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„Jest w duszy polskiej ukryty zakątek, gdzie błądzą ciche lat umarłych cienie. 
Leży tam kamień grobowych pamiątek, a pod kamieniem krwawi się 
Wspomnienie. A kiedy bliska zbierze się drużyna i drzwi zamknięte i okna 
zawarte,  to  Polak  kamień  duszy swej odklina i wydobywa tę krwawiącą kartę”.  
               
                                                                                                                                             Artur Oppman 
 

Na zdjęciu: August Jaworski na cmentarzu w Tłumaczu. Tłumacz 11 lipiec 2017 r. 



 

                                                                                                                 „Wigilia na Syberii” 

 D. Sumer,  Tajszet, 24 grudnia 1949 r. 

  

„Śpiewać nam w tajdze zabroniono, lecz któż powstrzyma 

wyzwoloną z piersi tęsknotę, co ku bramom Polski ulata tonów 

gamą? Wśród nocnej, wigilijnej ciszy Syberia tęskni, płacze, 

szlocha. Kto ją  zrozumie i usłyszy? Kto ją przygarnie i  pokocha?” 
 

 

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz 

szczęśliwego, nadchodzącego 2018 roku życzy 

Zarząd Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan oraz 

Redakcja Zeszytów Tłumackich. Niech dopisuje 

Wam zdrowie, nieprzemijające szczęście, pogoda 

ducha, radość i satysfakcja z rzeczy małych oraz 

wielkich. Niech spełniają się Wasze marzenia, 

wszelkie smutki omijają Wasz dom z daleka, a Boża 

Dziecina obdarzy  pięknym czasem spędzonym 

wśród najbliższych w atmosferze miłości i radości 

oraz da siłę, by sprostać wszelkim wyzwaniom, 

jakie czekają na nas w 2018 roku. 

 



Zeszyty Tłumackie 2(60) 2017r. 
 

1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
„Mój Ojciec Alfred Sobczuk był lekarzem 

wojskowym, kapitanem, zagarniętym razem ze 
szpitalem wojskowym po 17 września 1939 roku. 
Byłam wówczas trzyletnim dzieckiem, kiedy Ojciec 
odchodził na wojnę. Pamiętam, jak się ze mną żegnał 
i jedyna rzecz jaka mi fizycznie po Nim została, to igła 
chirurgiczna, którą mam do dzisiejszego dnia oraz 
pamięć szorstkiego munduru”.  

Tak zaczyna swoją opowieść o rodzicach i ich 
wojennych losach Pani Wanda Perczak - córka 
Alfreda Sobczuka i Marii Sobczuk z domu Szajna. Jest 
to  historia   tragiczna  i  podobna   do   wielu   innych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
historii wojennych kresowych rodzin. Jest także 
zapisem wielkiej miłości, pięknego i pełnego 
sukcesów życia w wolnej Polsce oraz walki 
o przetrwanie w kraju syberyjskich „białych nocy 
i czarnych dni”. Wspomnienie to umieszczam ze 
szczególnym wzruszeniem, gdyż losy Marii 
Sobczuk splotły się z losem mojej rodziny na 
zesłaniu w posiółku Pieszkówka, w Kazachstanie. 
Siostra mojej Mamy Józia Panachidówna 
pracowała w szpitalu, w którym umarła Maria 
Sobczuk i była świadkiem jej ostatnich chwil życia 
oraz śmierci. (1) 

 

Młoda para - Maryla i Alfred Sobczukowie, Poznań1936 r. 

A po tych wszystkich, którzy szli przed nami z okrzykiem: „Ojczyzno!” i z męką szaloną, 
a po tych wszystkich, co ginęli sami, aby nas zbawić swoją krwią czerwoną. Za śmierć dla 
jutra, za ten lot słoneczny, o Polsko! Odmów „odpoczynek wieczny”. Gdzie są ich groby? 
Polsko! Gdzie ich nie ma! Ty wiesz najlepiej i Bóg wie na niebie! On się przyglądał 
sędziego oczyma, gdy oni marli z uśmiechem za Ciebie. I śmiercią swoją opłacali żyzną 
promyczek słońca dla Ciebie, Ojczyzno!       Artur Oppman 

               

                                                                                                                                             Artur Oppman 
 

Pamięć szorstkiego munduru 
 

Elżbieta Niewolska 
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W artykule tym przytaczam wspomnienia Pani 
Wandy Perczak, zachowując jego treść spisaną 
w formie listów oraz zapisków, które najrzetelniej 
oddają prawdę i tragizm losów rodziny Alfreda 
Sobczuka.  

 
„Porucznik Alfred Sobczuk – instruktor 

Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie,, 
urodzony 31 maja 1907 w Tłumaczu, pow. 
Stanisławów”. Tyle o tym człowieku jest na żeliwnej 
tabliczce na cmentarzu katyńskim. Niewiele więcej 
o swoim Ojcu przez lata wiedziała moja żona - Wanda 
Perczak. Przede wszystkim, aż do prawie dorosłych lat 
nie wiedziała, że zginął w Katyniu. W domu 
(i w szkole) mówiło się: „zaginął na wojnie”. Pojęcie 
„dom” z poprzedniego zdania jest pojęciem 
umownym. Swój dom i wszystkich bliskich moja żona 
straciła w czasie wojny. Wojnę przeżyła tylko jedna 
bliska osoba - babcia Emma (Emma Kotiuszko, primo 
voto Sobczuk), matka porucznika Sobczuka. Babcia 

Emma miała niewielką posiadłość ziemską na Kresach 
w Tłumaczu. Właśnie do niej  na wakacje w sierpniu 
1939 roku przyjechały z Warszawy: moja przyszła 
żona (wtedy lat dwa i pół), jej mama Maryla (z domu 
Szajna - absolwentka CIWF, znana przed wojną 
sprinterka, razem z Walasiewiczówną i dwiema 
innymi zawodniczkami akademicka wicemistrzyni 
świata w sztafecie sprinterskiej z Budapesztu (w 1935 
roku) oraz matka Maryli (Wanda Szajnowa, wdowa 
po poznańskim sędzi Leopoldzie Szajna), mocno 
starsza już pani. Porucznik służby stałej Alfred 
Sobczuk, od 1936 roku pracujący w Centrum 
Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie przekonany 
był pewnie, jak większość rodaków w tamtym czasie, 
że w obliczu zbliżającej się wojny z Niemcami jego 
panie tam na Kresach są w miarę bezpieczne. Agresja 
sowiecka 17 września 1939 roku pokazała, jak bardzo 
wszyscy się mylili. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej 
znalazły się w rękach sowieckich, pod okupację 
sowiecką trafiły więc i nasze panie. I niedługo musiały 
czekać na odpowiedź na pytanie, co z rodziną 
polskiego oficera zrobią sowieckie władze. 13 
kwietnia 1940 roku do transportu ruszającego do 
Kazachstanu załadowane zostały wśród innych 
deportowanych: 3-letnia córka oficera, jego żona 
i teściowa. Na miejscu w Tłumaczu pozostała 
szalejąca z rozpaczy, czepiająca się bydlęcych 
wagonów i odepchnięta w końcu kolbą karabinu – 
babcia Emma. I to ona słała do nieszczęsnych 
wygnańców w Kazachstanie paczkę za paczką 
z podstawowymi żywnościowymi produktami, 
ratującymi je przed głodem, aż do czerwca 1941 roku, 
kiedy wojna niemiecko sowiecka i linia frontu 
uniemożliwiła jakąkolwiek komunikację. Wtedy 
zaczęło się najgorsze: głód, choroby, wyniszczająca 
kołchozowa praca Maryli Sobczuk i nade wszystko 
straszny niepokój o los własny, męża i dziecka. (2)  

Alfred Sobczuk urodził się 31 maja 1907 roku 
w Tłumaczu. Był synem Piotra i Emmy z Beilerów. 
W 1926 r. rozpoczął służbę w  Szkole Podchorązych 
Piechoty (3) w Komorowie. 15 sierpnia 1930 r. 
uzyskał stopień podporucznika, a 1 stycznia 1933 r. 
porucznika. Po ukończeniu kursu wychowania 
fizycznego w Centralnym Instytucie Wychowania 
Fizycznego w Warszawie (4) w 1935 r. przeniesiony 
został jako instruktor wf do Centrum Wyszkolenia 
Sanitarnego (5).  Po ukończeniu Szkoły Podchorążych 
Sanitarnych w Warszawie służył jako oficer 
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zawodowy w Wojsku Polskim w Poznaniu, a potem 
do września 1939 r. w Warszawie. (6) Wśród niewielu 
zachowanych wspomnień jest jedno napisane przez 
kolegę i podwładnego por. A. Sobczuka, który po 
przeczytaniu artykułu Wandy Perczak zatytułowanym 
„Jeśli wiadomym jest ich los....”,  zamieszczonym 
w 1989 r. w Tygodniku Powszechnym odpowiedzieli 
autorce wspomnień. Doc. dr hab. med. Władysław 
Czerucki zamieszkały po wojnie we Francji tak 
wspomina swojego dowódcę: „W 1937 r. por. A. 
Sobczuk był dowódcą tzw „0” plutonu w Szkole 
Podchorążych. Postawny, sprężysty, bardzo męski, 
pozornie grożny, ale o złotym sercu. Bardzo 
wymagający w służbie, a przy tym ojcowski. Szybko 
urobił chłopców cywili na zdyscyplinowanych 
żołnierzy. Po 6 tygodniach pojechaliśmy na letni obóz 
ćwiczebny, gdzie oprócz ściśle wojskowego szkolenia 
prowadził dla podchorążówki również zajęcia 
z wychowania fizycznego, bardzo sprawnie i ciekawie. 
Jemu zawdzięczam włączenie mnie do reprezentacji 
szkoły, a później DOK I (7) na mistrzostwa pływacke 
armii, co było możliwe dzięki Jego troskliwej 
trenerskiej opiece. Przez następne lata miał z nami 
zajęcia z WF-u, ale ku mojemu żalowi wyznaczono 
nam innego dowódcę plutonu. Wiedzieliśmy, że 
pomimo swoich licznych obowiązków służbowych 
kończy studia medyczne. Znajdował czas na naukę, 
dając nam tym samym dobry przykład. Ostatni raz 
spotkałem porucznika Sobczuka 16 września 1939 roku 
w Trembowli, w składzie Szpitala Polowego nr101. 
Było tam kilkudziesięciu oficerów lekarzy oraz nas 
sześciu podchorążych. Zarządził zbiórkę, powiedział 
do nas kilka słów otuchy w tych tragicznych chwilach, 
a także zgodnie z żołnierską tradycją „objechał” za 
usterki w umundurowaniu. Następnego dnia rankiem 
17 września na ogólnej odprawie najstarszy stopniem 
(chyba płk lek. Pawłowski) zawiadomił nas, że 
wkroczyła Armia Czerwona, a znajdujący się w pobliżu 
gen. Kołłątaj Srzednicki rozkazał nam pozostać na 
miejscu i iść z honorem do niewoli. W południe byli już 
Rosjnie. Kazali oddać broń i następnego dnia pognali 
do Husiatyna, miasteczka nad Zbruczem, gdzie 
rozmieścili nas w stanicy KOP-u, rozbitej artylerią 
sowiecką w czasie walki z broniącymi granicy 
żołnierzami KOP-u. Dotarliśmy tam 19 września. Po 
drodze  mijaliśmy  miejscowości,  w  których panoszyli 
się    już   przedstawiciele    mniejszości    narodowych 
 

 
 

 

 
z czerwonymi opaskami na rękawach. Wśród nich 
było wielu Żydów. Po drodze dogonił nas sowiecki 
oddział na ciężarówce z żołnierzami w czarnych 
mundurach i o ponurych spojrzeniach. Nawiązała się 
wymiana zdań pomiędzy sowieckimi żołnierzami 
i jeden z nas zanający język rosyjski podsłuchał 
i przetłumaczył nam treść tych rozmów. Wynikało 
z nich, że oddział ten jeździł po okolicy i rozstrzeliwał 
polskich żołnierzy, którzy stawiali opór. W drodze 
żywiliśmy się tym, co każdy z nas miał oraz tym czym 
dzielili się koledzy. Wspomniany wyżej pułkownik 
rozkazał podchorążym odpruć dystynkcje i podać się 
za szeregowych. To Jemu zawdzięczam życie. Dwóch 
kolegów uciekło, a nas pognano dalej. Był wieczór, 
odwróciłem się w stronę Polski i zobaczyłem łunę 
pożarów, iście sienkiewiczowski widok w tych 
sienkiewiczowskich stronach. Swoich dalszych losów 
nie opisuję, bo to inny temat, wspomnę jedynie, że po 
marszach i podróży pociągiem wywieziono nas do 
Talicy (między  Gorki i Moskwą  nad  Oką),  a  później   
 

Alfred Sobczuk z matką Emmą. Jaremcze, 1934 r. 
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z powrotem  na zachód  i 2 listopada wydano nas 
Niemcom, którzy wywieźli nas do swoich obozów 
jenieckich. Po odkryciu grobów katyńskich 
wyczytałem wzburzony na liście pomordowanych 
nazwisko por. Alfreda Sobczuka oraz nazwisko 
starszego kolegi por. W. Borkowskiego, który był 
w naszej grupie podchorążych w czasie kampanii 
wrześniowej i dotarł wraz z nami do Trebowli, 
a później do Husiatyna. Domyślam się, że jego, 
a również por. Sobczuka wywieziono z Husiatyna do 
Kozielska i dalej do miejsca kaźni. Pragnę, aby Pani 
wiedziała, że por. Alfred Sobczuk był dla mnie 
wzorem, który ukształtował na całe życie moje 
postawy, jako żołnierza i obywatela. Dzięki jego 
wychowaniu łatwiej mi było podejmować właściwe, 
niejednokrotnie trudne  życiowe  decyzje. 
 

