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Rodzina Wiszniewskich z Horychlad 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Majątki Horychlady i Ostre zakupił około 1900 

roku dla swojego syna Ludwika Leonard Ramułt 

Wiszniewski, powstaniec styczniowy, niezwykle 

utalentowany i przedsiębiorczy człowiek. Urodził się 

w majątku rodzinnym w Jackowicach na Wołyniu, 

zabranym przez Moskali w 1863 r. po upadku 

Powstania Styczniowego. Wcześniej był porucznikiem 

piechoty wojsk rosyjskich, w czasie powstania  

naczelnikiem oddziału powstańczego w powiecie 

owruckim i służył jako kapitan w oddziale Edmunda 

Różyckiego (1). Po powstaniu w  1863 r. przedostał się 

do Rumunii, gdzie pełnił funkcję inżyniera rządowego, 

a po przyjeździe do Drohobycza założył przed-

siębiorstwo budowy dróg i kolei, dorobił się szybu 

wiertniczego na działce 6000 m2, leżącej przy drodze 

ze Schodnicy do Kropiwnika, a z czasem poważnych 

stanowisk  w  władzach  Drohobycza. Był marszałkiem   
 

drohobyckiej Rady Powiatowej oraz  posłem na Sejm 

Krajowy i zarówno w Drohobyczu, jak i we Lwowie  

znany był z solidności finansowej, w związku z czym 

w bankach przyjmowano weksle tylko z jednym jego 

podpisem. Ożenił się z panną Zakrzewską i miał z nią 

3 córki i dwóch synów, którzy pracowali w ojcowskim 

szybie naftowym. Jeden z nich zmarł na skutek ran 

odniesionych podczas wybuchu w szybie, a drugi – 

Ludwik przeżył i osiadł w Horychladach.  Leonard 

Wiszniewski zmarł 8 stycznia 1914 r. w Dąbrowie koło 

Tarnowa. 

 
 
 
Leonard Wiszniewski 1835 – 1914 
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Ludwik Maria Wiszniewski pojawił się 

w Horychladach około 1906 r. przejmując gospo-

darstwo, które wcześniej jego ojciec doskonale 

zagospodarował. Zbudował wodociąg, założył 

karłowy sad i doprowadził do porządku wszystkie 

budynki gospodarcze. Ludwik ukończył prawo we 

Lwowie oraz rolnictwo w Lipsku i we Wrocławiu, 

dzięki czemu był doskonale przygotowany do 

zarządzania swoim gospodarstwem. W 1918 r. ożenił 

się z Teresą Marią Kraińską. Ślub odbył się we Lwowie 

w kościele św. Marii Magdaleny, a po powrocie 

z podróży poślubnej do Włoch państwo młodzi osiedli 

w Horychladach. Doczekali się siedmiorga dzieci: 

czterech synów -  Jana (1908), Tadeusza (1917), 

Stanisława (1915) i Andrzeja (1920) oraz trzech córek 

– Teresy (1910), Anny (1912) i Krystyny (1914). 

Jak pisze w swoich wspomnieniach jeden 

z synów Ludwika – Andrzej Wiszniewski, dwór 

w Horyhladach wraz z zabudowaniami gospodarczymi 

majątku znajdował się w odległości około 1 km od wsi 

Horyhlady, tj. jadąc od Ostrej najpierw przejeżdżało 

się koło majątku, a dopiero później droga ta 

dochodziła do wsi Horyhlady. Droga ta była od strony 

zabudowań gospodarczych tzn. od 

południa  obsadzona drzewami 

w postaci zagajnika świerków, 

a następnie za małym zakrętem 

wzdłuż szczytu gumna zagajnikiem 

brzóz, za którym droga ta 

rozwidlała się, z tym że jedna jej 

odnoga kierowała się na wschód do 

wsi Horyhlady druga zaś skręcała 

łukiem na zachód prowadząc przy 

korcie tenisowym zlokalizowanym 

poza otaczającą dwór aleją 

jesionów do bramy wjazdowej 

przed sam dwór, skąd za wysokim 

żywopłotem można było przejechać 

do zabudowań gospodarczych. Żywopłot ten osłaniał 

wyjście z oficyny, w której znajdowała się kuchnia, 

pralnia, pokoje służbowe oraz spiżarnia. Oficyna ta 

była połączona z właściwym dworem oszklonym od 

południa korytarzem, z którego były również wyjścia 

poza dom do ogrodu (sadu) lub przed dom. Podwórze 

gospodarcze, czyli gumno oddzielały od dworu dwa 

jesiony 80-100 letnie oraz wysoki żywopłot grabowy. 

Dwór był skierowany frontem na południe skąd 

w perspektywie widziało się zalesioną ściankę 

Dniestru - Horodyszcze. Przy szczycie domu od 

wschodu rosła rozłożysta i duża katalpa, w której 

cieniu nieraz w dni upalne znajdowano schronienie 

przed prażącym słońcem. Przed samym frontem 

dworu był duży okrągły gazon mający w środku 

ozdobne klomby kwiatów. Trawniki ciągnęły się 

również poza drogą okalającą gazon frontowy mając 

po lewej stronie kępy drzew, klonów, brzóz, krzaki 

leszczyny oraz przy końcu ogrodu akacje. Z prawej 

strony po wyjściu z domu była za drogą prowadzącą 

do zabudowań gospodarczych zwarta kępa drzew 

liściastych i świerków z potężnym starym brzostem 

zwanym przez nas „Baobab”, na który często 

właziliśmy w młodzieńczych latach. Na końcu ogrodu 

teren gwałtownie opadał tworząc strome zbocze 

obrośnięte gęstymi krzakami, po czym w dole było 

duże pastwisko ograniczone od południa, północy 

Ludwik Wiszniewski i Teresa Wiszniewska  
z d. Kraińska   
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i zachodu brzegiem Dniestru. Odległość do Dniestru 

wynosiła około 800-1000 m. Pastwisko to bywało 

w czasach powodzi całkowicie zalewane i to na 

wysokość 2-3 m, czyli że wówczas Dniestr prowadził 

olbrzymie ilości bardzo rwącej i groźnej wody. 

W połowie lat 20-tych brat Teresy Wiszniewskiej – 

Antoni Kraiński  oraz  Tadeusz Sroczyński 

z Markowiec, który był doskonałym budowniczym, 

opracowali plan przebudowy domu, który miał mało 

bardzo dużych pokoi. Aby pomieścić liczną rodzinę 

należało go przebudować. Dwa pokoje podzielono na 

trzy ubikacje, jedną przeznaczając na łazienkę. 

Z drugiej strony domu, przy korytarzu do spiżarni 

i kuchni  dobudowany został kredens i łazienka dla 

państwa domu ze zbiornikiem na wodę i wygódką. Na 

wysokim strychu po wycięciu okien w dachu  

stworzono kilka pokoików gościnnych przedzielonych 

szalowanymi ścianami. Schody na górę były otwarte 

w jadalnym pokoju. Zbudowano także kanalizację. Do 

tak wygodnie przerobionego domu przeniosła się cała 

rodzina z Dżwiniacza i spokojnie tam żyła lat 

kilkanaście, aż do wybuchu ostatniej wojny. Panny 

uczyły się u Niepokalanek, z chłopakami matka 

mieszkała we Lwowie, a w lecie prowadzono letnisko 

w Horyhladach sprowadzając miłą rodzinę i gości. 

 

Horyhlady są położone po lewej stronie 

Dniestru, gdzie rzeka ta zaczyna skręcać nieco na północ 

by później za Koropcem znów skręcić na południe. 

Najbliższą stacją kolejową  był  Niżniów położony na linii 

kolejowej Stanisławów - Czortków, będąc po Chryplinie, 

Tyśmienicy, Pałahiczach i Oleszowie piątą stacją, 

podczas gdy następną na tej linii była stacja Komarówka 

położona po drugiej, lewej stronie Dniestru. 

W Niżniowie właśnie był most kolejowy na Dniestrze, 

jak również most kołowy dla szlaku ze Stanisławowa do 

Monasterzysk. W Niżniowie była także poczta, klasztor 

sióstr Niepokalanek oraz majątek ziemski własność 

pani Urbańskiej. 

 

W normalnych warunkach korzystając 

z pojazdów konnych odbywano podróż 

z Niżniowa do Horyhlad przez Ostrę, do 

której była przeprawa promem przez 

Dniestr na brzeg lewy. W miejscu przed 

przeprawą droga skręcała gwałtownie 

w lewo w kierunku rzeki zostawiając po 

prawej stronie wieś Kutyska. Po około 

500 metrach drogi wzdłuż rzeki (nad 

rzeką) w stronę górnego biegu 

dojeżdżało się do miejsca przeprawy, 

które znajdowało swój odpowiednik po 

drugiej stronie Dniestru na południowo-

wschodnim  skraju wsi Ostra. Odległość od Niżniowa 

do tej przeprawy promem wynosiła 6 km, a od 
Dwór rodziny Wiszniewskich. Widok od frontu 

i podwórka. 
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przeprawy do Horyhlad również 6 km. W miejscu 

przeprawy promem brzeg Dniestru jest stromą, 

zalesioną ścianką ok. 400 m. Jadąc z Niżniowa trzeba 

było najpierw jechać pod dużą górę, a następnie 

przed przeprawą do Ostrej zjeżdżało się z kolei po 

bardzo stromej drodze zwanej „Niżnowska Góra”. 

Przy wysokich stanach poziomu wody tj. podczas 

powodzi przeprawa promem była niemożliwa 

i wówczas odbywano drogę z Horyhlad do Niżniowa 

(do stacji kolejowej) jadąc przez most na Dniestrze 

w Niżniowie. W tym celu trzeba było skręcić w Ostrej 

nieco na północ by dostać się do gościńca (drogi bitej) 

łączącego szlak Stanisławów - Monasterzyska z odnogą 

przechodzącą przez Koropiec do Buczacza. Tą właśnie 

odnogą jechało się do Niżniowa wjeżdżając na główny 

szlak (Stanisławów – Monasterzyska) przed mostem 

na Dniestrze w odległości około 2 km od Niżniowa. 

Korzystając z tej drogi trzeba było przejechać 

z Horyhlad drogę dwukrotnie dłuższą, bo 24 km. 

Czasem stosowano też sposób przejazdu do stacji 

kolejowej w Niżniowie kombinowany, to znaczy 

przeprawiano się przez Dniestr w Horyhladach łodzią, 

(po północno zachodniej stronie) korzystając dalej 

z przejazdu wynajętą furmanką. Była to droga 

najkrótsza, gdyż odległość od tej przeprawy 

w Horyhladach do wjazdu na drogę Niżniowską 

w Kutyskach wynosiła około 3-4 km czyli zamiast 12 

było tylko 10 km. Z takich sposobów korzystano 

również    w   czasie   spływania   rzeką  kry   lodowej,   

 

która uniemożliwiała przeprawę promem. W okresie 

szczególnie niskiego stanu wody w Dniestrze, 

korzystano z przejazdu przez rzekę brodem, gdyż było 

takie miejsce gdzie można było to zrealizować. Trzeba 

jednak stwierdzić, że koryto rzeki ulegało częstym 

zmianom tak, że nie było to możliwe w niektórych 

latach, a ponadto nie używano do przejazdu brodem 

pojazdów z resorami, które mogłyby przy jeździe po 

kamienistym dnie połamać się.  

Zasadniczo pocztą najbliższą dla Horyhlad była 

poczta w Koropcu (dużej wsi) odległym o 6 km, którą 

wykorzystywano do połączeń telefonicznych, gdyż 

Horyhlady miały linię telefoniczną do tejże poczty. 

Korespondencję jednak wysyłano z Horyhlad, jak też 

i przywożono codziennie bezpośrednio z poczty 

w Niżniowie, przez co skracano cykl, gdyż poczta 

w Koropcu otrzymywała przesyłki pocztowe z Niżniowa 

furmanką. Korespondencja była przewożona z Horyhlad 

w torbie skórzanej, w której znajdował się worek 

zamykany na kłódkę, do której jeden klucz znajdował 

się w posiadaniu naczelnika urzędu pocztowego 

w Niżniowie a drugi był w gabinecie ojca. Posłaniec, 

który przywoził pocztę do Niżniowa oddawał 

naczelnikowi worek, który po opróżnieniu przez urząd 

zostawał napełniony korespondencją przeznaczoną dla 

Horyhlad i po ponownym zamknięciu na kłódkę 

oddawany z powrotem temu samemu posłańcowi. 

