
Biś Elżbieta i Tadeusz 74,00 
Bocheńska Anna 42,00 
Bodniak Tadeusz 15,00 
Borkowska Barbara 982,00 
Borsuk Aniela 15,00 
Burczyński Zygmunt 22,00 
Czyż Adam 82,00 
Dostal Maria i Teresa 30,00 
Duda Anna 32,00 
Duniec Krystyna 100,00 
Dynaryński Zygmunt 82,00 
Dziweńko Leontyna 100,00 
Gross Elżbieta 2,00 
Gutkowski Janusz 210,31 
Helt Krystyna i Ryszard 65,00 
Janicki Stanisław 2,00 
Jędrzejczak Anna 82,00 
Kędzierski Adam 100,00 
Klich Piotr 15,00 
Klonowski Gabriel 32,00 
Kłonowska Anna 22,00 
Korytkowska Izabela 32,00 
Kowarz Marianna 40,00 
Kroczak Czesława 32,00 
Królikowska Jadwiga 22,00 
Kucharuk Izabela 22,00 
Łupkowska Krystyna 22,00 
Maleszewska Helena 30,00 
Małecka Ewa 32,00 

Masłowski Jan 42,00 
Mierzwiński Jan 82,00 
Myśko Bogumiła 24,00 
Neuman Jadwiga 82,00 
Nowak Wacław 52,00 
Ornatowska Janina 32,00 
Paczka Johnson Roma 32,00 
Paleń Danuta 32,00 
Pawłów Mieczysław 15,00 
Pielasz Jerzy 82,00 
Piotrowicz Maria 15,00 
Prymakowska Józefa 22,00 
Rosińska Krystyna 32,00 
Rosowska Irena 122,00 
Seniura Danuta 32,00 
Sieroń Tamara 15,00 
Sobańska Helena i Hieronim 67,00 
Sosińska Elżbieta 22,00 
Stellmach Barbara 2,00 
Stiany Wanda 52,00 
Storożenko Jadwiga 42,00 
Szuber Krystyna 152,00 
Szymułowicz Anna 82,00 
Szymułowicz Krystyna 32,00 
Tomaszewska Elżbieta 32,00 
Tomyn Irena 32,00 
Tuzinkiewicz Antoni 982,00 
Urbańska Elżbieta i Władysław 49,00 
Wąs Fryderyka 64,00 
Wesoła Filomena 32,00 
Wiszniewski Janusz 15,00 
Wiśniewski Bogusław 72,00 
Witek Ewa 35,00 
Wojtkowiak Krystyna i Jan 64,00 
Woroszczuk Bożena 392,00 
Wojtowicz Jan 22,00 
Wypych Aniela 32,00 
Zakowicz Jan (Legnica) 22,00 
Zakowicz Jan (Wężowice) 15,00 
Zakowicz Mieczysław 32,00 
Zawadzka Maria 52,00 
Ziobro Janina i Stanisław 15,00 
Żądło Józef 32,00 

Razem 5617,31 
 

Darowizny na kościół w Tłumaczu 
 

od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. 
 

Bidna Ewa 100,00 
Biś Elżbieta i Tadeusz 400,00 
Bocheńska Anna 200,00 
Burczyński Tadeusz i Zofia 100,00 
Fassa Jadwiga 20,00 
Głuszczak Elżbieta 100,00 
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Krzyżowska Barbara i Maria 500,00 
Moskała Anna 50,00 
Niewolski Krzysztof 273,70 

Paleń Danuta 100,00 
Rosowska Henryka 50,00 

Rosowski Jakub 50,00 

Rosowski Tomasz 100,00 

Skowron Stanisław 115,00 
Zakowicz Kazimierz 20,00 
Zawadzka Maria 50,00 
Ziobro Janina i Stanisław 100,00 

Razem 2328,70 
 

Darowizny na kościół i cmentarz w Oknianach 
 

od 01.01.2016 r. do 30.11.2016 r. 
 

Nazwisko i imię na kościół  
na 

cmentarz  

Bączek Barbara  20,00 

Dwojak Antoni    100,00 
Kwok Janina   100,00 

Nowatorski Mikołaj  150,00 

Szmyd Dominika  10,00 
Zakowicz Kazimierz 30,00 30,00 
Zawadzka Maria 50,00   
Ziobro Janina i Stanisław 100,00 100,00 

Razem 180,00 510,00 
 

Darowizny wpłacone podczas wycieczki – 
wrzesień 2016 r. 

 

Nazwisko i imię Kwota  

Przekazane, jako ofiara na kościół w Tłumaczu 
podczas mszy św. 

Biliński Adam i Bogdan 200,00 PLN 
Burczyński Tadeusz i Zofia 400,00 Hrywien 

Przekazane sołtysowi Oknian, jako darowizna 
na zabytkowy kościół i cmentarz w Oknianach. 

Dynaryński Zygmunt 500,00 PLN 
Myśko Bogumiła 50,00 PLN 
Paturej Maria 20,00 PLN 
Zakowicz Tadeusz 100,00 PLN 

Razem 670,00PLN 

 

Podziękowanie 
 

Zarząd OOT składa serdeczne podziękowania 

wszystkim Darczyńcom za wspieranie naszej 

działalności. Szczególne wyrazy wdzięczności 

przesyłamy uczestnikom Sentymentalnej 

Wycieczki na Kresy, którzy swoimi darami 

wsparli kościół oraz parafian w Tłumaczu, 

w tym: Wacławowi Nowakowi za przekazanie 

prywatnego sprzętu nagłaśniającego oraz 

siostrom - K. Łupkowskiej, E. Flakiewicz 

oraz Anieli Borsuk za zakup ornatów. 