Listy z innego świata 
 

 Wanda Perczak 
 

Moi najbliżsi: 
 

Maryla Sobczuk z.d. Szajna - moja matka, 
absolwentka  AWF w Warszawie, reprezentantka 
Polski w biegu sztafetowym 4x100 na olimpiadzie 
w Berlinie. 
Alfred Sobczuk - mój ojciec, porucznik WP, lekarz.  
Wanda Szajnowa matka Maryli, wdowa po 
poznańskim sędzim Leopoldzie Szajnie. 
Emma Kotiuszko z pierwszego męża Sobczuk - matka 
Alfreda, zamieszkała podczas wojny w Tłumaczu 

 

W grudniu 1944 roku wróciłam „stamtąd” - 
chuda, zawszona, ale żywa. Miałam wówczas 7 lat, 
ciężką astmę, anemię i jaglicę. Miałam również pakiet 
zwiniętych byle jak papierów, jedyny ślad po moich 
bliskich. Przez 45 lat papiery te towarzyszyły mi 
najpierw w kolejnych miastach, w których mieszkałam, 
potem na studiach, wreszcie osiadły wraz ze mną 
i moją własną już teraz rodziną w Toruniu. Z rzadka 
przeglądane, pokonywały wraz z nami kolejne zakręty 
powojennej historii Polski, ukryte starannie podczas 
stanu wojennego, wróciły niedawno aby dać 
świadectwo prawdzie, losom moim i mojej rodziny, 
losom jakich na tamtej ziemi były tysiące, a może 
nawet dziesiątki tysięcy. Tego co wówczas 
przeżywałam nie mogłam zapamiętać. W momencie 
wywózki kończyłam 3 lata. Mogę jednak zestawić 
nasze  losy  z  zapisków,  listów  i  opowiadań  babci  

 
 
 

Emmy, z luźnych obrazów i wrażeń, które jednak 
odcisnęły się w umyśle kilkuletniego dziecka, 
wreszcie ze wspomnień pani Matejko Kołodziej, 
otrzymanych rok temu dzięki staraniom przyjaciela 
ojca z gimnazjum w Tłumaczu. (wspomnienie to 
udostępnił M. Nikosiewicz) Niech mówdą te 
dokumenty. Własnym, dramatycznym głosem. 

 

Z zapisków babci Wandy: rok 1940 
 

7.02. - Wandzia zachorowała na ostry bronchit (40° 
gorączki). 
8.02. - list od Freda z Kozielska. 
1.03. - zachorowałam na grypę i Wandzia po raz 
drugi. 
6.03. -  od Jasia (syna - z niewoli niemieckiej). 
14.03. - wywożenie mebli z „Sarenki” (pensjonat 
babci Emy w Diłoku). 
22.03. - Maryla była w Jaremczu. 
24.03. - kartka od Feliksa. Wybory sowieckie. 
27.03. - kartka od Jasia. 
7.04. - Wandzia znów miała 40° gorączki. 
13.04. - rano wyjazd do Rosji. 

Maryla, Alfred i Wandzia Sobczukowie. 1938/39 rok. 
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W tym samym czasie  babcia Ema 
wspominała: Wywozili was akurat tego 
dnia, kiedy kończyłaś 3 lata. Kazali 
zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy 
i jedzenie na drogę, tak aby starczyło 
na miesiąc. Błagałam, żeby przy-
najmniej dziecko zostawili, bo tam 
zmarnieje. Twoja mama i babcia, obie 
takie niezaradne .... chciałam jechać 
z wami, biegałam wzdłuż pociągu, ale 
był pozamykany. To były takie bydlęce 
wagony. Uczepiłam się jednego, 
a wtedy taki jeden z "karabionkiem" 
oderwał mnie i odepchnął, aż upadłam 
na peron. „Nielzia” mówi, „poszła 
won!”. Co ja wtedy przeżyłam! 
Myślałam, że zwariuję! 
 

Ciąg dalszy zapisków babci Wandy: 
 

17.04. - w Kijowie  
20.04. – Moskwa 
22.04. – Wołga 
24.04 – Ufa 
25.04. - Przez Sybir na północny-wschód. Bezpłatnie 
podano keksy, cukier, cukierki i kipiatok. Kupiliśmy 
konserwy. Wieczorem Troick. 
26.04. – rano w Pieszkówce i Graczewce. 
30.04. - Maryla buduje łóżko. 
09.05. - piekłyśmy pierwszy chleb. Maryla poszła 
pierwszy raz do pracy. Niemcy wkroczyli do Belgii 
i Holandii. 
15.05. -  fotografowano nas do paszportów. Pierwsze 
pranie.18.05. - Maryla pojechała do Karakuli i wysłała 
list do Freda i kartkę do Babci, do Tłumacza. 27.05. - 
Niemcy 100 km od Paryża. Sprzedałyśmy niebieską 
i czarną sukienkę, halkę i nocną koszulę za 4 pudy 
mąki. 
12.06. - pierwszy list od Babci. Prazdnik po siewnej. 
17.06. - 200 rubli od Babci. W gazecie komunikat 
z 12.07. że Niemcy są 20 km od Paryża,  10.VI.   Italia 
zaczęła wojnę. 
16.07. - wiadomość p. Bogdana o wywiezieniu 
zarejestrowanych na niemiecką stronę. 
20.08 - pierwsza paczka od Babci, itd, itd, ...... 
 

Zapiski o paczkach od babci Emy przeplatają się 
z notatkami o wojnie, o mleku kupowanym za 
firankę, o ślubie haziajki. Pamięć podsuwa mi mglisty  

 
 
 
 
 
 

obraz panny młodej w długiej, nocnej koszuli mamy 
i nie wiem, czy obraz jest rzeczywisty, czy powstał 
z opowiadań, czy może przyśnił mi się któregoś dnia. 
Przychodziły jeszcze wówczas kartki i listy  bez kopert 
pisane charakterystycznym fioletowym atramentem lub 
ołówkiem, ostemplowane stemplem "Prowierieno". (po 
raz drugi zobaczyłam ten stempel w 1982 r. - tym razem 
w języku polskim). Przychodziły pieniądze i paczki, 
a w paczkach bezcenne rzeczy, które można było 
zamienić na mąkę, mleko, tłuszcz, zapłacić nimi 
komorne i przeżyć - po prostu przeżyć następny 
miesiąc, tydzień, dzień. Pierwsży śnieg spadł  5 paź-
dziernika. Mama pracowała dorywczo w kołchozie.  
 

Babcia Wanda notuje na początku 1941 r: 
 

Maryli  trudodni za 1940 r:  5 dni sadzenia siemiczek, 
1 dzień pielenia pszenicy – pierwsze  pole, 4 dni 
pielenia – drugie pole, 1 dzień kopania i ładowania 
gliny, 1 dzień kopania i ładowania gnoju, 2 dni 
kopania grządek na grodach, 1 dzień pielenia 
trzeciego pola, 2 tygodnie okopywania kartofli.  
20.01. – list od Babci o śmierci Dziadzia. 
10.02. - ktoś z rejonu był u nas w chacie i spisywał 
Polaków. 
25.02 - paczka od Babci. 
05.03.-  paczka i 100 rubli od Babci.  

Rodzina Szajnów w ogrodzie w Jarocinie, 1923 r. Stoją od 
lewej: Wanda i Leon Idaszewscy, następnie Leopold 
i Wanda Szajnowie (rodzice Maryli). Siedzą od lewej: Hala 
i Wiesia Idaszewskie, dalej Maryla, Adaś i Jasio Szajnowie, 
a w fotelu matka Pani Wandy Szajnowej 
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Mama pracowała w kołchozie, ale jej siły były zbyt 
wątłe, aby mogła podołać tak ciężkiej pracy. 
Próbowała zaczepić się gdzie indziej, jako 
wychowawczyni  lub opiekunka sierocińca dla 
polskich dzieci. Oto odpowiedź na te starania: 
 

Pieszkówka    15.11.1941 r. 
 

Szanowna Pani 
W odpowiedzi na list Pani donoszę, że sierociniec 
który był w Borowej został rozwiązany. W pobliżu nie 
ma żadnego sierocińca. Dowodem tego jest telegram, 
który dostałam z Kujbyszewa, ażeby pojechać do 
Karabałyka i odebrać od miejscowych kołchoźników 
4-letniego chłopczyka i wziąć go w opiekę. Gdyby był 
sierociniec  oddano by go do niego. Sprawa druga - 
jeśli chodzi o praoę w Pieszkówce musiałaby Pani 
przyjechać i poszukać sobie odpowiednią pracę 
(zaznaczam, że coraz trudniej o biurową pracę dla 
Polek), bo po specjalności Pani nie 
dostanie, gdyż ten przedmiot w szkole 
został zastąpiony wychowaniem 
wojennym. Ponieważ dostałam 
jeszcze pod opiekę rejon karabałycki 
no i opiekę nad dzieckiem, jestem 
bardzo przeciążona pracą. Obecnie 
w Pieszkówce dostwać będą „pajok” 
(przydział żywnośći) tylko ci co 
pracują. To samo dotyczy tych, co 
żyją na posiółkach. Proszę koniecznie 
sobie radzić, może w kołchozie 
znaleźć jaką pracę, coś jeszcze 
zmienić i proszę wierzyć, że chwila 
wybawienia może już niedługo. 
Równocześnie posyłam na posiółek 
gazetę „Polska”. Jest nadzieja na 
transport ...... Podpis mało czytelny. 
(Teodorowicz?) 
Po drugiej stronie listu dziecinne rysunki ołówkiem: 
domy – każdy z flagą, św. Mikołaj w radzieckim 
mundurze. Musiałam napatrzyć się na te radzieckie 
mundury. Obok listu kartka bez daty: „Proszę przysłać 
wykaz dzieci wg podanego wzoru w dwóch 
egzemplarzach. W rubryce „stan zdrowia dzieci” 
zaznaczyć: zdrów, kaleka, chory, niedorozwinięty, 
psychicznie chory. Dzieci te podlegać będą badaniu 
lekarza. W spisie informacyjnym dodać rubrykę 
„uwaga” i zaznaczyć komu najpotrzebniejsza pomoc 
odzieżowa, a komu pieniężna. Proszę zrobić te spisy 

i odesłać na adres: Pieszkówka, ul. Puszkina 11, Maria 
Teodorowicz. Również proszę spisać wszystkie rodziny 
polskie z Hreczowki i poprosić p. Teodorowiczową, 
aby ten spis odesłała do Buzułuku. Nasz pan 
porucznik powiedział,  że w Buzułuku są spisy rodzin 
z pieszkowskiego rejonu, tylko brak Nowoukrainki 
i Hreczowki”. 
Z zapisków babci Wandy - nadal rok 1941  
21.05. - paczka od Babci. 
09.06. -  Maryla po dłuższej przerwie znów poszła do 
pracy w step. 
18.06. - pierwsze mleko u Kostjenkowej. 
23.06. - pierwsze wiadomości o wojnie ZSRR 
z Niemcami. 
21.07. - przeprowadzka do Oksji Briusowej. 
29.08. - odebrano nam stare paszporty. Odtąd 
jesteśmy wolnymi obywatelami i pod opieką 
konsulatu polskiego. 