Normalnie ekspediowano z Horyhlad pocztę około 14-

tej, by około 19-tej otrzymać świeżą. 

Horyhlady leżą w miejscu gdzie prawy brzeg 

Dniestru stanowi zalesiona stroma ścianka około 400 

metrów, na szczycie której rósł duży dąb, a obok stał 

duży krzyż. Rejon ten (uroczysko) nazywał się 

Horodyszcze (Grodzisko), gdzie w ściance  poniżej 

krzyża było szereg grot. Jedna z nich, wykuta w skale 

służyła przejściowo za mieszkanie pustelnikowi, który 

jednak okazał się oszustem. Dalej w kierunku 

z biegiem rzeki jest położona na górze wieś Odaje, od 

której schodziła stroma i wąska droga do miejsca 

przeprawy przez Dniestr promem w samej wsi 

Horyhlady”. Przeprawa promowa na Dniestrze we wsi Ostra. 
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Życie rodzinne w majatku Horychlady opisał 

Tadeusz Wiszniewski w swojej nocie biograficznej, 

przetłumaczonj na język polski przez siostrzeńca 

Leonarda Wąsowskiego. Po wybuchu I 

Wojny Światowej Horyhlady znalazły się 

na linii frontu zaciekłych bitew między 

armiami Austrii i Rosji. Ojciec przeniósł 

więc rodzinę do Dźwiniacza koło 

Ustrzyk, który był mniej narażony na 

walki i stwarzał większą szansę na 

przetrwanie niż Horyhlady, w których 

dwór został w końcu zrównany z ziemią 

podczas działań zbrojnych. W owych 

czasach porody odbywały się w domach 

przy asyście położnej, w związku z czym 

mój brat Stanisław urodził się na ruskiej 

plebani w Ostrej, bo w czasie inwazji nie mogli 

w swym domu mieszkać. Następnie mieszkali z rok 

w Niebocku, w Dźwiniaczu koło Ustrzyk, który razem 

ze swoim ojcem Teresa Wiszniewska z d. Kraińska 

nabyła od p. Słotwińskiego, gdzie urodziłem się ja 

oraz brat Andrzej. Do 1923 r. rodzice moi chowali 

swoją gromadkę dzieci w Dźwiniaczu, jednak 

w 1922 roku ojciec postanowił wrócić do 

Horyhlad by pilnować tamtejszego 

gospodarstwa, gdyż w górskim Dźwiniaczu 

zbiory były marne, a na żyznych ziemiach nad 

Dniestrem, uprawianych cudzymi rękoma, 

dochód był mały. Ojciec miał tytuł doktora 

praw, ale nigdy nie praktykował tego zawodu, 

gdyż jego głównym zajęciem było zarządzanie 

majątkiem w Horyhladach, o wielkości około 

600 hektarów W roku 1920 wybuchła wojna 

między Polską i Rosją i mój ojciec, nie mający 

żadnego żołnierskiego doświadczenia, 

zaciągnął się na ochotnika w stopniu 

szeregowca do polskiej armii i służył w niej przez kilka 

miesięcy aż do zwycięskiego końca wojny. We 

wczesnych latach dwudziestych odbudował zniszczony 

dwór i budynki gospodarcze w Horyhladach i w 1923 r. 

wszyscy przenieśliśmy się z powrotem z Dźwiniacza. 

W domu mieliśmy bonę powszechnie zwaną „dama”, 

co było prawdopodobnie dziecięcym zniekształceniem 

słowa „madame”, ale jak to często się zdarza, nazwa 

przylgnęła do niej na zawsze. 

 

 

 

 

Horychlady 1934. Siedzą: Stanisław Wiszniewski, 
Janina Rappe, Ludwik Wiszniewski. Stoją: Tadeusz 
Wiszniewski, Anna Wiszniewska, Teresa Wiszniewska 
seniorka, Teresa Wiszniewska Wąsowska. Siedzą na 
ziemi: Andrzej Wiszniewski, Leonard Wąsowski 
z Andrzejem Mondrakowskim, Olga Byszewska. 
 

Horyhlady 1935 Od lewej: Teresa Wiszniewska -  
seniorka, Margarita Ładomirska - żona Zdzisława, 
Krystyna Wiszniewska, Anna (Anka) Ładomirska, 
Maria Fedorowicz, Julia Teleżyńska, Tadeusz 
Wiszniewski,  Jan Fedorowicz,  furman Iwan Cyncer, 
Ludwik Wiszniewski, …., Andrzej Wiszniewski. 
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Była Francuzką o nazwisku Marie Louise Mour, wdową 

po mężu zabitym w Indochinach (dzisiejszy Wietnam) 

kilka lat wcześniej, która wyemigrowała do Polski, gdzie 

zarabiała na utrzymanie jako bona. Po polsku potrafiła 

powiedzieć tylko kilka słów, wynikiem czego wszystkie 

dzieci lepiej lub gorzej posiadły francuski jako swój 

pierwszy język.  

Grunty uprawne w Horyhladach rozciągały się 

wzdłuż północnego brzegu rzeki Dniestr, wznosząc się 

na jakieś 30 metrów ponad położone tuż nad rzeką 

i okresowo przez nią zalewane łąki, od wioski o tej 

samej nazwie na wschodzie do wsi Ostra na 

zachodzie. Las należący do majątku porastał 

wzniesienie wysokie na ponad 100 metrów, na 

południowym brzegu rzeki. Najbliższa stacja kolejowa 

i poczta znajdowały się w 

Niżniowie oddalonym o 12 

km po drugiej stronie rzeki, 

którą można było latem 

przekroczyć promem, 

zdolnym za jednym razem 

zabrać jeden zaprzęg 

koński. Kiedy z powodu 

wylewów lub innych 

przyczyn prom nie działał, 

trzeba było jechać do 

najbliższego mostu, co 

wydłużało trasę do 25 km. 

Podczas zimy rzeka 

zamarzała na 2 lub 3 

miesiące i można było ją przebyć po lodzie w saniach 

ciągniętych przez konia. Wszystkie prace rolnicze 

prowadzone były za pomocą koni i sprzętów przez nie 

ciągniętych. Pracujących koni w majątku musiało 

więc być około 60, plus kilka rezerwowych. Polska 

była krajem zniszczonym przez wojnę i jak pamiętam 

zawsze w zastoju gospodarczym, niskie ceny ziarna 

i innych produktów rolniczych nie uzasadniały 

ekonomicznie użycia traktorów, które były zbyt 

drogie w utrzymaniu. To samo dotyczyło 

podróżowania więc moi rodzice nigdy nie mieli 

samochodu. Podróżowaliśmy wyłącznie zaprzęgami 

konnymi i pociągami. Chociaż należeliśmy do klasy 

uprzywilejowanej i bogatej, moi rodzice byli zawsze 

bardzo oszczędni i żyli według potrzeb, unikając 

okresowych długów, nadużywanych przez niektórych 

właścicieli ziemskich by podnieść standard życia. 

Wieś zamieszkiwało około 2000 ludzi, biednych 

rolników z małymi spłachetkami ziemi, kurczących się 

w wyniku podziału majątku między dzieci przez wiele 

pokoleń, w związku z czym rolnicy posiadający 4 - 6 

hektarów byli uważani za bogatych. Nie istniał żaden 

godny wzmianki przemysł, który byłby w stanie 

wchłonąć nadwyżkę zwiększającej się populacji 

skazanej na pozostanie na ziemi nie będącej w stanie 

zapewnić utrzymania.  

 

 

 

Skutkowało to nieomal feudalnymi stosunkami, 

większość mieszkańców wioski zarabiała na 

utrzymanie przy dworze, pracując za pieniądze, 

drewno na opał, przywilej wypasania bydła lub część 

plonów, które pomagała zebrać wykonując wszystkie 

prace własnymi rękami.  

Horyhlady 1937. Na bryczce: Wanda Wiszniewska - 
żona Jana, Halina Gołębska, powozi Tadeusz 
Wiszniewski, na schodach – Maria Ludwik 
Wiszniewski. 
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Większość chłopów była Ukraińcami, ale to 

raczej wyznanie dzieliło ludność wioski niż 

przynależność narodowościowa. Ukraińcy wyznawali 

prawosławie, Polacy zaś katolicyzm. W wiosce były 

dwie szkoły - polska i ukraińska. Była prawosławna 

cerkiew ze stałym, żonatym księdzem oraz 

rzymskokatolicka kaplica, zbudowana przez mojego 

ojca, do której co trzecią niedzielę przyjeżdżał 

parafialny ksiądz z plebanii oddalonej o 7 km. Mój 

młodszy brat i ja uczeni przez bonę, mieszkaliśmy tam 

przez cały czas do roku 1928. Czasami to się 

zmieniało i mieliśmy dwie bony. Pod koniec roku 

szkolnego musieliśmy zdawać egzamin w mieście 

powiatowym w szkole, co gwarantowało konieczny 

poziom naszej edukacji i odpowiednie stopnie, by 

móc starać się o przyjęcie do szkół w kraju. Mam kilka 

wyrazistych wspomnień z tego okresu dotyczących 

wizyt w warsztacie stolarza, który wytwarzał wozy, 

łącznie z kołami i wszystkimi innymi rzeczami 

potrzebnymi do pracy na farmie. Do jego 

obowiązków należało też utrzymywanie w dobrym 

stanie uprzęży dla 40 koni używanych do prac 

polowych. Innym warsztatem zapamiętanym przeze 

mnie był zakład kowalski podkuwający konie 

i wyposażający wozy w stalowe osie i opony.  

Andrzej i ja często biliśmy się, ale on 

konsekwentnie mi odpłacał za wszystkie kuksańce 

i nigdy nie chciał się poddać mimo mojej 

niewątpliwej, 3-letniej przewagi wzrostu i siły. 

Pamiętam, że nasz ojciec postanowił nas nauczyć 

walca wiedeńskiego. Pokazał nam krok podstawowy, 

nastawił płytę na ręcznie nakręcanym gramofonie 

i polecił nam ćwiczyć. Okazało się to trudniejsze niż 

na początku przypuszczał, ale ćwiczyliśmy przez 

pewien czas i ja jako prowadzący uznałem, że skoro 

Andrzej popełnił błąd, powinien zostać ukarany. 

Ponieważ otwarte kłótnie wywoływały gniewny 

grymas ojca zacząłem go ukradkiem szczypać, na co 

Andrzej odpłacił mi tym samym. Skończyło się na 

tym, że tańczyliśmy, podczas gdy z jego oczu lały się 

łzy, które w końcu zostały dostrzeżone i zostaliśmy 

zapytani o przyczynę. Będąc wychowani według 

zasady by nie paplać, obydwaj milczeliśmy 

zachowując kamienne twarze, za co w rezultacie 

zostaliśmy ukarani obaj. Inne wspomnienie dotyczy 

butelki czerwonego wina, które jakoś zdobyliśmy 

i które zostało przez nas zabrane w ustronne miejsce, 

gdzie została otwarta. Próbowaliśmy wypić zawartość 

przy pomocy małego, emaliowanego kubka, 

zabranego w tym celu z domu. Wino było gorzkie 

i smakowało okropnie. Wróciliśmy więc do domu po 

trochę cukru, ale pomimo naszych wysiłków 

uczynienia go smaczniejszym wciąż było wstrętne. 

Graniczyło z cudem, że nikt nie poczuł wina 

w naszych oddechach i jakoś się nam upiekło. Przez 

wiele lat czułem awersję do wytrawnego wina.  