Dziękujemy również ks. Tadeuszowi 

Rusnakowi, proboszczowi Parafii Najświę-

tszego Serca Pana Jezusa w Żernikach 

Wrocławskich za trybularz i kadzidła oraz ks. 

Jarosławowi Grabiakowi, proboszczowi 

parafii św. Jacka we Wrocławiu za zakup 

świec, oleju do świec olejowych oraz 

kropidła. Bóg zapłać! 
 

Odeszli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Krystyna Szymułowicz z d. Lityńska 
 

ur. 20.01.1930 r. w Klubowcach, pow. 

tłumacki 

zm. 09.08.2016 r. w Stargardzie 

Gubińskim 
 

 
 
 

Józrefa Prymakowska z d. Szymków 
 

ur. 16.09.1922 r.w Tłumaczu, 
 

zm. 16.11.2016r. w Przyborowie 
 

 
 

Krystyna Marciniak z d. Bojczuk 
 

ur. 08.01.1927r. w Tłumaczu 
 

zm. 27.08.2016r. w Hof (Niemcy) 
 

 
 

Janina Reich z d. Kochańska 
 

zm. 20.10.2016r. w Warszawie 
 

w wieku 95 lat 

 

Wyrazy głębokiego żalu oraz  współczucia 

pogrążonym w żałobie Rodzinom składa Zarząd 

OOT oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
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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 - 18 zł. 
 

Wybory i opłatek 
 

28 stycznia 2017 roku odbędą się wybory do Zarządu OOT oraz tradycyjny Opłatek. Uroczystość opłatkową 

rozpocznie Msza św. w kościele św. Stanisława, Wacława i Doroty we Wrocławiu, Pl. Wolności 3 o godz. 11-tej. 

O godzinie 13.00 rozpocznie się zebranie wyborcze w restauracji „Wieniawa” przy ul. Gajowickiej 130. Po 

zakończeniu obrad ok. godz 15-tej rozpocznie się tradycyjny Opłatek. Dojazd spod kościoła na ulicę 

Gajowicką postaramy się zorganizować własnymi środkami. Bardzo prosimy o wcześniejsze 

potwierdzenie uczestnictwa w uroczystości do 15 stycznia 2017 r. Koszt uczestnictwa – 50 zł. od osoby. 

Zgłoszenia przyjmuje I. Rosowska, tel. 501 766 488. 
 

Zjazd w Mielnie Unieściu 
 

Tradycyjny zjad – wczasy w Mielnie Unieściu odbędzie się w dniach 10 – 24 czerwca 2017 r. Koszt 

pobytu: osoba dorosła - 75 zł. za dobę. Dzieci posiadają zniżkę zależną od wieku.Termin składania 

zgłoszeń oraz wpłat zaliczek na konto OOT upłynie 30.03.2017 r. Zgłoszenia przyjmuje E. Niewolska, tel. 

790 211 416. Szczegółowe informacje o pobycie można uzyskać u p. Marka Rokickiego, tel. 501486385. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wy   Lwowi   byli   różny   dania,  taj wszystki do 

skonsumowania 

Różny tam kluski, kulybiaki i kaszy tyż przyróżny smaki 

Nu i w pokojach śniadańkowych najlepszy ciasta, bo 

struclowy 

Świży pieczywo, makagigi, ali ja woli mamałygi. 

Mamałyga, mamałyga, ta ty wisz jak to si fryga 

Złociuteńki klajstyr taki .... i ty smaki! 

Ta  raz  ranu, raz wiczorem, mamałyga w kazdu poru 

I na co dzień i wy święta i dlatego ja pamiętam. 

Precli na Zamku, na Podwalu, na Kupernika też bywali 

Precli  z bandziuszkami  i makim, lwowskij ulicy 

przysmaki. 

Precli,  precli,  precli  lwowski,  nu  i  chlebuś kulikowski. 

Trochu  maku,  deku  kminku i na dworcu i na Rynku 

Precli, precli zawszy świeży, dwa za szóstki si należy. 

Dwa, bo  nas  jest  tyż  wy dwoji, ja i miastu – sercy 

moji. 

 

W ruinach zamku w Haliczu. 

 

 

A gdy chwaira pachni lasym, ta tu już święta tuż 

za pasym 

Ta  tu  już  Boży  Narodzeni,  więc  i  smażeni 

i pieczeni 

Mamcia   już   coś  tam  w   rondlach  skwirzy 

i słodki zapach po chawirzy 

A  tatku  mak  w makutrzy utrzy i będzie kutia na 

pojutrzy. 

Kutia,   kutia   zy   pszynicy   znana   lwowskij 

ukulicy 

Trochi   maku,  łyżka    mniodu,   miszkulancjataj 

do spodu 

I  orzechy  są   wy   środku,  nu  i   figi  tyż  na 

spodku 

Kutia,   kutia,   ślinka    leci,   dla   durosłych i dla 

dzieci. 

 

 

Na życzenie Czytelników drukujemy wiersz Jerzego Masiora pt. „Mamałyga”, wykonywanego przez Annę 

Bocheńską na różnych tłumackich uroczystościach. 

 Mamałyga 

 



 

 

 

 

Uczestnicy Sentymentalnej 

Wycieczki na Kresy na 

Cmentarzu Obrońców 

Lwowa i pod pomnikiem 

Adama Mickiewicza we 

Lwowie. 

 24 – 28 wrzesień 2016 r 

 

 