 
 
 

Sądzę, że niewielu z nas zdawało sobie sprawę, że 
wiadomość z 23.VI. jest właściwie wyrokiem śmierci. 
Więź z krajem została zerwana, przestały przychodzić 
paczki. Mimo amnestii ogromna większość 
zesłańców, głównie kobiet i dzieci pozostała na miej-
scu. Trzeba było żyć o własnych siłach, pracować, 
robić zapasy na zimę. Chyba z tego okresu (lipiec - 
sierpień 1941) pochodzi duża sztywna kartka 
z czasopisma „Album kobiece 1903” zapisana z jednej 
strony drobnym, czytelnym pismem matki, a z drugiej 

Karnawał, Pozanań 1932 r. 
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wypełniona wielką, wyrysowaną ołókiem mapą ZSRR 
z zaznaczonymi republikami i krainami. Strona 
zapisana zawiera notatki komunikacyjne zakończone 
zdaniem: żyjemy na 54° szer. geogr. półn. i 65° dł. 
geogr. wsch. Poniżej fragment listu - może do 
konsulatu? .....nam jakąś wiadomość, niech już będzie 
najgorsza, byle coś pewnego. Jesteśmy już bliscy 
obłędu. Po półtorarocznej niewoli na wieść 
o utworzeniu polskiej placówki w ZSRR zdawało nam 
się, że najgorsze za nami. Tymczasem już pół roku 
czekamy cierpliwie i nie możemy odczuć żadnej 
zmiany, ani nie czujemy żadnej opieki. Ja z matką 
staruszką i czteroletnim dzieckiem mimo stałej 
ciężkiej pracy w kołchozie jestem w przededniu głodu 
i wycieńczenia. Przy życiu trzymają nas jedynie 
kartofle. Dziecko od miesięcy już nie piło mleka. 
Dotychczas nie otrzymałam najmniejszej pomocy, 
a ostatnie wiadomości o nieznanym losie męża 
dopełniają miary. Jeżeli możecie, dajcie dla Boga, 
nam znać co z nami będzie, czy możemy się 
spodziewać polepszenia naszej doli, czy już jesteśmy 
skarani na zatratę, bo już doprawdy nie mamy sił do 
walki. Właśnie na dniach otrzymałam wiadomość 
z Buzułuku, że męża mego nie ma na spisie oficerów 
obecnej armii polskiej, a także nie jest znane miejsce 
jego przebywania. Mąż mój Alfred Sobczuk, 
porucznik, przed wojną pełnił służbę w Szkole 
Podchorążych Sanitarnych w Warszawie, wzięty do 
niewoli sowieckiej we wrześniu 1939 r. przebywał 
w Kozielsku, w obłasti smoleńnkiej. Ostatnią 
wiadomość  od   niego   miałam   stamtąd  w  styczniu  
1940 r. Zwracam się do Poselstwa Polskiego 
z zapytaniem, czy nie jest mu wiadomy los, nie tylko 
mego męża, ale całej masy jeńców, oficerów polskich 
przebywających na terytorium sowieckim. 
W przeciągu pół roku, jak ze wszystkich stron słychać 
jeszcze nikt nie dostał wiadomości od jeńców 
wojennych. Wszyscy są wybitnie zaniepokojeni. Co się 
z nimi dzieje i dlaczego nie są jeszcze na wolności. 
Jeśli wiadomym jest ich los .....?” 
List ten, zapewne z niewiadomych powodów nie 
został wysłany, zbliżała się zima - bez nadziei na 
zmianę.  
 

Babcia Wanda nadal robiła notatki ołówkiem, coraz 
mniej czytelnie: 
 

01.09. - podróż okrężna Maryli per pedes via 
Nowoukrainka, Zapasnoje, Iwangorod, etc. 

2.09. - sprzedawano specjalnie Polakom i Ukraińcom 
niektóre części odzieży nowej. Wandeczka dostała 
śliczne pantofelki z mocnej brązowej skórki. 
3.09. - powrót Maryli. 5-go wyjazd w step na ogrody 
na 4 dni. Mówią, że 3.IX. zajęty został Kijów 
i Leningrad. 
17.09. - pierwsze mleko u Oksji za podpięcie 
u Wandzi kołderki. 70 rubli za 20 l.  mleka i komorne 
we wrześniu. 
18.09. - przemówienie gen. Sikorskiego przez radio 
do Polaków w Sowietach. 
19.09. - przyjechał mąż Niemczukowej z tiurmy. 
13.10. - pierwszy śnieg. Ciągle jeszcze trwają na 
stepie żniwa. 14.X. - zrobiłyśmy zapas kawonów (50 
szt. po 15 kop. za sztukę). 
4.11. - pismo wysłane do ambasady polskiej z prośbą 
o cukier etc.  
10.11.-  kartka do Freda do Tockoje i do Dusi. 
1.11. do 31.12. - u Kostjenkowej po 1 l.  mleka za 2 
prześcieradła. 
22.11. - przeprowadzka do Jaszki. 
7.12. - zaczęto odpierać Niemców. 
1942 rok 
10.02. - nadeszła pierwsza polska gazetka "Polska" nr 
II i obrazki Matką Boską. Z Kustanaja przekaz na 150 
rubli od Poselstwa Polskiego. Od 7.02. silne mrozy. 
22.02. - odjechali do armii -  St. Bogdanowicz, 
Niemczuk i Romek Holina. 
23.02.- przyjechali Niemcy z północnego Kaukazu. 
26.02. - zaczynamy nową partię ziemniaków 
(pozostało w dole zaledwie 2-  4 pudy). 
1.03. - pobiłyśmy pszono i piekłyśmy chleb żytni. 
2.03. - otrzymałyśmy dokładny adres Freda. 
4.03.-  wysłano telegram i list do Freda. 
Z opowieści babci Emy: 
„To nie był adres twojego ojca. Listy wróciły 
z adnotacją „Adresat ujechał, kuda  nieizwiestno”. Ja 
ostatni list od niego dostałam z Kozielska na początku 
1940 r. Czytałem go i płakałam, taki był jakiś smutny, 
jakby się ze mną żegnał. A potem Niemcy znaleźli te 
groby w Katyniu i opublikowali listy nazwisk. Nie było 
tam jego nazwiska, tylko u kogoś znaleźli w kieszonce 
munduru list adresowany do twojej matki.  Ale tak 
sobie myślę, że on mógł komuś dać ten list do 
wysłania, a sam się uratował i gdzieś żyje, tylko nie 
może nas znaleźć”. Nigdy nie uwierzyła w śmierć 
syna. Wbrew faktom i rozsądkowi czekała do końca 
życia. (zmarła w 1966 r.) Mama wysłała do ojca 2 listy 
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i 2 telegramy. Listy wróciły do niej i wraz ze mną do 
Polski. Jest to klika kartek zapisanych ołówkiem 
drobno, aby jak najwięcej zmieścić wieści do męża, 
o którym nie wiedziało, że już od dwu lat nie żyje. Nie 
chcę myśleć o tym, co czuła gdy listy te znów do niej 
wróciły. 

 
 
 
 
 
 
 
Graczewka 5.03.1942 r. 
 

Kochanie Moje Najdroższe! 
 

Dobry Bóg pozwolił nam w końcu się znaleźć. Już 
traciłam nadzieję, czy mi się uda Ciebie odszukać. 

Mamusia stale utrzymywała, że Ty już jesteś po 
tamtej stronie. Począwszy od wybuchu wojny 
niemiecko - sowieckiej pisałam i telegrafowałam na 
wszystkie strony i nareszcie przedwczoraj dostałam 
tak długo upragniony adres, wprawdzie jeszcze nie 
Twoją ręką pisany, ale może Bóg da okaże się 
prawdziwy. Pomyśl sobie, za 4 miesiące będzie równo 
3 lata, jak widzieliśmy się. W styczniu było 2 lata, jak 
dostałam od Ciebie ostatnią wiadomość (z Kozielska 
przyszły 2 listy). Tyle wiem o Tobie, że z Kozielska 
wyjechałeś na półwysep Kola, potem do Tadiszczewa, 
w końcu na południe. Wszystko to dla mnie mało. 
Chciałabym wiedzieć wszystko, tymczasem tyle co 
„wytrzyma” papier, później resztę. Tymczasem tyle. 
Czy jesteś zdrów, czy nic kaszlesz, czy schudłeś, co 
robiłeś, co robisz, jak się czujesz i czy bardzo tęskniłeś 
sa nami? Daj Matko Boża, żeby ten list do Ciebie 
dotarł. Tak źle  funkcjonuje tu poczta. Jeśli list nie 
zginie, to miesiącami idzie tam do Was na południe. 
Chcesz pewnie coś wiedzieć o swojej Mamie, o nas. 
Rozstałyśmy się z Mamą w Diłoku, w dzień urodzin 
Wandzi, 1 3  kwietnia 1940 r. Mama strasznie 
rozpaczała, bałam się czy wytrzyma ten cios. 
Utrzymała ją przy życiu możność pomagania nam, tak 
więc wysprzedawała się ze wszystkiego i słała nam 
paczkę za paczką, w końcu dostała posadę w jakimś 
sanatorium i zaczęła w bardzo ciężkich warunkach 
pracować, ale już niedługo, po 2 miesiącach skończyła 
się Babci posada i nasz kontakt. Gdyby nie Dziadzio, 
byłaby Mama Z nami puściła się w drogę, ale nie 
można było staruszka narażać na  taką podróż, 
zwłaszcza że strasznie się bał wywiezienia. W grudniu 
1940 r. zmarł na suchoty i biedna Mama została 
samiutka jak palec, bo nawet Babczyszynowie 
wyjechali na Zachód. Teraz pewnie rozpacza i myśli 
żeśmy tu już poginęli z głodu. Moja Mama podróż 
zniosła dobrze i tu znajduje siły na to, żeby od świtu 
do nocy kręcić się koło gospodarstwa, ale jest pod-
cięta psychicznie, straszliwie wychudła, bardzo źle 
słyszy, a dobija ją niepewność losu i brak wieści 
o chłopcach. (Obydwaj synowie, bracia mamy byli 
w niewoli niemieckiej i wojnę przeżyli – młodszy 
Janek osiadł w Stanach, starszy - Adam przez wiele lat 
mieszkał w Zakopanem.) Swojej córki pewno byś nie 
poznał. Gdyś odjeżdżał ledwo dreptać umiała. Teraz 
duża panna, wysokości metr i 5 cm, ale niestety wagi 
niewielkiej. Umysłowo jest bardzo rozwinięta, umie 
liczyć do 20, pisać a, o, u, i, sama ubrać się i rozebrać, 

Ślub cywilny. Świadek z lewej to ppłk Jan Namysł. 
Por. A. Sobczuk i M. Sobczuk ur. w 1913 r. Zdjęcie 
wykonano wiosną 1936 r. Po ślubie młodzi 
zamieszkali w Warszawie. Po śmierci Leopolda (ojca 
Maryli) zamieszkała tam również Wanda Szajnowa. 
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co dzień mówi paciorek 
i modli się za Tatusia, po 
rusku paple jak stary, ale 
niestety w towarzystwie 
tutejszych dzieci robi się  
niemożliwa. Astmy i anemii 
nie pozbyła się, a brak 
mleka i cukru nie pomaga 
jej do rozwoju, a także 
półroczna sroga zima, która 
ją trzyma w ciasnej 
ziemlanej izbie. Ja mimo 
wszystko trzymam się 
dobrze, nie choruję, 
wprawdzie Mamusia straszy 
mnie wyglądem szkapy 
i widmem suchot, ale grunt, 
że Bóg daje siły. Jesteśmy 
w kołchozie uprawiającym zboże, ja chodziłam do 
niedawna do roboty, ale w końcu pokłóciłam się 
z predsidatielem, który wyzwał mnie od „łodarji”, 
adwokatów, itp., więc „brosiłam”. Jeśli jednak nie 
będzie możności wyjazdu, trzeba będzie się przeprosić. 
Zarobki mimo ciężkiej pracy są niewystarczające, 
wysprzedałyśmy się więc prawie ze wszystkiego. 
Szczęściem pozwolili nam posadzić kartofle i tymi 
przeważnie całą zimę przeżyliśmy. Ceny dochodzą do 
horrendum: pud mąki 50 rubli, kartofla 50, tłuszczu 
kilo 200 rubli, mięsa 100 - 200, a litr mleka 15 rubli.  
Jestem już na 6-tej i  kto wie czy długo na niej 
wytrzymam. Całe szczęście opału nie brak, bo pod ręką 
jest gruba  łozina i tą się pali doskonale. Jeszcześmy 
zimą nie marzli. Może nie znajdziesz nas na mapie, 
określę Ci więc nasze miejsce. Nasz posiółek leży nad 
Ujem, dopływem Toboła, na  północ od Kustanaja, 100 
km, na samej granicy czelabińskiej obłaści. Prócz nas 
w  posiółku  mieszkają  jeszczc 2 rodziny polskie i 4 
ukraińskie. Do kolei i rejonu mamy 50 km, do poczty 
15. Otóż najważniejsze wiadomości o nas. Wczoraj 
wysłałam do Ciebie telegram, gdy przyjdzie odpowiedź 
wyślę drugi list. Kochanie moje najdroższe, kiedyż my 
się nareszcie zobaczymy?  Nie mogę sobie po prostu 
wyobrazić tej chwili. Tyle razy mi się śniłeś, a przeważnie 
w mundurze, roześmiany, dobrze wyglądający, raz 
nawet jako papież siedziałeś pod baldachimem. Tak 
bym chciała wiedzieć, jak teraz wyglądasz, czy nie 
mógłbyś  się   postarać  o   fotografię  i  przysłać  mi?  
 