 

 

W 1928 mama wynajęła mieszkanie we 

Lwowie, ponieważ nadszedł czas dla Andrzeja i dla 

mnie, by pójść do szkoły. Od tego czasu mieszkaliśmy 

razem z dwoma starszymi braćmi, Janem 

i Stanisławem, do 1936 roku, razem z mamą 

prowadzącą dom, kucharką i służącą, przywiezionymi 

z Horyhlad. Ojciec został w domu, by doglądać 

Teresa Wiszniewska z wnukiem Tomaszem, synem 
Jana w cieniu katalpy. 
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gospodarki i przyjeżdżał do Lwowa dosyć rzadko 

w interesach. Podczas świątecznych przerw w nauce 

w Boże Narodzenie i Wielkanoc, trwających 3 

tygodnie każda, całe rodzeństwo włączając Tereskę, 

Hanię i Krystynę, które kształciły się i kwaterowały 

u sióstr Niepokalanek oraz Jan i Stanisław, 

uczęszczający do szkół we Lwowie, przyjeżdżało do 

domu. Boże Narodzenie obchodzone było w tradycyjny 

polski sposób, z wigilią spędzoną na czczo, oraz 

głównym posiłkiem składającym się głównie z potraw 

rybnych, podawanych około 6 wieczorem na stole 

przykrytym białym obrusem, pod którym 

umieszczona była cienka warstwa siana, jako 

wspomnienie żłobu. Na początku mój ojciec brał 

opłatek, przygotowany na tę okazję i łamał się 

z każdym wymieniając pocałunki i życzenia. Po kolacji 

wszyscy przenosiliśmy się do salonu, gdzie pod 

choinką czekały prezenty (po jednym dla każdego). 

Najpierw śpiewaliśmy kolędy, po czym wręczano 

prezenty i można było wreszcie zjadać wyrabiane 

w domu słodycze, które obok ozdób również w domu 

zrobionych wisiały na choince. Około godzinę przed 

północą wyruszaliśmy saniami na pasterkę do  

kościoła  parafialnego w Koropcu, oddalonym od 

Horzchlad jakieś 7 km. 

 

 
 

Wielkanoc była obchodzona z zachowaniem 

postów w Wielki Piątek. Sprawiało mi wielką radość, 

że w ten dzień na śniadanie dostawałem czarną 

herbatę zamiast codziennej porcji mleka. W Niedzielę 

Wielkanocną, po mszy świętej w kaplicy 

wybudowanej przez ojca w naszej wiosce, 

wizytowanej zawsze tego dnia przez księdza, 

podawano obiad składający się z zimnych mięs 

i ciast, co umożliwiało służbie odpoczynek od ich 

codziennych obowiązków. Podczas letnich wakacji 

w lipcu i sierpniu wszyscy wracali do domu, również 

ze szkolnymi przyjaciółmi przez nas zapraszanymi, 

czasem na całe lato. Główną atrakcją był niezmiennie 

Dniestr, płynący przez naszą własność z gruntami 

ornymi położonymi na lewym brzegu i lasem 

zajmującym prawy, wyższy i opadający nad brzeg 

skarpą. By dostać się nad rzekę z domu należało 

przejść płaską łąkę używaną jako pastwisko dla 

mlecznego bydła rasy Simentaler, kilkukrotnie 

zalewaną podczas powodzi, co czyniło w tym miejscu 

rzekę szeroką na ponad kilometr. W zwykłych 

warunkach rzeka miała 100 do 150 metrów 

szerokości ze żwawszym nurtem w węższych 

miejscach. Dno było kamieniste i trudno było po nim 

chodzić boso, co zniechęcało nas do wczesnej nauki 

pływania. Na brzegu mieliśmy płaskodenną łódź 

wiosłową, podobną do tych, jakie używali lokalni 

rybacy oraz jeden lub dwa kajaki ze sklejki, każdy 

zdolny pomieścić dwie osoby. Posiłki podawała 

służąca lub kamerdyner, zawsze o jednakowej porze: 

śniadanie o 8, obiad o 12, herbatę o 4 i kolację o 8 

wieczorem. Było nie do pomyślenia aby spóźnić się na 

którykolwiek z posiłków. Do innych form rozrywki 

należała jazda konna i gra w tenisa na betonowym 

korcie.  

W maju 1935 szczęśliwie ukończyłem szkołę 

i zdałem maturę, która w Polsce była dla każdego 

prawdziwym punktem zwrotnym. Składała się 

z szeregu pytań, identycznych w całym kraju oraz 

części ustnej, składanej później przed wyznaczoną 

komisją. Zdany egzamin upoważniał do dalszej 

edukacji na uniwersytecie. Kwalifikował również 

mężczyzn do wstępowania do szkół oficerskich, jako 

kadetów na czas trwania obowiązkowej służby 

wojskowej. Ogólnie otwierał wiele możliwości, które 

Andrzej,  Jan, Tadeusz i Stanisław Wiszniewscy 
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w przypadku oblania byłyby nieosiągalne. Innymi 

słowy był to warunek sine qua non, bez którego nie 

ma sukcesu. Gdy było po wszystkim pomyślałem, że 

chciałbym pójść na uniwersytet, by studiować 

rolnictwo, ale ojciec zdecydował, że powinienem 

najpierw spędzić rok jako praktykant na innej farmie, 

gdzie mógłbym zdobyć nieco praktycznego 

doświadczenia i przekonać się na własnej skórze, 

czym pachnie rolnictwo. W rezultacie spędziłem 

następny rok w 200-hektarowym majątku zwanym 

Grabownica Sozańska w pobliżu Dobromila, 

powszechnie znanym jako doskonale zarządzane 

i wydajne przedsięwzięcie prowadzone przez Edwarda 

Janeckiego, człowieka wykształconego 

w branży rolniczej na uniwersytetach w Polsce 

i na Węgrzech. Podczas tego roku wkrótce 

odkryłem, że praca na roli wymaga czegoś 

więcej niż zabawa i gry, wliczając ciężką 

pracę. Moje obowiązki dotyczyły głównie 

nadzoru, ale zachęcano mnie bym spróbował 

każdej z prac, które doglądałem. Mój dzień 

zaczynał się o 4 rano dojeniem, wykony-

wanym ręcznie pzez 7 dni w tygodniu, po 

czym o 6 podawano śniadanie. Brałem udział 

we wszystkich zajęciach, które zależnie od 

pory roku były wykonywane w gospo-

darstwie. W ten sposób nauczyłem się każdej 

z prac wykonywanych przez pracowników, 

oczywiście wyłącznie własnymi rękami, gdyż nie było 

tam ani traktorów, ani elektryczności. W październiku 

1936 roku zakwalifikowałem się na 4-letnie studia na 

Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Poznańskiego, 

umożliwiające zdobycie tytułu inżyniera. Nie było mi 

dane ukończenie tych studiów, ponieważ 1 września 

1939 roku wybuchła wojna, a wraz z nią skończył się 

świat, który dotąd znałem. 

Do wybuchu II wojny światowej Ludwik 

Wiszniewski gospodarował w majątku uprawiając 

buraki cukrowe, pszenicę oraz rzepak, który okazał 

się najbardziej dochodowym przedsięwzięciem, co 

pozwalało snuć plany związane z przebudową domu 

i dalszym kształceniem dzieci. Jan, Teresa i Krystyna 

ukończyli wyższe studia handlowe, Stanisław poszedł 

do podchorążówki sanitarnej w Warszawie, którą 

ukończył przed samą wojną, Tadeusz dostał się na 

Akademię Rolniczą w Poznaniu, Maria ukończyła 

szkołę hotelarską w Krakowie, a Andrzej odbywał 

praktykę gospodarską w Perespie u  Kraińskich. 

W roku 1935 Jan ożenił się z Wandą Romaszkan, do 

której należała część pasażu Mikolasza i jego drogerii. 

Wojna, która nadeszła do powiatu tłumackiego wraz 

z wkroczeniem wojsk sowieckich raz na zawsze 

zmieniła losy rodziny Wiszniewskich  oraz dworu 

w Horychladach.  

 

 

 

Brat Wandy Wiszniewskiej Antoni Kraiński tak 

wspomina tamten czas: „17 września 1939 znalazłem 

się w Horyhladach z siostrą Andzią i synem Antkiem 

własnym małym Fiatem 508, którym 9 września 

wyjechałem ze Stasiem, Antkiem i Geniem 

Markiewiczem na wschód przed Niemcami, a tu 

zaszły nas Sowiety. W poniedziałek 18 września 

próbowaliśmy wracać do Markowiec, ale Niżniów już 

Jan, Tadeusz, Stanisław i Andrzej Wiszniewscy 

z wujem Ludwikiem Zakrzewskim i ojcem 

Ludwikiem Wiszniewskim. Warszawa, marzec 

1939 r. 
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się palił, a przy moście leżeli ranni. Wróciliśmy do 

dworu, by oddawszy wiernej służbie co cenniejsze 

rzeczy w przechowanie, rano 19 września wyruszyć 

boczną drogą na Tłumacz. Fiata ciągnęły konie, bo na 

stromą ścianę nie mógł wyjechać. Koło Tłumacza 

spotkaliśmy uciekających z Tłumacza ludzi, 

mówiących że na rynku toczy się bitwa. Wobec tego 

zostawiłem wóz na drodze i tylko z małym tobołkiem 

i Antkiem, obchodząc Tłumacz bokiem dostarłem do 

Czarnołoziec Rylskich, gdzie przenocowaliśmy. Do 

Markowiec  przyszliśmy  20  września, do już zupełnie  

 

 

rozgrabionego domu. Rodzina schroniła się na 

Kosówkę. Teresa z Andzią i pannami wróciła do 

Horyhlad. Munia (Ludwika Wiszniewskiego) 

zaaresztowano do Tłumacza, potem Stanisławowa, 

a w końcu wywieziono na Chersoń, gdzie słuch o nim 

zaginął. Pewnie go wykończyli, bo wywołany z celi już 

nie wrócił. (2) Teresa z córkami ściągnęła do Lwowa, 

a w maju 1940 z synową i jej matką do Jabłonki.  Staś 

pracował przy rentgenie we Lwowie, potem 

w Warszawie i Radzyminie, gdzie się ożenił z panną 

Zasławską, lekarzem, córką lekarza powiatowego, 

mającą dom i ogród przy stacji w Radzyminie. Po 

nadejściu Sowietów Staś wezwany niby to do 

chorego, został wywieziony do Rosji i powrócił 

dopiero za trzy lata, zastając trzyletnią córkę, której 

nie znał. Obydwoje są lekarzami, mają trzy córki 

i syna. Jaś, jako lotnik dostał się na zachód. Latał na 

bombowcu i spadł z nim nad Bremą. Wdowa po nim 

prowadziła sklep w Krakowie, potem szyła, a po 

wojnie, gdy mogła dostać 15 funtów miesięcznie dla 

siebie i na wychowanie syna, wyjechała do Londynu. 

Ich syn Tomasz studiował na  Politechnice 

w Londynie, a matka jego Wanda, która dorabiała 

szyciem, pojechała teraz do USA. Wąsowski, mąż 

Teresy dostał się także na zachód, służył w pancernej 

brygadzie Maczka i przy lądowaniu w Normandii 

w 1944 roku zginął. Teresa wychowała dzieci pracując 

jako księgowa.  Krystyna także była bardzo cenioną 

księgową. Tadeusz zabrał się do gospodarowania 

w Ligenschafcie i był dobrym administratorem koło 

Białej Rawskiej, a matka mu w domu gospodarowała. 

Aresztowany z powodu jakiejś wsypy dostał się do 

obozu w Oświęcimiu, a potem w Buchenwaldzie skąd 

pędzony w szeregach, gdzie ciągle do kogoś 

strzelano, uciekł w rów, przesiedział w jakiejś dziurze, 

dostał cywilne ubranie i umieścił się w tłumie 

witających Amerykanów. Odratowany i odżywiony 

dostał się do Anglii, do szkoły rolniczej i tak dobrze ją 

ukończył, że go posunięto na studium rolnicze 

trzyletnie do Cambridge, po ukończeniu którego 

zrobił kontrakt paroletni na Złote Wybrzeże, gdzie 

uczył gospodarować murzynów. Na półrocznym 

urlopie wypoczynkowym w Europie, pojechał 

z bratankiem Tomaszem na narty do Szwajcarii. 

Poznał się tam z wdową Gordon z domu Fellone 

i z nią się zaręczył, a potem mimo niechęci jej matki, 

księżnej francuskiej ożenił się i zabrał ją do Afryki. Na 

urodzenie córki wróciła do Europy, oddała ją pod 

opiekę swej siostry, żony dyplomaty w Danii i do 

końca kontraktu była z Tadziem na Złotym Wybrzeżu. 

Po ostatnim urlopie pojechali już z córką do Kanady, 

gdzie kupili sobie farmę 120 akrów z domem, laskiem 

i jeziorkiem 50 km od Toronto, koło Neumarket. On 

dojeżdżał autem do Toronto, gdzie z inż. Łępickim, 

ożenionym z jego kuzynką Zakrzewską, budują 

jednorodzinne domy w ogrodach i sprzedając je 

dobrze zarabiają. Andrzej w czasie okupacji pomagał 

w gospodarstwie w Zameczku Drużbackim Potem 

Krystyna, Anna i Teresa z domu Wiszniewskie, 
Zabrze 1947 
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u wuja Zakrzewskiego  koło Grójca, a po 1945 osiadł 

z matką w Zabrzu, pracując najprzód przy cukierkach, 

potem przy mięsie, w końcu skończył wyższe studium 

handlowe w Krakowie i dostał posadę w planowaniu 

na kopalni węgla Wirek. Teresa z Kraińskich 

Wiszniewska urodzona 15 października 1888 r. 

zmarła 3 maja 1965 r. w Nowym Sączu w tamtejszym 

szpitalu. 

Przypisy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okniany - powiat tłumacki 

Mieczysław Pawłów 

Wieś Okniany położona jest zaledwie kilka 

kilometrów od Tłumacza  u  podnóża zachodniej  

Płyty Podolskiej, która sięga aż po Wołyń. Niedaleko 

płynie rzeka Dniestr.  Pobliskie Boskie i Jackówka, to 

wsie położone najbliżej Oknian  i stanowiące 

naturalną spójnię poprzez przynależność do 

ówczesnej  parafii w Oknianach. Potem Jackówka 

została przydzielona do parafii w Tłumaczu.   

Okniany to wieś w powiecie tłumackim, 

w województwie stanisławowskim. Położona jest 

wśród wspaniałych gór Podkarpacia. Z bijącego tutaj 

źródła Okno wypływa rzeka Sołonycia, która po około 

trzech kilometrach wpływa do krętego Dniestru. Jest 

ona na tyle bystra, że napędzała koła dwóch młynów. 

Same Okniany położone są na wyżynnej części 

powiatu tłumackiego. Wyżynę tworzą  pagórki 

„Bałahory” (tzw. Czartowe Góry). Pasma Bałahorów 

są wąskie i łączą się z Karpatami  i wzgórzem  

„Chorosna" (na południe od Mołodyłowa), które 

z kolei odłącza się od Karpat w kierunku północno-

wschodnim i tworzy dział wodny między Prutem 

i Dniestrem, względnie jego dopływem Bystrzycą. 

Charakterystyką Bałahorów są tzw. „okna" czyli 

wertepy lub „howdy". Są to zagłębienia utworzone 

przez wodę płynącą pomiędzy pokładami gipsu, która 

wymuliła, albo jak mieszkańcy tych okolic trafnie 

mówią „przegryzła się" i tworzy próżnię, w którą 

potem zapada się górna warstwa ziemi. Jadąc drogą 

można usłyszeć głuche odgłosy dochodzące spod 

ziemi nieraz nawet co kilka kroków. Odgłosy te są 

znakiem, że w krótkim czasie zapadnie się górna 

warstwa ziemi i utworzy wertep, okno lub bałkę. 

Wertepy te mają zazwyczaj kształt lejkowaty 

o głębokości 6m, a nawet 10 m i mają równie wielką 

średnicę. Zdarza się, że są dużo większe. Najwięcej 

można ich spotkać  w okolicach Oleszy, Jezierzan, 

Gruszki, Chocimierza, Bortnik, Korolówki, Oknian, 

Jackówki, Kutysk, Horyhlad, Doliny, Delawy 

1. Edmund Różycki (1827-1893) - pułkownik Sztabu 
Generalnego Wojsk Rosyjskich, dowódca tzw. jazdy 
wołyńskiej w Powstaniu Styczniowym, w 1863 r. Był 
kontynuatorem rodzinnej tradycji powstańczej, 
zapoczątkowanej przez ojca Karola Różyckiego, 
oficera napoleońskiego i uczestnika powstania 
listopadowego. 

2. Ludwik Wiszniewski - aresztowany przez NKWD  
jesienią 1939 r. w Tłumaczu został zamordowany na 
przełomie kwietnia i maja 1940 r. w Kijowie na 
podstawie decyzji Biura Politycznego Wszech-
związkowej Partii Komunistycznej i naczelnych władz 
państwowych ZSRR z 5 marca 1940 r. Nazwisko jego 
oraz wielu innych mieszkańców Tłumacza i okolic 
znajduje się na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej, 
wśród 3435 ofiar tej zbrodni. Miejsce spoczynku 
pomordowanych znajduje się w Bykowni pod 
Kijowem. Lista przekazana została 5 maja 1994 roku 
Stefanowi Śnieżko, zastępcy Prokuratora 
Generalnego RP, przez zastępcę szefa Służby 
Bezpieczeństwa Ukrainy, gen. Andrija Chomicza. 

Artykuł o rodzinie Wiszniewskich z Horychlad 

powstał na podstawie wspomnień Antoniego 

Kraińskiego,  Andrzeja Wiszniewskiego i Tadeusza 

Wiszniewskiego oraz fotografii pochodzących ze 

strony  https//lik.info.pl, a także w oparciu 

o wspomnienia i zdjęcia rodziny Wiszniewskich, 

znajdujących się w zasobach archiwalnych OOT. 
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i Tłumacza. Nazwa  wsi pochodzi od tzw. “okna”, czyli 

naturalnego źródła wody znajdującego się w pobliżu 

cerkwi. Ujście to ocembrowano, potem obmurowano, 

a  w czasach  radzieckich nawet wstawiono rury do 

przetaczania wody, ale  okazało się że woda zaczęła 

bardzo szybko zanikać. Za czasów polskich miejscowi 

mieszkańcy wsi brali krystaliczną wodę z tego ujęcia 

dla swoich potrzeb. W naturalny sposób wieś łączy się 

z Kutyskami.   

 

 

 

W podaniach i legendach  najstarszych 

mieszkańców wsi uważa się, że Piotr Dwojak był 

jednym z pierwszych mieszkańców tej wsi. Źrodło - 

Okno było elementem ratującym życie w czasie 

najazdów  tatarskich i tureckich. Ze ściętych dębów 

tworzono obramowanie przypominające swoim 

kształtem okno. Płatwy dębowe sięgały długości 10 

metrów. Dla zabezpieczena i przed  przegniciem 

drewna  została zrobiona przegroda. Patrząc z drogi 

ponad źródłem, wyraźnie widać  ramy „okna”. Z „okna” 

wypływa malutki potok, który ma początek aż 

w Gruszeckich Mielnikach i płynąc pod ziemią wypływa 

w “oknie”.  Długość tego potoku sięga 4400 m. Nad 

potokiem w przeszłości były umiejscowione dwa 

młyny, jeden w Oknianach, a  drugi w Kutyskach. Jeżeli 

ktoś zabłądził i pytał o kierunek, padała  odpowiedź – 

„idź tam gdzie okno”. W latach trzydziestych  ubiegłego 

stulecia brzegi okna zostały wzmocnione betonowymi 

płytami. Obok postawiono betonowy żłób dla pojenia 

bydła, jako że we wsi odczuwało się niedostatek 

studzien. Taka jest geneza  nazwy “Okniany”. 

W czasach sowieckich (1964 r.) zmieniono nazwę wsi  

na Biłogirka, a wcześniej  pojawiały się  nazwy 

podobnie brzmiące jak: Viknjany 

(1947), Okniani (1886), Okniany (1886, 

1765, 1670), Okniani (1578, 1466), Ilko 

da Kniany (1450), Oknani (1450). 

Pierwsza wzmianka o istnieniu 

wsi pochodzi z roku 1443. Wieś 

w polskiej administracji przetrwała do 

rozbiorów  w 1772 r. Od  roku 1772 do 

1918 znalazła sie w granicach  Impe-

rium Austro-Węgierskiego. W latach 

1919 do 1939 znajdowała się w gra-

nicach II Rzeczpospolitej. W latach  

1939-1991 w granicach ZSRR.  W 1991 

roku przywrócono starą nazwę 

Viknjany (Okniany). Obecnie wieś jest 

w granicach Ukrainy. Ze spisu ludności 

z 30 września 1921 roku wynika, że Okniany posiadały  

329 gospodarstw, (ukraińska książka o Okninach 

podaje liczbę 333 gospodarstw), a  zamieszkiwało 

wieś 1556 osób (dane ukraińskie wskazują cyfrę 1676 

osób). 846 osób deklarowało przynależność do 

narodowści polskiej, a 709 do  rusińskiej. W 1931 r. 

liczba budynków wzrosła, a liczba mieszkańców 

sięgała liczby 1740. Do roku 1932 Okniany były 

siedzibą gminy, w 1933  roku włączono je do gminy 

Tłumacz. Odległość pomiędzy tymi miejscowościami 

wynosiła 6 km. W 1934 roku Okniany posiadały  367 

gospodarstw, włączając w swoje granice Boskie, 

a liczba mieszkańców wzrosła do 1840 osób. Pod 

koniec lat  trzydziestych ubiegłego stulecia liczba 

mieszkańców stanowiła  około dwóch tysięcy osób. 

W 1935 roku w Oknianach  mieszkało 1922 osoby, 

w tym Ukraińców - 987, Polaków - 920 i 15 Żydów. 

Obecny widok na tzw. okno. Ocembrowana studnia 
oraz betonowe kanały do odprowadzania wody. 
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W wyniku wojny, wywózek na Sybir, mordów 

dokonanych przez banderowców, przesiedleń do 

Polski   liczba mieszkańców spadła do ok. 750 osób. 

Wieś miała trzy cmentarze: cmentarz polski, cmentarz 

ukraiński,  a także jeden nieczynny z okresu I wojny 

światowej tzw. grabnyk, gdzie grzebano żołnierzy, 

a także zmarłych na epidemię cholery, budynek 

gminny, szkołę, siedzibę policji, dwa sklepy, majątek 

 Dom Strzelca ze świetlicą. Również na terenie wsi 

usypano Kopiec Piłsudskiego. Terytorium wsi 

zajmuje 1402,9 ha. Wieś jest położona pomiędzy 

wzgórzami sięgającymi 330-340 m. Każda część wsi  

ma swoją nazwę: (brzmienia po ukraińsku) Gora, 

Nad Cerkwoju, Za Grabolisom, Kobyła, Storonycia, 

Wiwozec, Żurakiwska, Totry, Pid Totrami, Sinożęta, 

Czecziń, Pid Dubriwkami, Na Boskach, Krysyna, 

Filwarok, Kopań, Koło Oduda, Grabnyk, Mokri Ryzy, 

Rosisz, Za Gajem, Gorb, Koszyryszczi, Koło Moczyła, 

Nad Łozami, Pid Czigrom, Gorobyszczy, Piszneczka, 

Klin Koło Toku, Pid Pereliskom, Batkiw, Sadżiwki, Klin 

w Pisznecci. Wioska ma 11 ulic: Tkaczewa, 

Kowalewa, Dolisznyj Kinec, Pidgora, Pidleteczka, 

Wigin, Markowa, Dubejewa, Grinewa, Glynyszci, 

Zafigura. Wieś kilkukrotnie przeżywała powodzie. 

Cztery wielkie  powodzie miały miejsce w latach: 1921, 

1941,1969 i 1998 roku. 

Od XVII wieku wieś posiadała instytucje 

samorządowe, swoje starostwo, sąd, urząd podatkowy 

i pocztę. Pierwsza cerkiew została zbudowana w 1732 

roku. A 100 lat później, w 1832 roku  powstała pierwsza 

szkoła. Była to jednoklasowa szkoła koedukacyjna. 