 
 
 
Bardzo, bardzo mocno z całej duszy całuję Cię 
i ściskam, i polecam Matce Bookiej. Maryla 
Nie poczekała na odpowiedź łudząc się pewnie, że list 
zaginął. Napisała i wysłała następny: 
 

Graczewka, 21.03.1942 
Kochanie Moje Najdroższe! 
Niestety nie mogę się doczekać od Ciebie żadnej 
wieści. Zaraz po otrzymaniu adresu Twego  wysłałam 
2 telegramy i list. Trzy tygodnie już upłynęły od tego 
czasu i znów zaczynam wątpić, czy kiedykolwiek 
doczekam się znaku życia od Ciebie. Straszna jest 
tutejsza poczta! Telegramy chodzą po 2 tygodnie, 
a listy po 2 miesiące. A najczęściej się zdarza, że 
przepadają. Jeszcze raz więc podam Ci wszystkie 
wiadomości o nas. W kwietniu upływają 2 lata od 
czasu naszego tu przyjazdu. Jest ze mną moja 
Mamusia i Wandzia. Wszyscy my mimo nędzy 
okropnej trzymamy się jeszcze na nogach, ale 
Mamusia okropnie schudła i bardzo podupadła 
psychicznie, a Wandzia bledziusieńka i chudziusieńka.  
Wprawdzie nie brak jej animuszu i wigoru, tak że nie 
możemy sobie nieraz z nią dać rady. Uczy się bardzo 
wiele złego od tutejszych małych "potworków”. 
Ponieważ jest umysłowo nad wiek rozwinięta chłonie 
wszystko jak gąbka. Najwięcej dokucza nam brak 
kwater, dusimy  się więc po prostu  mieszkając wśród   

Alfred Sobczuk stoi w drugim rzędzie, w środku pod 
drzewem. 
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zawszonych „tubylców”, razem z cielętami 
i świnkami. Trzyma nas tylko nadzieja, że kiedyś nas 
stąd zabiorą. Czy na lepsze? Wszystko nam już jedno, 
byle nie tu! Twoja Mama została w Diłoku i do 
ostatniego momentu (czerwiec 1941 r.) pomagała 
.nam jak tylko mogła. Biedaczka mało nie 
zwariowala, gdy nas zabierali. W grudniu 1940 r. 
zmarł. Ojciec i biedna Mama zostala samiuteńka. 
Żeby Pan Bóg dał jej jeszcze to szczęście, żeby mogła 
zobaczyć Swoich Najdroższych. 
Kochanie, co z Tobą? Jak się czujesz, czy nie chorujesz, 
czy nie chorowaleś, jak wyglądasz, co robisz, czy 
bardzo Ci nas brakowało? Myśmy się już strasznie za 
Tobą stęsknili, Wandzia co dzień modli się za Ciebie 
i nie możemy doczekać się, nawet wyobrazić sobie tej 
chwili, kiedy się zobaczymy. Mocno i z całej duszy 
całuję i ściskam. Maryla.  
Na osobnych kartkach  list babci Wandy do zięcia: 

Brak papieru, a tu jeszcze Wandzia koniecznie 
chciała coś dla Tatusia namalować, bo powiada, że 
„trzeba przecież Tatusiowi jakiś prezent 
posłać”. Obrazek przedstawaia powrót 
Tatusia na koniu z wojny. U góry sroczka 
zwiastuje przybycie, naprzeciw wyszła 
mamusia, Wandzia i babcia Wandzia, a za 
tatusiem stoi babcia Emcia. U dołu stoją 
Wandzine pimy (walonki). Biedactwo męczy 
się w chacie, mając dosłownie jeden krok 
wszerz, a 3 kroki wzdłuż „Lebensraumu” 
(przestrzeni zyciowej – niem.). Wygląda też, 
jak dziecko z suteren. Dla niej przede 
wszystkim modlę się o lepsze warunki życia. 
Żaba (tak nazywano Mamę w gronie rodziny, 
kolegów i kibiców) pracuje ponad siły. 
Przeszłego roku, kiedy mogła się trochę lepiej 
odżywiać służyła jej nawet ta ciężka praca 
fizyczna i wyglądała lepiej niż w Warszawie. 
Obecnie zaś przy zupełnym braku białka i tłuszczu 
w pożywieniu zjadała po prostu sama siebie 
i zmarniała znacznie. Trudno pracować na samych 
kartoflach, niedostatecznych nawet kromkach 
suchego chleba z czystym kipiatokiem. Tak samo 
odżywia się Wandzia. Od Nowego Roku i mleka 
dla niej dostać nie można, bo za pieniądze nic już 
prawie się nie dostanie, a rzeczy już na sprzedaż  nie 
mamy. Z opieki społecznej przysłano nam niedawno 
150 rubli. Żaba zrobiła podanie o pensję. Przed wojną 
sowiecko – niemieckiej pisali jeszcze moi chłopcy. 

Jasiek z Bawarii pisał w maju 1941 r. , że jeszcze tylko 
ten rok musimy wytrzymać. Adam w Piotrkowie jest 
już ojcem 2-letniej Halinki. Dopytują się ciągle 
o Ciebie. Ciekawam, co zrobiła z sobą Twoja 
Mamusia. Przypuszczam, że przeniosła się do 
Stanisławowa, do p. Dębickiej, bo tak ją namawiali. 
Pisał Jasio, że jeszcze się do kupy wszyscy zbierzemy. 
Oby Bóg dał to jak najprędzej. Tymczasem już jeden 
„kawałek” się znalazł, więc głowa do góry. Mocne 
uściski od Teściowej. 
I jeszcze mała karteczka z pismem matki: 
PS. W sąsiedniej wsi jest jedna dobra moja znajoma, 
której mąż był także w Kozielsku. Nazywa się Adolf 
Klepacki, był urzędnikiem kolejowym w Worochcie, 
czy Jaremczu. Ona tu jest z siostrą Janką i córeczką 
Aneczką. Jej adres: Władysława Klepacka, 
kustanajskaja obłast, pieszkowskij rajon, posiółek 
Zapasnoje. Może spotkałeś się z moim ciotecznym 
bratem Zdzichem Kołodziejem? Powiada, że rodzice 
są w Krakowie, rodzeństwo żyje. 
 

 
 

Dalsze zapiski w notatniku babci Wandy, robione już 
ręką Mamy: 1942 r. 
14.03. - 800 rubli od opieki społecznej. Pieczenie 
chleba. 
23.03. - list do Freda. 
25.03. - przeprowadzka do Brienna. Mamusia 
zachorowała. 
5.04. - Wielkanoc 
7.04. - śmierć Mamusi. 8.IV pogrzeb. 
Maj – powrót listów do Freda. 

Alfred Sobczuk z córką Wandzią. 1937 rok. 
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Bez daty – sadzenie kartofli. 400 rubli z Kustanaja. 
17.05. - kupiłam pud mąki w kołchozie. 
22.05. - skończyłam sadzenie kartofli. 
24.05. - litr mleka za woreczek. 
25.05. - zaczęłam brać mleko u Iry za poszewkę. 
5.06.  - zmieliłam pud pszenicy za okulary. 
14.06. - znowu zaczęłam brać mleko. 
16.06. - (nieczytelne) .... do Pieszkówki. 
21.06. - wróciłam z Pieszkówki. 
Na tej dacie kończą się zapiski, chociaż pozostało 
jeszcze trochę wolnego miejsca. Może nie było już 
nadziei, że do czegokolwiek się przydadzą, może 
została już tylko chęć przeżycia, zdobycia jedzenia dla 
siebie i dziecka i nic poza tym. 19 lipca wysłała jeszcze 
Mama podanie o pracę w Czelabińsku, na które 
przyszła krótka odpowiedź: 
 

Delegatura Ambasady RP Czelabińsk (w języku 
rosyjskim) L.P. 2687 26.8.1942 
 

Pani Maria Sobczuk,  Graczewka 
Pismo Pani z 19.VII.1942 wraz z życiorysem dziś 
otrzymane skierowała Delegatura Ambasady RP do 
Delegatuty w Kustanaju, jako właściwej dla Pani 
miejsca zamieszkania. W rejonie tutejszej delegatury 
nie ma niestety wolnych miejsc, to też delegatura nie 
może Pani zatrudnić. 
Delegatura Ambasady RP – p.o. Kuryłowicz J. 
Nie wiem, co działo się z nami do końca 1942 roku 
i przez cały rok 1943. Nie mam z tego okresu ani 
jednego dokumentu, listu, zapisku. Jest tylko kilka 
zdań we wspomnieniu p. Jadwigi Matejko Kołodziej: 
„Maryla Sobczuk miała malutką córeczkę Wandzię. 
Kiedy już zupełnie nie miała z czego żyć przyjechała 
do Pieszkówki. Jak wyzej wspomniałam pracownicy 
dostawali tylko 5,4 kg mąki, ale w zakładzie, gdzie 
robili walonki dawali 9 kg. Do takiej pracy poszła 
Maryla Sobczuk. Praca była bardzo ciężka. 
W prymitywnych warunkach, w oparach pary 
filcowali smierdzacą wełnę. Długo nie wytrzymała 
i jednego razu zemdlała z wycieńczenia i głodu”.(8) 
Do moich dokumentów babcia Ema dorzuciła kilka 
listów „stamtąd” z 1944 roku. Oto ostatni list Mamy: 
 

Pieszkówka 1.04.1944 r. 
Kochana Mamo! 
Czyż jeszcze mógł się kto spodziewać, że będziemy 
z sobą korespondować z tej odległości i w tych samych 
prawie   warunkach,  co  dawniej.  Wiele  się  od  tego  
 

 
 

 
czasu zmieniło. W pierwszym rzędzie - dwa lata temu 
w trzeci dzień Świąt Wielkanocnych zmarła biedna 
moja Mama. Chorowała wszystkiego dwa tygodnie, 
a na co zmarła, nikt nie mógł powiedzieć. Z Fredem 
się nie widziałam, ale mam wiadomość, że wyjechał 
z armią za granicę. Trudno się jednak skomunikować. 
Myśmy z Wandzią przeniosły się do Pieszkówki. Ja 
pracowałam pół roku w fabryce pimów, ale 
rozchorowałam się ciężko. Jak dotąd dawałyśy sobie 
radę z pomocą boską i ludzką. Co dalej będzie, to 
w mocy Boga. Kupiłyśmy do spółki z jednymi paniami 
z Jaremcza maleńką izdebkę na końcu wsi i czekamy 
powrotu. Gdyby pozwalali proszę wysłać zaraz wyzyw 
na nasz powrót, choć wątpię czy zgodzą się na to. 
Jedno mnie niepokoi. Jak zdrowie, jak Mama 
przetrwała te ostatnie 2 lata? Czy zastanie ten list 
Mamę w Tłumaczu,  czy  nie? Wandzia  wyrosła  duża, 