W latach 1890 - 1899  w szkole uczył Kazimierz Borucki, 

w latach 1900 - 1909 Józef Chomicki i Eleonora 

Piotrowicz. W roku 1910 w szkole uczyło  małżeństwo  

Katarzyna i Włodzimierz Czubaty. W latach dwudzie-

stych funkcjonowała szkoła dwuklasowa. W roku 1923 

w szkole uczyło się 165 uczniów, a w roku  1930 - 218 

uczniów. Oświata miała do dyspozycji trzy budynki. Na 

początku lat 30-tych  reforma oświaty wprowadziła 

sześcioletni cykl nauczania.  W tym czasie uczyli 

Wojciech Makowski, Wiktoria Drechssler i Józefa 

Wysocka. W 1936 roku do szkoły przyszli nowi 

nauczyciele: Germina (urodzona w Nowym Yorku) 

i Ferdynand  Czelny  oraz Maria Jung. 1 września 

nauczyciel Ferdynand  Czelny został powołany  do 

wojska. Szkołą kierowała jego żona. Z chwilą wejścia 

Rosjan 17 września 1939 roku Germina Czelny zostawiła 

szkołę opuszczając wieś. Kierownictwo szkoły przeszło 

w ręce Michała Macirobko. We wsi Boskie  funkcjo-

nowała jednoklasowa szkoła do 1931 roku, w roku 

następnym była już dwuklasowa szkoła. Nauczała dzieci 

Jadwiga Kluczewska z Tłumacza.  Dane z tego okresu  

wyliczają cyfrę 36 uczniów w 1925 roku. Przed 

wybuchem wojny nauczaniem  w szkole w Boskich 

zajmowała się Jadwiga Dąbek. 

 

 

 

17 września 1939 roku  do Polski wkroczyły 

wojska sowieckie i przestało istnieć państwo polskie. 

Okniany znalazły się pod okupacją sowiecką. 

Dodatkowo tereny  te były świadkiem ewakuacji 

wojska i osób cywilnych w kierunku granicy z Rumunią.  

Dowód ubezpieczenia domu Zakowiczów 
w Oknianach 
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Po wybuchu wojny niemiecko – sowieckiej - 22 

czerwca 1941 roku, wojska niemieckie przesunęły się 

na wschód,  a  7  lipca   do  Tłumacza  wkroczyły   

wojska węgierskie. Władzę w mieście przejęły 

niemieckie władze okupacyjne. W Oknianach  

kwaterował oddział niemieckiego wojska. Ukraińcy 

coraz głośniej  mówili o powstaniu ich  państwa 

i spotykali się ukradkiem prowadząc jakieś rozmowy. 

Stawali się coraz bardziej butni i bardzo niechętnie 

spoglądali na Polaków. Bardzo szybko  ta niechęć 

zamieniła się we wrogość. Nowo powstała ukraińska 

policja współpracowała z niemieckimi władzami 

okupacyjnymi. Z Wołynia coraz częściej dochodziły 

wieści o pierwszych mordach dokonywanych przez 

nacjonalistów ukraińskich na Polakach.  Wieś jak 

wszystkie dookoła była też areną krwawych wydarzeń. 

Jedna z aktywnych band  powstała też w Oknianach.  

Nocami płonęły zabudowania i ginęli ludzie. Na 

początku  marca 1945 roku w Oknianach spalono kilka 

polskich gospodarstw, a mieszkańców pomordowano. 

Ks. Doleżal - proboszcz kościoła w Oknianach napisał 

dramatyczny list do Kurii Metropolitarnej we Lwowie 

w dniu 10 marca 1945 :  

“Jednocześnie donoszę, że od miesiąca wraz 

z wszystkimi parafianami opuściłem wieś Okniany. 

Paramenta kościelne, księgi parafialne, portatyle, 

obrazy i to co można było wynieść, poza ołtarzami, 

organami i ławkami zabrałem ze sobą do Tłumacza. 

Obecnie parafianie moi zamierzają wyjechać razem, 

jako cała parafia na Zachód, gdyż życie na wsi jest 

tutaj w dzisiejszych warunkach niemożliwe i trudno 

nawet w Tłumaczu czekać na ukończenie wojny 

i powrót do Oknian. Tłumacz też liczy się z możliwością 

wyjazdu.  W nocy z dnia 3 III na 4 III spalone zostało we 

wsi Boskie należącej do parafii Okniany 22 

gospodarstwa i dwóch ludzi żywcem spalonych, zaś 

kilka dni przedtem cztery gospodarstwa w Oknianach 

i kilkoro ludzi uprowadzono do lasu. Od pożaru 

z sąsiedniego budynku spaliła się w Oknianach stodoła 

i stajnia należące do probostwa. Probostwo jednakże 

i kościół stoją nie ruszone. Osobiście skarżyć się nie 

mogę, gdyż nie doznałem w ostatnich czasach żadnej 

szkody, mimo że kilka razy z bandytami zetknąłem się 

w nocy, w czasie gdy jeszcze byłem w Oknianach. 

W sąsiednich wioskach obeszli się gorzej. W sąsiedniej 

wsi Kutyska, parafia Niżniów zabili w nocy 49 osób - 

bez względu na płeć i wiek. W samym nawet Niżniowie 

podobno spalili klasztor i kościół. Taka pogłoska 

rozeszła się w Stanisławowie.” 
 

 W sobotę w lutym 1945 roku na drzwiach 

kościoła w Oknianach banderowcy  przybili kartkę  

informującą, aby Lachy opuściły wioskę w ciągu 24 

godzin. Inaczej ich ręce będą umaczane we własnej  

krwi. Na niedzielnym kazaniu ks. Jerzy Doleżal  

poinformował o tym swoich wiernych i zalecił, aby 

dla bezpieczeństwa przenieść się do Tłumacza. 

W swoich zapiskach  dnia 15 XII 1944 r. z Oknian ks. 

Jerzy Doleżal pisał: „Straszne są noce dzisiejsze na 

wsi. Człowiek ukryty gdzieś na strychu stajni, na 

stercie słomy czy w brogu z trwogą śledzi 

wybuchające od czasu do czasu łuny pożarów 

w okolicznych wioskach, wsłuchuje się w trzask 

automatów, a nieraz sam miałem sposobność słyszeć 

o parę kroków od siebie przebiegających w ciemności 

"nocnych gości", szczęściem bez szkody dla siebie „ Po 

wojnie ksiądz Doleżal trafił do pracy najpierw do 

Międzylesia,  a potem do Opolskiej Kurii. Następnie 

został proboszczem w Bytomiu i tam zakończył swój 

żywot. W Namysłowie mieszkała jego siostra 

z rodziną, którą często odwiedzał. 

W Oknianach zamordowano 44 osoby, 

spalono 200 domów i wysiedlono z Oknian, Boskich, 

Jackówki 900 osób. Głośnym echem rozniosło się 

wymordowanie całej rodziny Teofila Fassy. Teofil 

przez dziesięć lat pracował w USA w fabryce szczotek. 

Po powrocie na Kresy kupił ziemię i wybudował dom 

w Oknianach. Całą jego rodzinę wymordowali 

banderowcy, wpadli  w ciemnościach do domu 

podczas kolacji.  Dwutygodniowe niemowlę i drugie 

dziecko wrzucono do studni. Zginęła żona Rozalia 

i pięcioro dzieci, wśród nich najstarsza córka, która 

miała już niemal osiemnaście lat. Przeżył tylko ojciec 

rodziny wraz z dwunastoletnim  synem Józefem, 

ponieważ nie było ich w domu kiedy banderowcy  
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otoczyli  dom. Teofil  wyjechał  skoro świt, aby 

wywieźć rzeczy do sąsiedniego Tłumacza. Mieli 

wyjechać już ze wsi. Matka postanowiła jeszcze upiec 

chleb na drogę.  Banderowcy córkę  i matkę 

uprowadzili ze sobą, a potem zamordowali je. 

Powszechny strach paraliżówał wszystkich. 
 

Rozalia Lewandowska  z domu Dłutowska (*4. 04. 

1885- +8. 05. 1974) tak wspominała: 

“Oj te czasy były straszne... Otworzyli drzwi, 

tłukli w okna. Kto? Wiadomo, że banderowcy. 

Obrabowali nas całkowicie, zabrali nam z komory  

mąkę, było  trochę sera to też zabrali. Wszystko  

zabrali, miałam jeszcze taką starą gromnicę, mieliśmy 

w domu pszczoły  i to też zabrali. Miałam jeszcze 

w kominie sito do  przesiewania mąki i to też zabrali. 

Wyszli na dwór, kazali mi wyjść też za nimi  i  zapytali 

mnie, co powiesz jak ktoś zapyta kto u was był? Cała 

trzęsłam się ze strachu. Powiedziałam, że „powiem, 

że nikt u mnie nie był”. Wcześniej  mi powiedziała 

jedna Ukrainka, gdyby  tak było, pamiętajcie nikomu 

nic nie mówcie, bo was zamordują. Potem jeden 

z nich zapytał, powiedz nam babko u kogo jest byk. 

Odpowiedziałam, że nie wiem. Zagrozili mi, że jak nie 

powiem, to zabiorą mi krowę. Powiedziałam, bierzcie 

albo róbcie co chcecie, ja po prostu nie wiem i koniec. 

Oj! To było straszne!  Michała Lewandowskiego, 

brata  mego męża zamordowali koło cerkwi. On 

nocował u swojej córki, ona była zamężna za 

Ukraińca. Zaprowadzili go pod cerkiew, a ludzie szli 

przez górę w ciągu dnia  do Tłumacza i  zobaczyli, że 

tam leży jakiś mężczyzna zabity. I dali znać do wioski. 

Jego już szukała rodzina wszędzie, a on został 

zamordowany koło cerkwi. Pod wieczór dotarliśmy 

tam, leżał tak strasznie pobity karabinami, 

okaleczony. Oj strasznie to było, tak  bardzo strasznie, 

mój Boże!  A mego brata (Michała  Dłutowskiego) 

syna też zamordowali. On nocował  u  kogoś, kto był 

przed wojną jeszcze strzelcem. Myślałam, że on 

nocować będzie u jakiegoś Ukraińca. A on poszedł 

nocować „Pod Górę”, tam był taki las. Oni tam 

wpadli, a tam było dwóch żonatych chłopaków.  

Usłyszeli, że w sieniach już jest szum, to banderowcy, 

przez okno  chcieli uciec, ale ich złapali i pozabijali. 

Żonie jednego z nich powiedzieli, aby uciekała bo 

palimy tę chatę. Z dziećmi uciekła, a to wszystko 

spalili. Jej męża zabili, stawiał opór, ale go 

zamordowali.“ 
 

  W Oknianach znajduje  się do dziś  drewniany  

były kościół rzymskokatolicki, który był pod 

wezwaniem św. Bartłomieja. Kościół został przenie-

siony z Tłumacza w roku 1874, a fundatorem tego 

przedsięwzięcia był jeden z Zakowiczów, którego 

tabliczka pamiątkowa znajduje się pod podłogą 

kościoła. W czasach Ukrainy  kościół został zaado-

ptowany na cerkiew grekokatolicką. W Tłumaczu  

w 1876 roku  zbudowano nowy kościół pod 

wezwaniem św. Anny. Drewniany rozmontowano 

i w całości przewieziono do Oknian, gdzie na nowo  

złożono. W czasach sowieckich stanowił magazyn 

nawozów sztucznych.  Byli mieszkańcy Oknian, którzy 

osiedli w Nowej Wsi Legnickiej, obrali za swego 

patrona także św. Bartłomieja i tak jest do dziś. 

W kościele  jest do dziś  piękna monstrancja z Oknian, 

podarowana przez ks. Jerzego Doleżala byłym 

mieszkańcom Oknian. Kościół pod wezwaniem św. 

Anny  w Tłumaczu nie dotrwał do naszych czasów. Był 

bezsprzecznie ozdobą Tłumacza i okolicy.  Kościół 

budowali mistrzowie z Buczacza i Stanisławowa. 