Maryla i Alfred Sobczukowie. Poznań 1933 r. 
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 codziennie modli się o zdrowie Babci i Tatusia. Umie 
już czytać, pisać i rachować. Ma bardzo dobrą 
pamięć. Tyle może na pierwszy list. Będę pisać mniej, 
a częściej, bo brak papieru. Będę czekać 
z niecierpliwością na odpowiedź. Mocno ściskam 
i całuję. Maryla 
Dopisek dziecinną ręką: „Babciu kochana całuję cię 
gorąco. Twoja mała Wandzia”. Pod spodem: Czy 
miała Mama jakieś wiadomości od Feliksa i Jasia? 
Mój adres: Kazachskaja Obłast, Pieszkowka ul. 
Puszkina 78. Adresat: Zapadnaja Ukraina, 
stanisławowskaja  obłast, Tłumacz, Kotiuszkowa Ema. 
Od tego czasu do śmierci Mamy minął zaledwie 
miesiąc. Powracam znów do wspomnień p. Matejko 
Kołodziej: „W Pieszkówce był szpitalik, gdzie 
dyrektorem była żydówka z Moskwy, a intendentka 
natomiast była z Odessy. Obie były ewakuowane 
w czasie działań wojennych, po przyjeździe przylgnęły 
do nas. Potrzeba przyznać, że nastawione były do nas 
nawet przyjacielsko, szczególnie intendentka 
odwiedzała nas bardzo często ażeby porozmawiać. 
Dzięki niej udało mi się umieścić Panią Marylę 
w szpitalu. Podczas załatwiania formalności przyjęcia, 
Panią Marylę w tym czasie wykąpano, ostrzyżono 
i położono do czystego łóżka, zawołała nas 
wystraszona pielęgniarka i odchyliwszy okrycie 
pokazała wszy, które jak się okazało były pod skórą. To 
się działo pod koniec kwietnia 1944 roku” 
Następnie p. Kołodziej opisuje wyprawę do Kustanaja, 
do Delegatury RP po żywność i ubrania. Przywiozła 
również prowiant dla Mamy i ubrania. Pisze dalej:  
„Szczęśliwe 5-go wieczorem z workami 
przyjechałyśmy do Pieszkówki. Na stację wyszła cała 
Polonia z Pieszkówki, bo już wiedzieli, że skoro nie 
wróciłyśmy tego samego dnia to coś załatwiłyśmy, 
a my szczęśliwe jeszcze ze schodów wagonu 
krzyknęłyśmy, że mamy prowiant dla Pani Maryli, na 
co Koszów i Moszorowa się ulotnili. Rano przed 
pójściem do pracy wzięłyśmy worek z życiodajnym 
prowiantem i zaniosłyśmy do szpitala. To było przed 
godziną 8, gdy stanęłyśmy w drzwiach pokoju 
w którym leżała Pani Maryla. Ona skończyła życie. 
Prowiant zostawiłyśmy w szpitalu, ażeby chociaż tak 
odwdzięczyć się za przyjęcie chorej. W tym samym 
dniu do Pieszkówki o 11-ej przyczołgała się starowina, 
niejaka Jabłoń, która została wywieziona tylko 
dlatego, że miała syna w służbie czynnej. Nie 
doczołgała się do budynku tylko upadła pod płotem 

i skonała. Poczekali, ażeby ostygła, owinęli je Obie 
w koc, obwiązali bandażami i po południu je 
pochowaliśmy. Mężczyźni w kopaniu grobów mieli 
wprawę. I tak niepiśmienna biedna kobiecina 
spoczęła w jednej mogile z wykształconą (miała 
ukończony CIF) młodą matką”. 

Pamiętam ten dzień! „Ciocia” powiedziała mi, 
że pójdziemy do mamy, do szpitala, żeby się z nią 
pożegnać. Weszłyśmy do dużej sali, w której stało 
kilka łóżek w dwóch rzędach. Na łóżkach leżały 
kobiety przykryte szarymi, wojskowymi kocami. 
Mocno trzymałam za rękę „ciocię” i okropnie się 
bałam. Mama leżała po lewej stronie. Nie odezwała 
się do nas – chyba była nieprzytomna, a może już nie 
żyła. Pamiętam obce, ostre rysy. To już nie była moja 
Mama. Chciałam stamtąd jak najszybciej uciec – mały 
siedmioletni dzikus, nie zdający sobie z niczego 
sprawy. Zostałam sama, pod opieką obcych ludzi, na 
niezmierzonych obszarach „gdie tak wolno dyszyt 
czełowiek” 

 
List Władysławy Klepackiej z maja 1944 roku do 
babci Emy w Tłumaczu: 
 
Szanowna Pani! 
Z wielką przykrością donoszę o śmierci Maryli. 
Umarła w kwietniu 1944 roku. Chorowała na gruźlicę 
– tak orzekli lekarze. Wnuczka Pani jest u nas i chowa 
się razem z moją córką. Ostatnio przeszło rok 
mieszkałyśmy z Marylą na posiółku Zapasne. Z chwilą 
wyjazdu Maryli do rejonu Pieszkówka, gdzie znalazła 
pracę Wandeczka została pod naszą opieką. Chowa 
się zdrowo, urosła, umie już dobrze czytać i pisać. 
Posyłałyśmy ją do szkoły polskiej. Słyszałyśmy, że 
mają nas zabrać na Ukrainę, dlatego też zwracamy 
się do Pani z prośbą. Proszę napisać do Jaremcza, 
skąd nas wywieźli, na nazwisko Anna Prokopowicz, że 
córka jej Władysława Klepacka z córeczką Anną 
i siostrą Janiną Prokopowicz żyją i proszą o wyzyw. 
Gdybyśmy dostały, mogłybyśmy wyjechać i w ten 
sposób przywieźć Pani Wandeczkę. Dużo razy pisałam 
do rodziny w Jaremczu, bez skutku. Rodzina męża jest 
w Brześciu nad Bugiem, ul. Kobryńska 15, Katarzyna 
Klepacka. O ile Szanownej Pani nie zrobi wielkiej 
trudności, proszę również i tam napisać. Całujemy rączki 
– Wandzia, Ania, Janka, Władzia. 
Wandzia bardzo ucieszona, że pojedzie do Babci 
Emci. Pamięta o wszystkim, o pensjonacie „Sarenka” w 
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Diłoku. Wandzia jest nad wiek rozwiniętą 
dziewczynką. Liczy minuty kiedy do Babusi pojedzie.  
 
Dopisek dziecinną ręką: Kochana Babusiu Emciu 
całuję rączki – Wandzia i Ania. 
 

„Polską szkołę”,o której pisze p. Prokopowicz trochę 
pamiętam. Była to obszerna chałupa z gankiem i dużą 
izbą w środku, w której stały jedna za drugą długie, 
niskie ławki – takie do siedzenia przed chatą, bez 
oparć i pulpitów. Na pierwszej ławce siedziała I klasa, 
na drugiej – II, itd. Ile ich było? Nie pamiętam. Gdy 
lekcję miała któraś z klas, reszta musiała siedzieć 
cicho. Nauka była wyłącznie werbalna – nie było 
wszak papieru. Po lekcjach, lub częściej zamiast nich 
biegaliśmy po polach i paśliśmy krowy. Pamiętam 
z tego okresu zabawny wierszyk, który recytowaliśmy  
 

 

 
 

wybijając rytm bosymi stopami w kurzu wiejskiej 
drogi: 
„Szła korowa iz kołchoza, sliozy kapały na nos, 
Oborwijtie nogi, chwost, nie pojdu bolsze w kołchoz”. 
 

Prześladuje mnie natrętne przekonanie, że paśliśmy 
te krowy na obrzeżach lub na samym cmentarzu, 
a raczej miejscu służącym do grzebania zmarłych, nie 
pamiętam jednak aby były tam jakieś krzyże. 
 

List babci Emy do p. Janki Prokopowicz. 
 

Tłumacz 21.X.1944 
Kochana Pani! 
List od Pani otrzzymałam wczoraj. Wiadomość 
strasznie ogromnie zraniła serce moje, wprost 
wierzyć się nie chce. List od ś.p. Maryli pisany 1 kwietnia  
otrzymałam z  końcem lipca. Trzy razy  już  do  niej  

Akademickie Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, 1935 r. Polska reprezentacja w sztafecie 4x100 m 
na podium po prawej stronie. Na pierwszym planie stoi  S. Walasiewiczówna, za nią  M. Szajna. 
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pisałam i byłam niespokojna, że nie mam więcej 
wiadomości. Co do powrotu Waszego, jadę jutro do 
Stanisławowa i o ile będzie możebnym (w co bardzo 
wątpię) pojadę autem do Jaremcza po daty Waszych 
urodzin. Jaremcze zdaje się ewakuowane, ale będę 
wszystko robiła, co tylko będzie można, aby Wam 
pozwolono wyjechać, tym bardziej, że argument jest 
ważny, że dziecina została tam bez nikogo swego. 
Natomiast błagam Panie, proszę tam bardzo uważać 
na moją istotkę najdroższą, żeby się nie przeziębiła 
i żeby głodną nie była, a ja się już stokrotnie za 
wszystko odwdzięczę. Pisały i inne panie stamtąd, że 
mają Was zawieźć na Ukrainę tymi czasy, a nas 
znowu mają wywieźć na zachód, więc aby nie stracić 
kontaktu między sobą, posyłam Pani adres jednego 
życzliwego Ukraińca. Posyłam również mój adres 
w Stanisławowie ... ale może Bóg dopomoże, że się da 
ten wyzyw prędko zrobić. Gdy dostałam list od ś.p. 
Maryli, to byłam dwa razy pieszo w Stanisławowie 
w sprawie wyzywu. Pierwszy raz mi mówiono, że 
wszyscy razem przyjadą, a drugi raz kazał zrobić 
pisemnie prośbę i zapewnił mnie, że wyślą ten wyzyw, 
a chociażby i wysłali, to już dzisiaj nieaktualne, więc 
jadę jutro i chociażby miało być połączone nie wiem 
z jakimi kosztami i trudami, muszę go uzyskać. Żeby 
Was tylko nie wywieziono, gdyż potem trzeba by Was 
szukać. Chciałam dla siebie zrobić papiery, żeby 
jechać po Wandeczkę, ale potem obmyśliłam, że 
lepiej tak, gdyż Panie możecie skorzystać. Więc proszę 
być dobrej myśli i jeszcze raz błagam na dziecinę moją 
uważać. Może Panie wiedzą skąd i od kogo Marylka 
miała wiadomość o mym synu, że jest w Armii 
Polskiej. Oby tylko Bóg dał, żeby prawdą było. 
Miałabym jeszcze dużo o czym pytać, ale może Bóg 
dopomoże, że wkrótce ustnie pomówimy. 
Całuję i pozdrawiam serdecznie – Kotiuszkowa 
 

Najdroższa moja dziecinko! 
Ucieszyłam się, że już tak ładnie piszesz do Babci. 
Wandeczko moja jedyna proś Bozi, żeby pozwoliła Ci 
być wkrótce u babci, ja także gorąco o to proszę. 
Uważaj Wandeczko, żebyś się nie przeziębiła, słuchaj 
dziecinko mamusi Ani i cioci. Jak wrócisz szczęśliwie 
do babci, będzie ci bardzo dobrze, będziesz chodziła 
do szkoły, z babcią do kościółka, będziemy Bozię 
prosić, żeby nasz Tatuś prędko wrócił. Całuję Cię 
Wandeczko mocno i polecam opiece Matki 
Najświętszej – Babcia 

Wyjechaliśmy na Ukrainę chyba wkrótce po 
otrzymaniu tego listu. Gdy odjeżdżaliśmy na ganku 
szkoły stała płacząc i machając nam ręką na 
pożegnanie jakaś pani – może p. Matejko, bo ona 
została w Pieszkówce. 
 

Krótki list bez daty do Babci Emy. 
 

Szanowna Pani! 
Myślałyśmy, że przywieziemy Sz. Pani ukochaną 
wnuczkę, lecz zawiodłyśmy się bardzo, bo zamiast 
w Polsce wylądowałyśmy na Ukrainie, a stąd bez 
wyzywu nie możemy wyjechać. O wnuczkę proszę być 
spokojną – brak jedynie ciepłej odzieży i obuwia. Jeśli 
by Sznowna Pani mogła, to proszę kilka słów 
napisaćdo moich rodziców na adres: Jaremcze, obłast 
Stanisławów – Anna Prokopowicz. Zasyłam ukłony – 
Janka Prokopowicz. Adres nadawcy: USSR, obł. 
Kijewska, rejon Rokitna. 
Z opowiadań Babci Emy: Jak jeszcze żyła twoja Mama 
pisałam do Stalina, żeby was wypuścili, że zginiecie 
w tych trudnych warunkach. Odpisali mi, że oni 
potrzebują ludzi z wyższym wykształceniem, 
a o wnuczkę mam się nie martwić. Jeżeli matka 
umrze, to ją dadzą do „sadoczku” i wychowają. No to 
już wiedziałam, że mam się starać sama. Wzięłam 
złotą dewizkę dziadzia i 2 litry spirytusu i poszłam 
z tym do NKWD. Na szczęście trafiłam na uczciwego – 
za parę dni dostałam ten wyzyw i posłałam wam. 

Był grudzień 1944 r. Wracałyśmy do Polski – 
dwie kobiety i dwie małe, wynędzniałe dziewczynki. 
Razem z nami przemieszczały się ogromne masy 
ludzi. Pamiętam jakiś wielki dworzec, chyba  
w Kijowie, gdzie nocą spaliśmy pokotem na podłodze 
razem z tłumem brudnym, obszarpanym, zgar-
niającym pod siebie swoje kosze i toboły. Rano, aby 
się rozgrzać wszyscy, łącznie z dziećmi otrzymali po 
szklaneczce wódki. Ja też piłam ją z odrapanego, 
blaszanego kubka. Ubrana byłam w czerwoną 
kołderkę z otworami wyciętymi na ręce i przepasaną 
sznurkiem. Nie zwracało to niczyjej uwagi – podobnie 
wyglądliśmy wszyscy. Siedząc już w wagonach 
dostaliśmy napój, którego niebiański smak stał się dla 
mnie pierwszym sygnałem tego, ku czemu jechałam. 
Dowiedziałam się, że była to lekko osłodzona herbata 
z mlekiem. Nigdy czegoś tak smacznego nie piłam, 
a co ciekawe również później nie odnalazłam nigdy 
tego smaku. 
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Z opowiadań Babci Emy:  
Mieszkałam wówczas u Dębickich (siostra babci Emy). 
Byliśmy rano w domu i coś robiłiśmy przygotowując 
Wigilię, bo dzień był wigilijny. Ktoś zapukał do drzwi. 
Tadek (siostrzeniec) wyszedł otworzyć i długo nie 
wracał. Wrócił jakiś zmieniony i mówi do mnie: 
„Ciociu, ktoś przyjechał i coś przywiózł” – otworzył 
drzwi, a wtedy wy w nich  stanęłyście – obraz nędzy 
i rozpaczy! Nie mogłam ciebie poznać. Spytałam 
tylko: „Która moja?”, a gdy mi ciebie pokazali 
przestraszyłam się, że mi zaraz umrzesz! Ta druga 
była w lepszym stanie. Chciałam cię przywitać, 
uściskać, ucałować, ale ty wyrywałaś się i drapałaś. 

Dziwiłam się wszystkiemu – że okno jest duże 
i się otwiera, że w lustrze odbijam się cała, że po ulicy 
jeżdżą samochody i rowery, że mam co jeść. Byłam 
zawszona i zdziczała, miałam ciężką astmę.  Babcia 
Ema dokonywała cudów, aby mnie oswoić, odkarmić 
i wyleczyć. Starała się również, abym zapomniała 
o tych prawie pięciu latach. Nigdy mnie nie 
wypytywała i nie wertowała ze mną smutnych listów. 
Może dlatego tak mało pamiętam. 
Minęły lata, moja przeszłość oraz przeszłość innych, 
którzy przeżyli i tych, którzy tam zostali na zawsze 
jest już historią. Trzeba ją przypomnieć, trzeba ją 
odkłamać. Ku przestrodze! 

 

 
 
 
 

Przypisy 
 

1. Tym samym transportem, którym wywieziono rodzinę 
Pani Wandy Perczak  została wywieziona z Tłumacza wraz 
z matką i rodzeństwem Anna Bocheńska z d. Panachida. 
Spędziła również 5 lat zsyłki w miejscowości Pieszkówka. 
Swoje wspomnienia zatytułowane „ W cieniu białych nocy 
i czarnych dni” opublikowała w Zeszytach Tłumackich ZT 
nr 1, 1996 do 3(7) 1997. 
 

2. Fragment artykułu Bogusława Perczaka „Porucznik 
Alfred Sobczuk. Kłamstwo katyńskie w wymiarze jednej 
rodziny”. Rodowód Rodzin Katyńskich , nr 4/2015 
 

3. Szkoła Podchorązych Piechoty w Komorowie powstała 
28 lutego 1917 r. rozkazem generała niemieckiego H. 
Becelera. 9 września 1917 r. podjęła działalność 
w Komorowie. Pierwszym komendantem SPP został  kpt. 
Sztabu Generalnego Marian Kukiel. SPP była 
spadkobierczynią i kontynuatorką Szkoły Rycerskiej 
założonej w 1765 r. przez króla Stanisława Augusta. 
Spośród 600 wychowanków tej uczelni wielu odegrało 
wybitną rolę w życiu wojskowym i politycznym Polski. Byli 
to min: gen. Tadeusz Kościuszko, gen. Jakub Jasiński, gen. 
Józef Sowiński, poeta gen. Julian Ursyn Niemcewicz. 
Tradycje Szkoły Rycerskiej kontynuowała Szkoła 
Podchorążych Piechoty założona w 1815 r. Wycho-
wankowie jej pod wodzą instruktora ppor. Piotra 
Wysockiego stanęli w latach 1830-1831 z bronią w ręku do 
walki o wolność ojczyzny. Spośród 953 wychowanków 

szkoły, 200 legło śmiercią bohaterów, 
a ponad 300 zostało odznaczonych 
krzyżami Virtuti Militari. 20 XI 1918 r. SPP 
została przeniesiona do Warszawy. 17 
czerwca 1921 r. Marszałek Józef Piłsudski 
wręczył szkole sztandar - chorągiew 
księcia Lubomirskiego. 2 września 1926 r. 
została przeniesiona z powrotem do 
Komorowa, gdzie funkcjonowała do 1939 r.  
 

Magdalena Kosiorek  
http://www.lubiejewo.republika.pl/patron
.htm 
 

4. Centralny Instytut Wychowania 
Fizycznego w Warszawie powołano 
w 1927 r. na pierwszym posiedzeniu Rady 
Naukowej Wychowania Fizycznego pod 
przewodnictwem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w celu kształcenia nauczycieli 
wychowania fizycznego na potrzeby szkół 

i wojska. Działalność dydaktyczna rozpoczęła się 5 
listopada 1929 r.  CIWF był wojskową szkołą zawodową 
z programem dwuletnich studiów  nauczycielskich dla 
mężczyzn i kobiet oraz rocznym kursie oficerskim. 
Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego 

Na stawie w Tłumaczu. Ostatnie rodzinne lato, 
prawdopodobnie w 1939 r. Na zdjęciu: Alfred  
Sobczuk, Wandzia  Sobczuk, Emma Kotiuszko, Maryla 
Sobczuk, nieznany chłopiec oraz Wanda Szajna. 

http://www.lubiejewo.republika.pl/patron.htm
http://www.lubiejewo.republika.pl/patron.htm
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1929/1930 odbyła się 29 listopada 1929 r., a 1 stycznia 
1930 r.  nastąpiło formalne połączenie Centralnego 
Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie 
z Centralną Wojskową Szkołą Gimnastyki i Sportów 
w Poznaniu. W marcu 1930 r. uczelnia otrzymała statut. 27 
lipca 1949 r. dekretem Rady Ministrów przekształcono szkołę 
w uczelnię cywilną pod nazwą Akademia Wychowania 
Fizycznego im. gen. broni Karola Świerczewskiego. Obecnie 
niosi ona imię Józefa Piłsudskiego.     https://pl.wikipedia.org 
5. Centrum Wyszkolena Sanitarnego (CWSan.) – ośrodek 
szkolenia służby zdrowia Wojska Polskiego II RP. Ośrodek 
działał w latach 1922–1939 w Warszawie w Zamku 
Ujazdowskim (Szpital Ujazdowski). W 1920 roku pierwszy 
w kraju ośrodek kształcący lekarzy wojskowych pod nazwą 
Szkoły Aplikacyjnej Korpusu Oficerów Sanitarnych, która 
była podporządkowana Wojskowemu Instytutowi 
Sanitarnemu. 1 listopada 1922 roku rozkazem Ministra 
Spraw Wojskowych została utworzona Wojskowa Szkoła 
Sanitarna, która rozpoczęła kształcenie oficerów służby 
zdrowia. Jej słuchacze otrzymywali wykształcenie 
medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu War-
szawskiego lub w Państwowym Instytucie Dentystycznym 
oraz wykształcenie wojskowo-medyczne w ramach szkoły 
podchorążych. 14 listopada 1924 roku szkołę zespolono 
z Wojskowym Instytutem Sanitarnym i Szpitalem Ujazdow-
skim, tworząc z nich Oficerską Szkołę Sanitarną. 1 kwietnia 
1928 r. dokonano zmiany nazwy na Szkołę Podchorążych 
Sanitarnych poprzez jej połączenie z Wojskowym 
Instytutem Sanitarnym. Łącznie w latach 1927-1939 
dyplomy lekarzy, stomatologów i  farmaceutów uzyskało 
473 oficerów. W 1939 r. 466 absolwentów pozostawało 
w wojskowej służbie czynnej. Wraz z rozpoczęciem działań 
wojennych we wrześniu 1939 r. nauka została przerwana. 
Szpital Szkolny CSW we wrześniu 1939 przekształcono 
w Szpital Wojenny nr 104, który otrzymał rozkaz ewakuacji 
na wschód w celu utworzenia centrum sanitarnego. 17 
września kierownictwo szpitala trafiło do niewoli 
radzieckiej w Trembowli, a potem do obozów 
w Starobielsku i Katyniu. W Katyniu zginęli m.in. 
komendant szpitala doc. płk Michał Rosnowski, jego 
zastępca i grupa lekarzy. Kontynuatorką jest obecnie 
Wojskowa Akademia Medyczna w Warszawie. 
Komendantem Centrum Wyszkolenia Sanitarnego 
w latach 1930 – 1939 był gen. brygady dr Jan Kołłątaj-
Srzednicki (1883-1944) - żołnierz i lekarz. 
https://pl.wikipedia.org 
6. Oświadczenie Piotra Babczyszyna pracownika 
naukowego Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu z dnia 
10 marca 1958 r. Żona P. Babczyszyna była cioteczną 
siostrą A. Sobczuka. 
7. DOK 1 - Dowództwo Okręgu Korpusu Nr I - 
terytorialny organ Ministerstwa Spraw Wojskowych 
okresu II RP, pełniący funkcje administracyjno-

gospodarcze, mobilizacyjne i garnizonowo - porządkowe 

z siedzibą w garnizonie Warszawa. 
7. Wspomnienia Pani Jadwigi Matejko zatytułowane 
„Wspomnienia z zesłania” drukowaliśmy w ZT 1(55) 2015 r. 
 

Artykuł opracowano na podstawie informacji od Pana 
Bogusława Perczaka, materiałów otrzymanych z Fundacji 
Ośrodka Karta oraz materiałów archiwalnych OOT. 
 

Wiadomości z Tłumacza.  
 

Przedruk z Kuriera Lwowskiego z 9 VII 1917 r.  
 

Ks. Ruczajewicz z Jezierzan koło Tłumacza, 
który w roku zeszłym, tuż przed ponownem zajęciem 
Tłumacza w czasie bytności we Lwowie przedstawił 
nam pamiętny atak Czerkiesów pod Jezierzanami 
zjawił się we Lwowie i udzielił nam następujących 
wiadomości: „Do Lwowa odbyłem drogę furą, aż do 
Bukaczowiec, stamtąd zaś koleją, bo tylko do tej stacji 
ruch osobowy się odbywa”. 
 