Koszty w dużej mierze pokrywała tamtejsza 

cukrownia.  Budowa została ukończona w 1882 roku 

i w tym samym roku świątynię poświęcono.  Maria 

Magdalena Dolais, właścicielka posiadłości tłuma-

ckich  ufundowała dzwony, a 10 lat później sprowa-

dzono organy, jedne z trzech jakie w tym czasie były 

w Galicji. W 1922 roku dobudowano wieże kościelne.  

Na każdej wieży z czterech stron umieszczono 

olbrzymie zegary. Z oddali widoczne  i czytelne były ich 

tarcze.  Przeprowadzono dodatkowe  prace  dekora-

cyjne we wnętrzu kościoła.  Ta piękna neogotycka 

budowla, mająca zamontowane zegary w roku 1922, 

z dwoma wysokimi wieżami, pięknymi organami, 

zajmującymi trzecie miejsce w Galicji  i ołtarzem została  

zniesiona z powierzchni ziemi przez władze sowieckie 

w 1969 roku. Los organów i krzyży z wież jest nieznany. 
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Zachował się jedynie  obraz z ołtarza głównego, 

przywieziony  przez  wysiedleńców osiadłych  

w Siedlakowicach koło Sobótki. Corocznie w czasie 

odpustu św. Anny, 26 lipca przyjeżdżają  na odpust św. 

Anny do Siedlakowic byli mieszkańcy Tłumacza 

i dawnego powiatu, ich dzieci i wnuki. A na miejscu 

dawnego kościoła w Tłumaczu  wybudowano  kinoteatr  

“Jubilejnyj”. Trudno tu znaleźć podobieństwo 

w architekturze, zbudowano coś szkaradnego 

typowego dla komunizmu. Obecnie kino zostało 

zaadaptowane na kościół. 
 

Po wkroczeniu wojsk radzieckich na kresowe  

tereny jasnym było, że zostaną one włączone do ZSRR. 

Terror banderowców nie ustawał ani na chwilę. 

Mieszkańcy żyli w ciągłym strachu i nikt  nawet nie 

myślał o tym, aby przyjąć obywatelstwo sowieckie. 

Kiedy zbliżała się noc, strach potęgował się przed 

niepewnym  losem. Gdzie przenocować - wszędzie, 

tylko nie we własnym domu. W stogu, w zbożu, 

w stodołach. Coraz więcej osób opuszczało Okniany, 

wyjeżdżali do  Stanisławowa ludzie starzy, młodzi 

i dzieci. W Stanisławowie  przez kilka miesięcy czekali na 

transport do Polski. Dawni mieszkańcy Oknian i ich 

potomkowie rozsiani   są   niemal   po  całym  Dolnym   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Śląsku  i  na Opolszczyźnie.  Wielu mieszka na Ziemi 

Lubuskiej. Są też emigranci jeszcze  z lat dwudziestych 

ubiegłego wieku, którzy wyjechali do Brazylii, Argentyny 

i Paragwaju. „Okniańscy”  i ich potomkowie mieszkają 

w USA,  Kanadzie,  Niemczech,   Australii   i   Nowej   

Zelandii.  Dzisiejsze  Okniany podzieliły los innych 

miejscowości po tamtej stronie Bugu. Jest to lekko 

senna, acz bardzo malownicza wieś. Budownictwo 

typowe dla radzieckiej kołchozowej  rzeczywistości. Nie 

ma już starych Oknian.   Nowe relacje, nowe pokolenie. 

Nie zapominajmy więc skąd są nasi dziadkowie, nasi 

rodzice. Pamiętajmy ich długie, wieczorne  opowieści 

o pięknych Oknianach, które dla młodej generacji są  już 

w kraju zagranicznym i dalekim, a jednak sercu bardzo 

bliskim.  
 

 
   

Przy napisaniu tej historii wykorzystałem materiały 

z Zeszytów Tłumackich, wspomnienia Pana 

Mieczysława Zakowicza z Namysłowa, strony 

z Internetu, artykuł z prasy ukraińskiej udostępniony 

przez Panią Janinę Ziobro o kościele w Tłumaczu 

z książki „Wiknjany z prawikiw do sigodenja”, 2007, 

praca zbiorowa oraz z książki „Nowa Wieś Legnicka 

i jej mieszkańcy”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Polscy mieszkańcy Oknian - lata trzydzieste ubiegłego wieku. W drugim rzędzie, drugi od lewej  Michał Dłutowski. 
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Ostatnia Polka w Tłumaczu 
 

Łukasz Wolski 

 

3 stycznia 2017 roku zmarła w Tłumaczu 
ostatnia obywatelka „polskiego Tłumacza”, pani 
Józefa Maczulska. Do końca swojego życia, 
naznaczonego cierpieniem i tragediami pozostała 
wierna Polsce. Tam w Tłumaczu, na skrawku ziemi, 
w starej rozpadającej się chacie cały czas istniała II 
Rzeczpospolita. Pani Józia nigdy nie przyjęła 
ukraińskiego obywatelstwa. Teraz to małe miasto na 
skraju Pokucia już nigdy nie będzie takie samo dla 
przyjeżdżających tam Polaków. 

 
 
 

Historia życia pani Józi należy do kategorii 
tych, których nie da się opowiedzieć podczas jednego 
wieczoru. Pod nasze skrzydła rodaczka trafiła w 2001 
roku, gdy po raz pierwszy do starej chaty zawitała 
redaktor Grażyna Orłowska Sondej wraz z ekipą 
telewizyjną Studia Wschód. W kolejnych latach Polkę 
odwiedzali również wolontariusze z Dolnego Śląska. 
Od 2010 roku już cyklicznie, w ramach akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia”. Z czasem do 
Tłumacza przyjeżdżało coraz więcej Polaków, którzy 
chcieli spotkać się z panią Józefą, wysłuchać jej 
historii i podarować dary z kraju. Fundacja Studio 
Wschód zorganizowała przyjazd rodaczki do Polski, 

jednak ta odmówiła. Rozpadająca się chata i skrawek 
ziemi wokół budynku były dla niej całym światem. Nie 
potrafiłaby żyć gdzie indziej, nawet za cenę 
mieszkania w tak fatalnych warunkach. Ostatni raz 
byliśmy u niej we wrześniu 2016 roku. Była tam ekipa 
Studia Wschód, nasi wolontariusze oraz uczestnicy 
wycieczki zorganizowanej przez Ogólnopolski Oddział 
Tłumaczan. Wzruszona rodaczka dziękowała za 
wizytę i ucałowała chleb z Polski. Jak zwykle modliła 
się o łagodną zimę. Pani Józefa doczekała się 
odrodzenia kościoła katolickiego w Tłumaczu. Przez 
kilkadziesiąt lat strzegła krzyża, który został 
wyniesiony ze świątyni św. Anny Samotrzeciej, zanim 
została ona wysadzona przez Sowietów. Była jedną ze 
strażniczek Kresów, strażniczek polskości. Miała 92 

lata. Do końca pozostała wierna 
Polsce i ojcowiźnie.  Trudno sobie 
dziś wyobrazić, że 91-letnia kobieta 
przeżyła tyle lat w rozpadającej się 
chacie: bez prądu, ogrzewania 
i bieżącej wody, w chałupie która 
groziła zawaleniem, z dziurami 
w ścianach większymi niż drzwi, czy 
okna i z odpadającymi dachówkami. 
Tragiczna historia ostatniej Polki 
w Tłumaczu pokazuje, jaki los 
spotkał naszą rodaczkę ze skraju 
Pokucia. Mimo życiowego dramatu 
nie traciła ona pogody ducha, 
a Fundacja Studio Wschód robiła 
wszystko, by ułatwić jej 
funkcjonowanie i podnieść na 
duchu.  

Życiowy dramat naszej rodaczki rozpoczął 
się pod koniec drugiej wojny światowej, gdy pani 
Józefa miała 19 lat. Wtedy to na jej oczach 
żołnierze UPA pojmali, a następnie zamordowali 
około 30 Polaków z Nadorożnej. Widok jadących 
furmanek z trumnami, z których krew sączyła się na 
ulice był przerażający dla ówczesnej nastolatki. Jak 
twierdziła pani Józia, to właśnie wtedy przestała 
żyć. Na skutek przesiedleń rodzinny Tłumacz 
(w przedwojennym woj. stanisławowskim) opuścili 
praktycznie wszyscy Polacy. Niezłomna Polka 
postanowiła jednak zostać na ziemi, którą tak 
bardzo kochała. Początkowo mieszkała z matką, 
jednak mając trzydzieści kilka lat, nasza rodaczka 
straciła także ostatnią bliską osobę. Budynek, który  

Pani Józefa Maczulska 
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zamieszkiwała był w opłakanym stanie, grożącym 
w każdej chwili zawaleniem. W mroźne zimy śnieg 
zasypywał także wnętrze chaty. Jednak mimo 
zamieszkiwania przez większość życia w tak 
fatalnych warunkach, trzymała się całkiem dobrze: 
była samodzielna, sprawnie się poruszała 
i wykonywała drobne prace wokół chaty. Niestety 
przez ostatni rok pogorszył się jej wzrok i miała 
problemy z czytaniem, a bardzo ceniła sobie 
polskojęzyczne gazety, które przy każdej możliwej 
okazji jej przywoziliśmy. Starszej kobiecie 
doskwierał również upał i słońce, które dla ludzi 
w jej wieku było już niebezpieczne. Być może pani 
Józia miała więcej problemów zdrowotnych, jednak 
jako osoba bardzo zahartowana z niechęcią mówiła 
o wszelkich słabościach. Mimo tragicznych przeżyć 
i życia w samotności (jej mama Aniela zmarła 
w 1955 roku), Polka była przywiązana do ojcowizny 
i nie chciała opuścić ziemi, na której się wychowała , 
i z której pochodzili jej przodkowie. Ta stara 
pokościelna chata i kawałek ziemi do niej 
przylegającej dla Pani Józi był całym światem. Tam 
mieszkała, trzymała kurki, kota, zajmowała się 
skromną uprawą kukurydzy i warzyw. Przez te 
wszystkie lata przechowywała w chacie krzyż ze 
zburzonego w 1969 roku przez Sowietów kościoła 
p.w. św. Anny, który wraz ze swoją matką 
uratowały. W ubiegłym roku przekazała go 
powstającej na nowo  parafii rzymskokatolickiej 
w Tłumaczu.  Dziś ten krzyż, pamiątka po dawnym 
kościele św. Anny okazał się bezcenną pamiątką. 
Wielokrotnie proponowaliśmy Pani Józi przyjazd do 
Polski i opiekę, jednak kobieta odmawiała. Aby 
pomóc jej i poprawić nieco warunki życiowe 
przywieźliśmy i zamontowaliśmy niewielki 
kontener, w którym znajdowało się łóżko oraz piec. 
W rozwalajacej się chacie brakowało również pieca, 
nie można więc było nawet podgrzać sobie posiłku. 
W międzyczasie wyczyściliśmy go i wymieniliśmy 
rurę, bo stara była już kompletnie dziurawa. 
Przywiezienie i „instalacja” kontenera była nie lada 
wyzwaniem dla ekipy Studia Wschód, zwłaszcza że 
cała akcja miała miejsce w zimie, a te na Ukrainie 
nie należą do łagodnych, a drogi często są 
nieprzejezdne z powodu zasp. Pani Józia była 
niezwykłą kobietą. Miała doskonałą pamięć, 
poczucie humoru, i pamiętała wszystkich gości, 
którzy ją odwiedzili. Zawsze wszystkich pozdrawiała 

i ciepło wspominała tych, którzy chociaż raz u niej 
gościli. Mimo fatalnych warunków życiowych 
zawsze gotowa była innych czymś poczęstować. 
Potrafiła również zażartować oraz recytowała 
wiersze. Wspominała często również swoje życie, 
które „zostało jej odebrane”. Pani Józia miała  
wyjść  za  mąż i nauczać w  szkole w Tłumaczu, 
m. in. języka francuskiego, w którym do dzisiaj 
potrafi powiedzieć niektóre słowa i zwroty. 
Najbardziej ceniła sobie spotkanie z rodakami. 
Odwiedzalismy więc ją regularnie, nie 
zapominaliśmy także o pocięciu drzewa, odma-
lowaniu kontenera, zakupach, czy dostarczeniu 
trwałej i długoterminowej żywności.  