Za rządów carskich. Życie w Tłumaczu od ponownego 
jego zajęcia przed rokiem, aż do wybuchu rewolucji 
było podobne do pierwszej inwazji. (1) Życie 
społeczne i wszelka akcja publiczna była w zawie-
szeniu, gdyż większa część inteligencji wyjechała, a ci 
co zostali musieli pilnować swojego mienia, a o ile się 
dało, to i cudzego oraz zająć się także akcją dobro-
czynną dla biednych i sierot, co było wolno, aż gdy od 
czasu do czasu udzieliło też wojsko dla ochronki lub 
biedaków jaki dar w naturze. W Tłumaczu zostało 
ludzi z jakieś 1200. Opuszczone mieszkania Rosjanie 
przeważnie pozajmowali, obrabowali i poniszczyli. 
Z inteligencji zostali w Tłumaczu: ksiądz proboszcz 
Tabaczkowski, właścicielka dóbr p. Dolaisowa, 
aptekarz Szankowski, p. Howorkowa - wdowa po 
lekarzu i burmistrzu, p. Tuzinkiewicz – właściciel 
młyna, pan radca dworu Popiel przebywał 
w Stanisławowie. W okolicy, w majątkach zostały 
przeważnie panie i tak pp. Horodyńska w Przybyłowie, 
Puzynina w Czarnołoźcach i inni. Ruski proboszcz ks. 
Jaworski został wywieziony do Rosji, po rewolucji 
powrócił, jak wielu innych aresztowanych za 
pierwszej lub drugiej inwazji. Szkoły naturalnie nie 
funkcjonowały, istniała tylko ochronka w domu p. 
Popiela. Po towary jeździliśmy do Buczacza, 
Czortkowa i do Skały. Do Stanisławowa podróż była 
utrudniona, gdyż to miasto leżało pod sam linią 
bojową i jako takie nie miało  też należytego dowozu 
żywności. Ciężkie chwile były w zimie z opałem, 
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ludność wyrąbywała ,,pańskie lasy”, paliła płoty, 
a Rosjanie rozbierali opuszczone domy i stodoły. 
 

Po rewolucji. Z  utęsknieniem wyglądano wiosny, po 
której spodziewano sie uwolnienia spod inwazji, gdyż 
dochodziły  wieści, że na wiosnę ma się rozpocząć 
ofenzywa sprzymierzonych. Przyszła jednak nagle 
inna zmiana, wybuchła rewolucja rosyjska. Zaznaczyła 
się ona w Tłumaczu, tak jak i w całej zajętej Galicji 
wschodniej tłumnymi zebraniami żołnierzy, którzy 
krytykowali  rządy poprzednie, niszczyli portrety 
carskie, wyrzucali z pułków znienawidzonych 
oficerów, często jakiemuś panu sprawiono baty na 
odjezdnem. Inni oficerowie zaś prowadzili się pod 
ramiona z żołnierzami, śpiewali razem Marsyliankę, 
pili, jedli i mieszkali razem, bo już „mużyk" zrównany 
był z „baryniami”. W Stanisławowie i innych miastach 
wykupiono wtedy wszystkie czerwone materie, które 
użyto na kokardki.  
 

 
 
 

 
Bunty w wojsku. Wiecowanie i politykowanie zaczęło 
się na dobre, gdy ustanowiono rady żołnierskie. 
Delegaci z Petersburga i Kijowa objeżdżali front 
i wygłaszali mowy. Jedni zagrzewali do dalszej wojny, 
drudzy buntowali. Na ogół jednak skutek tych drugich 
w obrębie armii Korniłowa nie był znaczny, 
a przynajmniej Korniłow miał wojska, któremi 
poskramiał bunty. W Żukowie koło Obertyna  

zgromadziło się około 5.000 dezerterów,  którzy pod 
wpływem agitacji bolszewików odmówili pójścia na 
front. Sprowadzono kawalerię i artylerię z Koropca 
i stoczono z buntownikami formalną bitwę, potem 
wzięto ich do niewoli i odprowadzono do Rosji. 
W Przybyłowie piechota strzelała do własnej artylerii. 
Korniłow z całą bezwzględnością tłumił anarchię 
w wojsku, agitatorów kazał aresztować i wieszać. 
Jedynie też ta armia utrzymana została w jakim takim 
rygorze, co umożliwiło  ofenzywę kałuską, odwrót zaś 
tej armii choć nagły i z rabunkami połączony, trzeba 
przyznać, że odbył się dość sprawnie i wszystko 
zdołali na czas uwieźć.  
 

Wszechrosyjski sojusz ziemski. Z wiosną zaczął u nas 
działać „Wszechrosyjski sojuz ziemski", który 
obejmował w gospodarkę opuszczone majątki na 
rozkaz Brusiłowa i cywilnego gubernatora 
Doroszenki. Ten sojuz dostarczał nasienia ludności 

wiejskiej, dla której prócz 
tego niósł  pomoc przez 
tzw. „pitatelnyje punkty”, 
tj. stacje posiłkowe. Cała 
ta akcja ratunkowa odby-
wała się bez należytej 
organizacji, ludność 
demoralizowała się, do 
roboty iść nie chciała, 
wiedząc, że stacje te 
dostarczą jej żywności. 
Odzywały się też poważne 
głosy kwestionujące 
uczciwe prowadzenie tych 
stacji. Odbywało się to 
bez należytej kontroli. 
Drożyzna dawała się  tam 
poważnie we znaki, nie 
było już tej obfitości 

i taniości, jak za pierwszej inwazji, np. 100 kg mąki 
pszennej kosztowało od 170 do 200 rb., tak samo 
kasze, cukier, herbata i inne towary były bardzo 
drogie, 
 

Autonomiczne usiłowania Rusinów. Ponieważ  rządy 
cywilne objął Rusin Doroszenko z siedzibą 
w Czerniowcach, więc po powiatach ustanowiono 
komisarzy Rusinów. W Tłumaczu był nim niejaki 
Korczyński, „małorus", jak się oni nazywają. Za jego 
zdaje się radą  Rusini z powiatu zjechali się i wybrali 
nową Radę powiatową. Na marszałka wybrano 

Wesele wieśniaka z Oleszy w powiecie tłumackim, 
rok 1916. Wśród gości stoją rosyjscy żołnierze. 
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pewnego proboszcza ruskiego z powiatu. Dawniejsza 
Rada powiatowa z wicemarszałkiem ks. prob. 
Tabaczkowskim na czele wniosła przeciwko temu 
protest na podstawie właśnie odezwy Doroszenki, że 
wszystkie dawniejsze urządzenia autonomiczne mają 
być utrzymane i nie zmieniane. Taki sam protest 
wniesiono przeciwko zamiarom Rusinów urządzenia 
w gmachu Rady Powiatowej ochronki ruskiej. Po 
gminach odbywały się nowe wybory rad i naczel-
ników gminnych, wybrano jednak przeważnie 
poprzednie osoby, kombinując sobie chłopskim 
rozumem, że swoboda swobodą ale wojna jeszcze się 
nie skończyła i nie wiadomo co będzie. 
 

 
 
 
 

Ofenzywa rosyjska pod Stanisławowem. I nie długo 
też czekano na zmianę. Nastąpiła ofenzywa 
rewolucyjna pod Stanisławowem, tryumfalne zajęcie 
Halicza i Kałusza, etapy posunęły się naprzód, te zaś 
wojska, które zostały na miejscu rozpoczęły bezkarnie 
grabieże. Człowiek nie był pewny ani chwili, ani 
w domu, ani na ulicy, rządzić zaczęły „męty”.  
 

Odwrót spod Kałusza. Nagle gruchnęła wieść, że pod 
Tarnopolem front przerwany, a Tarnopol wzięty itd. 
23 lipca rozpoczął się gwałtowny odwrót. Pierwszy 
i drugi dzień był znośny - uciekała artyleria, treny 
(tabory wojskowe), oddziały techniczne i piechota. 
 

Grabieże gwałty. 25 lipca od samego rana rozpoczął 
się dla Tłumacza „dzień sądu". Cofały się straże tylne, 
Kozacy, ci sami którzy w Stanisławowie plądrowali, 
wpadali więc do domów, zabierali kosztowności, 
odzież, żywność, opornych zaś bili kolbami, 
nahajkami. Do mnie wpadło dwóch drabów, zaczęli 
mnie obszukiwać, a kiedy nic nie znaleźli zabrali mi 
płaszcz mocno się dziwiąc, że polski ksiądz taki ubogi. 
Gorzej wyszedł ks. prob. Tabaczkowski, bo mu zabrali 
konie. Aptekę oszczędzili, natomiast właściciela 
młyna p. Tuzinkiewicza doszczętnie obrabowali, 
dotkliwie obili i pokaleczyli. Majątek p. 
Szczepańskiego w Oknianach spalili. 
 

Ułani polscy. Dopiero koło południa 
25 lipca zjawili się znani z opisów 
Stanisławowa ułani polscy, mocno 
przetrzebieni i wyczerpani, lecz jak 
tylko zobaczyli co się w mieście 
dzieje, zabrali się tęgo do Kozaków. 
Przyszło przy tem do krwawych starć  
na ulicach, lecz rabusiów przepędzili 
z miasteczka, a sami potem (niestety 
taki ich los) przed nacierającemi 
wojskami sprzymierzonemi kryli tyły 
tych cofających się grabieżców. 
O godzinie 6 wieczorem, 25. lipca 
wkroczyły do Tłumacza zwycięskie 
wojska austro-węgierskie. (2) 
 

Zniszczenie w powiecie. Zniszczenie 
w powiecie jest dotkliwe. I tak 

z polskich kościołów zniszczone są w Chocimierzu, 
Tarnawicy Polnej, Żywaczowie. W Jezierzanach 
kościół stoi, plebania zaś, jak też i inne budynki we 
wsi rozebrane do szczętu. Wieś ta została przed 
zajęciem Tłumacza zeszłego roku ewakuowana 
zupełnie, to też co nie padło pastwą granatów 
i pożaru, zrabowały potem wojska rosyjskie. 
Chocimierz kompletnie  zniszczony, tam zeszłego 
roku przez samo miasteczko szła linia bojowa. Tak 
samo inne miejscowości, które leżały na linii bojowej, 
a zostały ewakuowane są przeważnie zniszczone 
i uchodźcy, gdy teraz do siebie wrócą, zastaną 
przeważnie pustki. Znając jednak nasz lud można 
mieć pewność, że i do tych zgliszcz wróci, wykopie na 
początek dół lub zbije jakąś budę i weźmie się do 
odbudowy.  
 

Szpital dla żołnierzy armii austro-węgierskiej 
w budynku szkoły podstawowej w Tłumaczu. 



 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpust w Siedlakowicach 

Na zdjęciach po prawej: Prezes OOT 

Elżbieta Niewolska z Wójtem Gminy 

Legnickie Pole - Henrykiem Babuśką, 

który wsparł prace na cmentarzach 

w Tłumaczu, Oknianach i Niżniowie 

oraz z proboszczem parafii  Zachowice 

ks. Stanisławem Kuligiem. 

Pielgrzymka do patronki - św. Anny 

Samotrzeciej, której wizerunek przywę-

drował z Tłumacza do Siedlakowic wraz 

z Polakami wypędzonymi z Kresów. 

Każdego roku w lipcu modlimy się u Jej 

stóp, aby podziękować za opiekę. Na 

zdjęciach: spotkanie po Mszy Świętej 

w świetlicy wiejskiej u gościnnych 

mieszkańców Siedlakowic, reprezento-

wanych przez sołtysa wsi  J. Czerwca.   



 
 

2 
 

 

 

 

Wolontariusze na tłumackim cmentarzu 

podczas obchodów Narodowego Dnia 

Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego 

przez ukraińskich nacjonalistów na 

obywatelach II RP, ustanowionego w dniu 

11 lipca oraz w trakcie odpoczynku. 
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Prace na cmentarzu w Niżniowie 
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Cmentarz w Niżniowie. 