„Ja już 60 lat jestem sama, to i czekam 
śmierci. Bardzo bym tęskniła, gdybym wyjechała. 
Za swoim Tłumaczem i za tą chatą. Kocham to 
miejsce.” – mówiła pani Józia, gdy po raz kolejny 
proponowaliśmy jej przyjazd do Polski. 

W dniu pogrzebu we Wrocławiu odbyła się 
spontaniczna i symboliczna uroczystość pożegnania 
pani Józefy Maczulskiej, zwanej ostatnią Polką 
w Tłumaczu. Nasza rodaczka, strażniczka polskości 
na Kresach, odeszła we wtorek 3 stycznia 2017 r. 
Pochowano ją na cmentarzu w Tłumaczu, gdzie 
była ekipa telewizyjna Studia Wschód. Przyjaciele 
pani Józi, wolontariusze akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” zebrali się we Wrocławiu pod 
Pomnikiem Ofiar Ludobójstwa na Kresach (skwer X. 
Dunikowskiego). Po krótkich przemowach nastąpiło 
złożenie kwiatów, zapalenie zniczy oraz 
odmówienie modlitwy za naszą rodaczkę. Był to 
hołd dla tej niezwykłej osoby od tych, którzy nie 
mogli być tego dnia w Tłumaczu, a dla których pani 
Józia znaczyła bardzo dużo. Zdajemy sobie sprawę, 
że lipcowe pobyty w niewielkim mieście na skraju 
Pokucia już nigdy nie będą takie same. 
Jednocześnie pamięć o  strażniczce Kresów 
z Tłumacza pozostanie w naszych sercach na 
zawsze. 
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Spotkanie opłatkowe 2017 
 

Elżbieta Niewolska 

 
28 styczna 2017 roku odbyło się coroczne spotkanie 

opłatkowe połączone ze zjazdem sprawozdawczo – 

wyborczym, związanym z kończącą się kadencją pracy 

zarządu w latach 2013 – 2017. Spotkanie odbyło się w 

restauracji „Wieniawa” we Wrocławiu i było 

poprzedzone Mszą św. w intencji Tłumaczan w kościele 

pw. św. Karola Boromeusza przy ul. Kruczej we 

Wrocławiu. Ze względu na konieczność zorganizowania 

Walnego Zjazdu członków OOT spotkanie podzielone 

było na dwie części: wyborczą i uroczystą. 

Zgromadzenie Walne dokonało wyboru nowego 

Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz 

delegata na zjazd TMLiKPW. Zebranych przywitała 

prezes E. Niewolska, po czym prowadzenie zebrania 

przekazała W. Nowakowi. W zebraniu wzięło udział 

i głosowało 44 uprawnionych do głosowania członków 

OOT. Głosowanie odbyło się w drugim terminie i było 

jawne oraz blokowe. Poza kandydatami 

zaproponowanymi przez odchodzący Zarząd innych 

kandydatów nie było. Nowy Zarząd wybrano w składzie:  
 

1. Prezes - Elżbieta Niewolska 

2. Viceprezes – Tadeusz Biś 

3. Skarbnik  - Irena Rosowska 

4. Sekretarz – Łukasz Wolski 

5. Członek – Krystyna Helt 

6. Z-ca członka Mieczysław Pawłów 

7. Z-ca członka Artur Sułkowski 

8. Z-ca członka  - Bogusław Wiśniewski 

       Komisja Rewizyjna 
 

1. Przewodniczący – Elżbieta Sosińska 

2. Sekretarz – Ewa Witek 

3. Członek –Jadwiga Zalewska 

4. Z-ca członka - Jan Masłowski 

       Sąd Koleżeński 
 

1. Przewodniczący – Wacław Nowak 

2. Sekretarz – Elżbieta Biś 

3. Członek – Anna Bocheńska 

4. Z-ca członka -  Henryk Jagintowicz 

Prezes ZG TMLiKPW Pan Andrzej Kaminski wręczył 

Złote Odznaki  osobom zasłużonym dla Towarzystwa 

Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich. Następnie Irena Rosowska poinfor-

mowała o złożeniu wniosku do Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w programie Czasopisma, 

którego celem jest wspieranie najbardziej znaczących 

ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych 

o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji oraz 

tych, które uzyskały status opiniotwórczych 

w ostatnich latach. Złożony w listopadzie 2016 roku 

wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. W nawiązaniu 

do przedstawionej informacji złożony został wniosek 

do nowego Zarządu, aby kontynuować w miarę 

posiadanych możliwości wydawanie czasopisma 

Zeszyty Tłumackie, które stanowią źródło wiedzy 

historycznej zarówno dla młodego pokolenia, jak i dla 

dawnych mieszkańców Kresów i ich potomków. 

Wniosek został przyjęty przez Zarząd do realizacji na  

czas obecnej kadencji. Ponadto w nawiązaniu do 

sprawozdania Zarządu za okres minionej kadencji 

złożone zostały wnioski o kontynuowanie corocznych 

spotkań opłatkowych, odpustowych w Siedlakowicach 

oraz zjazdów letnich dla członków OOT. 

Zawnioskowano również o kontynuację wspierania 

oraz uczestnictwa w akcji „Mogiłę pradziada ocal od 

zapomnienia”, polegającej na porządkowaniu 

kresowych cmentarzy, głównie cmentarzy 

w Tłumaczu i w Oknianach.  W ramach współpracy 

z Kościołem św. Anny w Tłumaczu poparty został 

wniosek o zaproszenie do Polski scholii złożonej 

z parafian w Tłumaczu. Zobowiązano również nowy 

Zarząd do kontynuowania współpracy z Zarządem 

Głównym TMLiKPW oraz stowarzyszeniami, z którym 

współpracowaliśmy dotychczas. 

Część uroczysta, właściwe spotkanie opłatkowe 

rozpoczęło się od podzielenia się opłatkiem i złożenia 

życzeń. Ze względu na szalejącą grypę życzenia 

składano w nieco powściągliwej formie. Spotkanie 

nasze uświetnili życzliwi i wierni nam goście:  Prezes 

Zarządu Głównego TMLiKPW -  Andrzej Kaminski, 
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dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych  - 

prof.  Zdzisław Julian Winnicki, sołtys Siedlakowic - 

Jerzy Czerwiec z małżonką Teresą, regent Unii 

Polskich Ugrupowań Monarchistycznych -  

Aleksander Podolski, członek Zarządu Dolnośląskiego 

Oddziału Weteranów kapitan żeglugi śródlądowej - 

Ryszard Złociński, prezes Wrocławskiego Oddziału 

Szlachty Polskiej - Adam Biliński, wieloletnia prezes 

Klubu Leopolis - Elżbieta Urbańska, oraz prezes 

Zarządu Głównego Dolnośląskiego Oddziału Związku 

Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Gen. 

Franciszka Gągora pułkownik Krzysztof Majer. 

Uroczystość została wzbogacona relacją Łukasza 

Wolskiego z prac na cmentarzu w Tłumaczu 

i w Oknianach oraz występami zespołu w składzie; 

Wacław Nowak oraz Artur Zachorski. 
 

Letni zjazd Tłumaczan w Mielnie 
Unieściu 

 

Elżbieta Niewolska 
 

Gdy nadchodzi lato, nieuchronnie zbliża się  czas 

naszego corocznego spotkania - zjazdu członków 

Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan w  Mielnie 

Unieściu, które ma charakter wypoczynkowy oraz 

integracyjny. Również w tym roku w dniach od 10 do 24 

czerwca spędziliśmy dwa tygodnie w urokliwym zakątku 

nad Bałtykiem, otoczonym lasami, kwitnącymi 

krzewami dzikich róż, piękną plażą i jeziorem Jamno. 

Pogoda dopisała obdarzając nas słońcem, ale także 

typowymi dla wybrzeża szkwałami i rzęsistymi, lecz 

krótkimi deszczami. Każdy z nas spędzał czas zgodnie ze 

swoimi  ulubionymi zwyczajami, lecz największym 

powodzeniem cieszył się spontaniczny klub dyskusyjny, 

poruszający różnorodne bieżące tematy  i debatujący 

najczęściej pod piekącym słońcem, niejednokrotnie 

podnosiło dodatkowo temperaturę gorących dyskusji. 

Korzyść z tych rozmów „starych Polaków” była 

podwójna – opalaliśmy swoje nadobne ciała 

i jednocześnie „rozwiązywaliśmy” trudne problemy 

bieżącej  polityki,  zarówno  krajowej jak  i zagranicznej.  

Skala poglądów od lewa do prawa była nie mała, ale 

właśnie ta sytuacja napędzała nasze rozmowy, 

odsłaniała temperamenty, ale przede wszystkim 

pokazywała, jak bardzo zależy nam na naszej 

Ojczyźnie. Najprzyjemniejsze jednak były spacery 

nad morzem i wylegiwanie się na plaży w słoneczne 

dni. Zapobiegliwe panie domu zbierały płatki róż, 

z których powstaną słodkości do nadziewania 

pączków i ciastek, a wieczorami śpiewaliśmy 

piosenki harcerskie i biesiadne nie omijając piosenek 

dla przedszkolaków. Największą, jak zwykle ozdobą 

naszych pobytów w Żółtym Dworku były dzieci 

powierzone babciom i dziadkom, którzy cały czas 

musieli trzymać się za kieszeń, a także dbać 

o powierzone im pociechy. Radosny dziecięcy 

śmiech, ich żywiołowość i pomysłowość odmładzały 

nieco już dojrzałych wczasowiczów, dając radość 

i pogodę ducha. Aby sprawić dzieciakom 

przyjemność, a także przypomnieć sobie swoje 

dziecięce lata wybraliśmy się „ciuchcią” traktorową 

do Sarbinowa. „Kosmiczna” prędkość oraz 

podatność na wstrząsy tego wehikułu zapierała 

wszystkim dech w piersiach i przyprawiała 

o „wstrząsające” przeżycia. Wiatr rozwiewał włosy, 

a traktorowy, ciuchciowy  dźwięk silnika wzruszał 

serca podróżnych. Jednym słowem dzieci małe 

i duże miały niezłą uciechę. Pobyt nad morzem 

zakończyło zebranie, na którym mieliśmy okazję 

przekazać dobre informacje związane z uzyskaniem 

dofinansowania Zeszytów Tłumackich, udzielonym 

przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

przygotowaniami do akcji „Mogiłę pradziada ocal od 

zapomnienia” oraz podzielić się informacjami 

związanymi z bieżącą działalnością OOT.  Dwa 

tygodnie minęły niczym nadmorski wiatr, pozostały 

piękne wspomnienia, radość z wspólnie spędzonych 

chwil i nadzieja, że za rok znów spotkamy się w tym 

samym gronie, choć być może już w innym miejscu. 

Dziękuję za Wasze wspaniałe towarzystwo, za 

wieloletnie wspieranie  działalności OOT i liczę na 

dalszą współpracę. Do zobaczenia w przyszłym roku.  
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Patriotyczne inicjatywy Fundacji  
Studio Wschód 

 
Łukasz Wolski 
 

Przed wyjazdem na Kresy  
 

Czerwiec i początek lipca to ostatnie tygodnie 

przygotowań do wielkiej społecznej akcji "Mogiłę 

pradziada ocal od zapomnienia", w ramach której 

porządkowane są stare polskie cmentarze na Kresach. 

Wolontariusze, przed wyjazdem na Wschód, spotkali 

się na Wielkim Koncercie Kresowym na wrocławskim 

Rynku i integrowali się podczas Patriotycznego Pikniku 

w Krzyżowej. Wmurowano również kamień węgielny 

pod budowę Domu Kresowego imieniem Kardynała 

Henryka Gulbinowicza.  

 

 

 

 

Tegoroczna akcja "Mogiłę pradziada ocal od 

zapomnienia", której organizatorem jest wrocławska 

Fundacja Studio Wschód, to już 8. edycja inicjatywy, 

dzięki której ratowane jest polskie dziedzictwo 

narodowe na Kresach. Przez 10 lipcowych dni 

wolontariusze będą porządkować cmentarze na 

Wschodzie. Na Ukrainę w tym roku wyjedzie ich aż 

1200, dzięki czemu 127 zapomnianych nekropolii 

zostanie uratowanych od zapomnienia. Ponadto 

młodzież odwiedzać będzie rodaków, którzy przez 

cały rok oczekują na takie spotkania. Z kolei w lipcu, 

kilkunastoosobowa grupa wolontariuszy, wyjedzie na 

Syberię, by pracować na opuszczonym polskim 

cmentarzu w Wierszynie. Przed lipcowym wyjazdem 

zostały podsumowane wszystkie dotychczasowe 

działania: 

 

Wielki Koncert Kresowy we Wrocławiu  

W dniach 9-10 czerwca odbył się na 

wrocławskim Rynku Wielki Koncert Kresowy. 

Tradycyjnie, zanim rozległy się ludowe i patriotyczne 

pieśni, nastąpił przemarsz stu pocztów sztandarowych 

ze szkół, które wyruszą na akcję. Jeszcze wcześniej 

odbyło się podsumowujące spotkanie z dolnośląskimi 

samorządowcami wspierającymi inicjatywę ratowania 

polskiego dziedzictwa narodowego 

na Kresach. Gdy poczty przemasze-

rowały, doszło do uroczystego 

wręczenia honorowego obywate-

lstwa Wileńszczyzny dla kardynała 

Henryka Gulbinowicza, patrona 

i współzałożyciela naszej kresowej 

inicjatywy. To wyjątkowe wyróżnienie 

wręczyła mer samorządu rejonu 

wileńskiego Maria Rekść oraz starosta 

gminy Niemenczyn Edward 

Puncewicz. Tytuł honorowego oby-

watela duchowny otrzymał jeszcze 

w 2015 roku (29 kwietnia), ale wszyscy czekali na 

dogodną okazję do uhonorowania kardynała. 

„Księże kardynale, pamiętamy, co ksiądz zrobił dla nas, 

dla Litwy w tamte ciężkie czasy. Pamiętamy, kochamy. 

Wileńszczyzna nigdy księdza nie zapomni – tego 

młodego kleryka, który opuścił ziemię wileńską, ale 

zawsze był z nami i wspierał jak mógł. I duchowo, 

i materialnie. Bóg zapłać” – takimi słowami zwróciła się 

do kardynała Maria Rekść, wspominając również 

wielkiego przyjaciela byłego metropolity 

wrocławskiego, jakim był ks. Józef Obremski 

z Mejszagoły. 

Twórczyni i wieloletnia kontynuatorka akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia” – red. Grażyna 
Orłowska Sondej. 
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Do Wrocławia zawitała także delegacja 

z polskiej szkoły we Lwowie im. Marii Magdaleny, na 

czele z dyrektorem Ryszardem Vincencem. W tej 

placówce naszego ojczystego języka uczy 

się około 300 uczniów. Wcześniej 

przedstawiciele tej szkoły wizytowali Jugów. 

Z dalekiego Tobolska przyleciał natomiast 

ks. Dariusz Stańczyk – współzałożyciel 

Wileńskiej Sztafety Niepodległości, 

przyjaciel akcji  

„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 

Na koncercie wystąpiły zespoły 

z Ukrainy: Zespół Pieśni i Tańca „Podolski 

Kwiat” z Koziatyna i zespół „Barwinok” 

z Winnicy, z Żytomierza przyjechał  zespół 

„Dzwoneczki”. Wileńszczyznę reprezentował nato-

miast chór „Zgoda” z Rudominy, który patriotyczne 

pieśni śpiewał m. in. kardynałowi Gulbinowiczowi. 

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie – 

Skłodowskiej w Lublinie zademonstrował śpiewem 

i tańcem zwycięską i tragiczną historię Polski. 

Występy artystyczne były przerywane 

wystąpieniami gości i wolontariuszy. Podsumowana 

została zbiórka ”Symboliczna złotówka na mogiłę 

pradziada”: najwięcej środków zebrało Gimnazjum nr 

1 w Jaworzynie Śląskiej (ponad 10 tys. złotych).  

 
Patriotyczny Piknik w Krzyżowej 
 

Drugim etapem podsumowania przygotowań 

do lipowego wyjazdu, był piknik zorganizowany 

w Krzyżowej pod Świdnicą. W dniach 25-26 czerwca 

blisko 200 wolontariuszy uczestniczyło w integracji. 

Przedstawiciele grup, które będą pracować na 

kresowych cmentarzach, zameldowali gotowość do 

wyjazdu. Następnie młodzież wysłuchała 

pasjonującego wykładu Tomasza Kuby Kozłowskiego 

z Domu Spotkań z Historią. Oprócz tego odbyły się 

warsztaty pieśni patriotycznych, a doświadczeni 

uczestnicy akcji przekazywali pozostałym 

wolontariuszom cenne rady dotyczące wyjazdu. 

Całość zakończyło integracyjne ognisko, gdzie 

również, przy akompaniamencie gitar, rozbrzmiewały 

narodowe pieśni i kresowe nuty. 

 
 
 
 
Dom Kresowy im. kardynała Henryka Gulbinowcza 
 

Na tydzień przed wyjazdem na Kresy, 1 lipca, 

odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia 

węgielnego pod budowę Domu Kresowego im. 

kardynała Henryka Gulbinowicza. Inicjatorem 

budowy miejsca, w którym będą odbywać się 

wydarzenia związane z historią i teraźniejszością 

dawnych ziem polskich na Wschodzie jest Fundacja 

Studio Wschód, na czele z jej prezes Grażyną 

Orłowską Sondej, koordynatorką i pomysłodawczynią 

akcji "Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia". 

Ogromny wkład w rozpoczęcie budowy ma również 

legendarny wrocławski duchowny, którego 

marzeniem była budowa takiego obiektu. 94-letni 

kardynał był obecny podczas uroczystości i poświęcił 

miejsce, w którym stanie Dom Kresowy. Wokół niego 

mają powstać mniejsze domki, gdzie znajdzie się 

miejsce dla starszych Polaków sprowadzonych tutaj 

z Kresów, Syberii czy Kazachstanu. Fundacja Studio 

Wschód, której członkiem został również kardynał 

Gulbinowicz chce sprowadzać tutaj rodaków, by 

dożyli ostatnich dni w ojczyźnie. Dom Kresowy 

powstanie w Straszowicach pod Wołowem.  

Krzyżowa. Na zdjęciu Ola Rzewuska oraz trzej 
członkowie OOT: Łukasz Wolski oraz August i Konrad 
Jaworscy. 
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Darowizny na cele statutowe za okres od 01.01.2017 r. do 22.06.2017 r. 

 
Nazwisko i imię Kwota 

Berger Alicja i Steffen (Berlin) 210,14 

Bilińska Helena 42,00 

Biliński Adam 205,00 

Biś Elżbieta 64,00 

Biś Tadeusz 6,00 

Bocheńska Anna 72,00 

Bodniak Tadeusz 15,00 

Burczyński Zygmunt 32,00 

Czyż Adam 82,00 

Darow. uczestników wczasów 66,30 

Dostal Maria 15,00 

Dostal Teresa 2,00 

Duniec Krystyna 250,00 

Dynaryński Zygmunt 82,00 

Gierak Jadwiga 132,00 

Gumowski Jan 100,00 

Helt Krystyna i Ryszard 64,00 

Jagintowicz Henryk 25,00 

Janicki Stanisław 20,00 

Jędrzejczak Anna 100,00 

Johnson Janina 50,00 

Johnson Paczka Romana 82,00 

Klich Piotr 20,00 

Klonowski Gabriel 114,00 

Kłonowska Anna 32,00 

Korytkowska Izabela 32,00 

Kowarz Marianna 25,00 

Kozubowski Andrzej 50,00 

Kroczak Czesława 32,00 

Kucharuk Izabela 25,00 

Lichterowicz Teresa 25,00 

Lipa Barbara 82,00 

Łupkowska Krystyna 32,00 

Małecka Ewa 32,00 

Manavi Lucyna (Atlanta) 2,00 

Masłowski Jan 68,00 

Mierzwiński Stanisław 82,00 

Mikołajek Janina i Jan 60,00 

Myśko Bogumiła 25,00 

Nespiak Danuta 22,00 

Nowak Wacław 25,00 

Ornatowska Janina 42,00 

Paleń Danuta 32,00 

Paturej Maria 25,00 

Pawłów Mieczysław 20,00 

Pielasz Jerzy 82,00 

Piotrowicz Maria 15,00 

Podolski Aleksander 100,00 

Rosińska Krystyna 32,00 

Różycka Zofia 82,00 

 

Nazwisko i imię Kwota 

Skawiński Jacek Sławomir 100,00 

Skowron Stanisław 38,00 

Stellmach Barbara 2,00 

Stiany Wanda 32,00 

Szuber Krystyna 25,00 

Szymańska Barbara 18,00 

Szymułowicz Anna 82,00 

Śmiechowski Jan 25,00 

Tomyn Irena 32,00 

Urbańska Elżbieta i Władysław 15,00 

Wąs Fryderyka 32,00 

Wesoła Filomena 35,00 

Wiszniewski Janusz 15,00 

Wiśniewski Bogusław 68,00 

Wojtkowiak Krystyna i Jan 64,00 

Wojtowicz Jan 32,00 

Wypych Aniela 42,00 

Zakowicz Alicja 2,00 

Zakowicz Jan (Legnica) 15,00 

Zakowicz Mieczysław 32,00 

Zakowicz Tadeusz 48,00 

Zalewska Jadwiga 2,00 

Zawadzka Maria 55,00 

Ziobro Janina i Stanisław 64,00 

Złociński Ryszard 60,00 

Żądło Józef 25,00 

Razem 3 891,44 

 

Darowizny na cmentarz i kościół w Oknianach 

Nazwisko i imię 
na 

cmen-
tarz 

na 
kościół 

Dobrzyniecki Aureliusz 50,00  

Dynaryński Zygmunt 100,00 100,00 

Helt Krystyna i Ryszard 20,00  

Klabacha Danuta i Leszek 300,00  

Nowotarska Jadwiga 100,00  

Nowotarski Mikołaj 100,00  

Pawłów Mieczysław 100,00  

Wesoła Filomena 20,00  

Zawadzka Janina i Krzysztof 60,00  

Ziobro Janina i Stanisław 100,00  

Razem 950,00 100,00 

Darowizny na kościół w Tłumaczu 

Nazwisko i imię na kościół 

Dynaryński Zygmunt 100,00 

Licznar Anna 100,00 

Pielasz Jerzy 100,00 

Razem 300,00 
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Józefa Cichoń 
 

ur. 24.12.1922 r.  

w Tłumaczu 
 

zm. 03.12.2016 r.  

w Głuchołazach 
 

Wyrazy głębokiego żalu 

i współczucia pogrążonej 

w żałobie Rodzinie składa 

Zarząd OOT oraz Redakcja 

Zeszytów Tłumackich. 
 

Prenumerata 
 

Przypominamy prenumeratorom i 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 

 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału zapraszamy na 
Odpust w Siedlakowicach. Msza Odpustowa odbędzie się w 
dniu 30 lipca 2017 r. o godz. 12.00. 
 

Wycieczka do Tłumacza i na Kresy 
 

W związku z dość dużym zainteresowaniem ponownym 
wyjazdem do Tłumacza proszę o wstępne zgłoszenia. Termin 
i trasa wycieczki do uzgodnienia. Tel. 790 211 416 

 



 

 

 

 

 

Domostwo Józi Maczulskiej, figurka Matki Bożej 

stojącej przed wojną przed kościołem św. Anny 

i  kościelny krzyż z Chrystusem przechowane 

przez panią Józię, tabliczka na grobie matki, 

ekipa TVP z red. Grażyną Orłowską Sondej 

w trakcie jednych z wielu odwiedzin oraz 

symboliczne pożegnanie pod Pomnikiem Ofiar 

Ludobójstwa na Kresach we Wrocławiu. 
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Czasopismo dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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