Odsłonięte, wykopane z ziemi nagrobki oraz 

grupa  wolontariuszy. Od lewej: August Jaworski, 

Łukasz Wolski, Józef  Dynaryński, Małgorzata 

Bodnariuk, Elżbieta Krawczyk, Jakub Bornio, 

Irena Rosowska, Kamila Nazimek oraz Konrad 

Jaworski. 
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Akcja ratunkowa. Jest dla tych ewakuowanych, 
którzy wrócą i dla tych, co trwali na miejscu i zostali 
przy odwrocie rosyjskim zrabowani, konieczna pomoc 
tak rządowa, jak i społeczna. Ponieważ jednak 
pierwsza idzie dopiero na mocy reskryptów, na co 
trzeba czasu, jest pożądane, by zanim tamta nastąpi, 
zjawiła się samopomoc społeczna. Po pierwszej 
inwazji powstała w Tłumaczu powiatowa delegacja 
KBK, (3) a w powiecie kilka delegacji parafialnych. 
W imieniu tej organizacji samopomocy przyjechałem, 
by tu od delegacji lwowskiej uzyskać pomoc dla 
naszego powiatu. Trzeba nam wszystkiego, a przede 
wszystkiem odzieży, a na zimę obuwia. Te rzeczy za 
rządów rosyjskich strasznie były drogie. Ubranie 
męskie np. kosztowało 300 rubli. Tak samo potrzeba 
nam będzie towarów, by na nowo funkcjonować 
mogła sprawnie składnica Towarzystwa Kółek 
Rolniczych, która stanowiła zarazem składnicę dla 
delegacji parafialnej KBK Takiej samej pomocy 
wymagać będzie całe Pokucie, Podole i Bukowina. Po 
wsiach potrzebna jest pomoc dla rolnictwa w sprzęcie 
żniw i uprawie pól, dla miast zaś i miasteczek 
konieczna jest pomoc doraźna dla biednej ludności 
w formie kuchni ludowych, w odzieży i w gotówce. 
Byłoby pożądanem, by władze jak najrychlej 
reaktywowały starostwa, te zaś by wprowadziły od 
razu w ruch komisje zasiłków wojskowych 
i uchodźczych. Nadto rządowa akcja doraźna (bony, 
zasiłki pieniężne, itp.) powinna być natychmiast 
rozszerzona na oswobodzone powiaty. 

 

 

Przypisy 
 

1. Pierwsza okupacja Tłumacza przez wojska rosyjskie 
nastąpiła jesienią 1914 r. Miasto zostało zajete bez walk. 
Powrót miasta i powiatu pod władzę Austro-Węgier 
rozpoczął się na początku marca 1915 r. i trwał do lipca 
1916 r. Okupiony był ciężkimi, wyniszczającymi miasto 
walkami, które kilkakrotnie przechodziło „z rąk do rąk”. 
Główną przyczyną wyniszczających miasto walk była linia 
obrony, która ustabilizowała się  na Dniestrze. Latem 1917 
r. do Tłumacza powróciły ponownie wojska Austro-
Węgier. 
 
2. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich. Początki pułku sięgają 
jesieni 1914 roku, gdy w związku z koncepcją tworzenia 
polskich oddziałów ochotniczych u boku Rosji jej 
Naczelne Dowództwo, w ramach tak zwanego Legionu 
Puławskiego zezwoliło na formowanie kawalerii. Oddział 
konny zaczęto organizować w grudniu 1914 roku. 13 
stycznia 1915 roku zakończono formowanie. Walcząc po 
stronie rosyjskiej pod dowództwem: rtm. Mikołaja 
Waraksiewicza wsławił się szarżą przeciw wojskom 
niemieckim i austriackim w Krechowcach  pod 
Stanisławowem (24 VII 1917). Zapobiegał min. próbom 
grabieży ludności Stanisławowa i Tłumacza, podejmo-
wanym przez zdemoralizowane bandy rosyjskich 
maruderów. We wrześniu 1917 roku pułk wszedł w skład 
I Korpusu Polskiego w Rosji, dowodzonego przez gen. 
Józefa Dowbór-Muśnickiego. Zachował zwartość bojową 
w okresie starć z bolszewikami i zbuntowanym 
chłopstwem. W niezwykle skomplikowanych realiach 
rewolucjonizowanej Rosji po demobilizacji I Korpusu 
Polskiego, począwszy od końca maja 1918 roku, 

oficerowie i ułani, stanowiąc wyjątkowo zżytą 
i skonsolidowaną w czasie działań bojowych 
formację o wysokim morale, starali się 
w różny sposób podtrzymać ciągłość walki 
i tradycje pułku. Część po powrocie do kraju 
przeszła do konspiracji w Polskiej Organizacji 
Wojskowej, część przedzierała się przez 
Kijowszczyznę lub Inflanty, aby dołączyć do 
oddziałów alianckich. W listopadzie 1918 
roku w Warszawie były dowódca 1 szwa-
dronu płk Feliks Dziewicki rozpoczął 
odtwarzanie pułku. Wykorzystując zdobytą 
na Niemcach broń i napływ ochotników 
zorganizował szwadron, który 17 grudnia 
1918 roku wyruszył na odsiecz Lwowa, na 
front przeciw Ukraińcom. Następnie walczył 
w obronie Gródka Jagiellońskiego. Wiosną 
1919 roku wsławił się walkami na Wołyniu, 
zagonem na Łuck i zdobyciem Radziwiłłowa. 

Za wojnę 1918-1920 r. 1 Pułk Ułanów Krechowieckich 

Tłumacz po zakończeniu działań wojennych.  

Tłumacz po zakończeniu działań wojennych, 1917 r. 
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został odznaczony,  Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti 
Militari.   
 

Jarosław Szlaszyński „1. Pułk Ułanów Krechowieckich 
w Augustowie”, http://www.astn.pl 
 

3. Książęco-Biskupi Komitet Pomocy dla Dotkniętych 
Klęską Wojny (KBK) - charytatywna organizacja, założona 
na początku 1915 w Krakowie przez biskupa Adama Stefana 
Sapiehę. 15 sierpnia 1915 r.  powstał oddział organizacji we 
Lwowie, kierowany przez biskupów Józefa Bilczewskiego 
i Józefa Teodorowicza, a następnie oddziały w Przemyślu 
(biskup Józef Sebastian Pelczar i Tarnowie (biskup Leon 
Wałęga). https://pl.wikipedia.org 

 

Stosunki polsko-ukraińskie w Tłumaczu 
 
Tadeusz Kłonowski  (Gdańsk 1987) 
 

Nie dysponuję konkretnymi danymi o polsko-
ukraińskich relacjach w postaci dokumentów, ale 
pragnę napisać parę słów w oparciu o moje 
spostrzeżenia, opowiadania i relacje osób drugich, jak 
również posłużę się danymi zaczerpniętymi z encyklo-
pedii wydanej przez „Macierz Polską” (Lwów 1907) 
i „Małego Rocznika Statystycznego” z 1939 r. (Wykaz 
małżeństw mieszanych polsko-ukraińskich – Aneks). 
Dokładne ustalenie ilości mieszanych małżeństw jest 
dosyć trudne, ale bez wątpienia należy stwierdzić, że 
było to zjawisko bardzo częste, tak w okresie przed 
I wojną światową, jak i w okresie międzywojennym.  
Rodziny zamieszkujące w Tłumaczu przez dłuższy 
okres czasu, wcześniej czy później ulegały takim 
małżeńskim połączeniom. Na przestrzeni kilku 
wieków wytworzyło się polsko-ruskie społeczeństwo, 
charakterystyczne szczególnie w miastach, w których 
liczba Polaków dorównywała liczbie Rusinów. We wsiach 
przeważała   ludność  narodowości  ruskiej.  Jaskrawa  
dysproporcja istniała w woj. stanisławowskim, gdzie 
ludności ruskiej na wsi było ok. 82%, a polskiej ok. 13%. 
W  skali  województwa  greko-katolików  było  72,9%, 
a rzymskich katolików 16,6%. Dane wyznaniowe 
pokrywały sie w przybliżeniu z liczbami narodowości 
polskiej i ruskiej. W okresie zaboru austriackiego 
można dopatrzyć się pewnych oznak rusyfikacji 
ludności polskiej narodowości zamieszkującej wsie. 
W jakim stopniu była to akcja zamierzona – trudno 
snuć wnioski. Główna przyczyna tego zjawiska miała 
charakter raczej obiektywny. Składało się na to 
przeważające otoczenie ludności ruskiej, a przede 

wszystkim istnienie w każdej wsi cerkwi greko-
katolickiej. Ze względu na brak kościołów, rzymsko-
katolicka ludność narodowości polskiej z konieczności 
korzystała z sakramentów i praktyk religijnych cerkwi. 
I tak po dokonaniu chrztu w cerkwi potomek rodziny 
polskiej prawie automatycznie zmieniał narodowość 
na ruską. Jako przykład przytoczę spostrzeżenia 
wynikające z listy wyborców Pałahicz z roku 1867. 
Z listy tej obejmującej 226 głosujących, doliczyłem się 
83 nazwisk polskich, czyli ok. 36%. Lecz jak wynika 
z brzmienia imion, niektóre zostały nadane w cerkwi, 
a zatem zaszła zmiana wyznania, a z czasem 
narodowości, np. Kaminski Hryc, Kaminski Harasym, 
Lisowski Semen, Lisowski Ilko, Morawski Iwan, 
Morawski Ilko, Mularyk Semen, Starski Wasyl, 
Hoszowski Wasyl. Malała ilość Polaków na korzyść 
narodowości ruskiej. Jednak w tym okresie nikt do 
tego nie przywiązywał większego znaczenia. 
Przynależność narodowa, wyznaniowa oraz 
posługiwanie sie językiem nie miały wpływu na 
istniejącą zażyłość dwóch narodowości. 

Wprawdzie od roku 1869 językiem 
urzędowym znów był język polski ale i ten fakt wobec 
ponad 90% analfabetyzmu nie mógł wywołać 
żadnych antagonizmów. Urzędowe dokumenty 
pozostawały w gestii urzędników, dla których 
obojętne było jakim znakiem krzyża świętego składa 
się podpisy. Jak wynika z list wyborczych  z 1867 r. 
nawet wójtowie, zamożni i cieszący się szacunkiem 
obywateli zgodnie podpisują krzyżykami wykazy 
uprawnionych do głosowania, w Tłumaczu – Michał 
Pawłowski, w Pałahiczach – Stefan Owczyrczyn, 
w Ottynii – Hnat Grzegorz. Wszyscy mieszkańcy 
Tłumacza, nie wyłączając Żydów posługiwali się 
językiem polskim i ruskim. W zależności od 
okoliczności i umiejętności lingwistycznych stron 
przechodzono na bardziej odpowiadający język. Nikt 
nie wymuszał na swoim rozmówcy języka. Również 
w stosunkach towarzysko-sąsiedzkich istniała harmonia 
i wzajemny szacunek. Spokrewnione lub zaprzy-
jaźnione rodziny utrzymywały serdeczne i szczere 
kontakty. Uwidaczniało się to szczególnie w czasie 
świąt Bożego Narodzenia. W pierwszej kolejności 
goszczono w domach polskich, a następnie w ruskich. 
Polacy, rzymsko-katolicy pierwszą Wigilię urządzali 24 
grudnia, a drugą w mniejszym wydaniu, czyli 
w przeddzień święta „Trzech Króli”, co zbiegało się 
z Bożym Narodzeniem obrządku grekokatolickiego. 

http://www.astn.pl/
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Również wspólnym świętem był obchodzony przez 
cerkiew Święty Jordan, tj. dzień, w którym święcono 
wodę. Do tej uroczystości przypadającej zwykle 
w mroźny dzień lutego włączali się bardzo licznie 
Polacy. Takie stosunki wzajemnej tolerancji, brater-
stwa i szacunku istniały w czasie zaboru 
austriackiego. Jak wynikało z opowiadań mojego 
Ojca, społeczeństwo Tłumacza i powiatu składało się 
z dwóch zasadniczych narodowości – Rusinów 
i Polaków. W tym czasie nie spotykano określenia – 
narodowość ukraińska. Ukraina, Ukrainiec – rozumiano 
jako kraj i narodowość na wschód od granicy Austro-
Węgier. Poprawne stosunki dwóch spokrewnionych 
narodów, posługujących się podobnym słowiańskim 
językiem, wyznawców zbliżonych religii uległy 
pogorszeniu pod koniec I wojny światowej. W latach 
międzywojennych pogłębiały się sprzeczności interesów 
narodowościowych, zaostrzyła sie rywalizacja między 
stronami, podsycana przez Niemców, pod kątem 
nacjonalistycznym i przez Związek Radziecki, na polu 
walki klasowej, co sprowadzało się do tarć między 
Polakami i Ukraińcami. 

Początki tych niesnasek, rywalizacji, 
a następnie konfliktów sięgają swoimi korzeniami do 
Wiosny Ludów. Wydarzenia z lat 1848-49 rozbudziły 
świadomość społeczno-narodową ludów monarchii 
austro-węgierskiej. Impuls ten min. wywołał ożywienie 
ruchu literackiego na terenie wschodniej Galicji, 
w kierunku ukraińsko-narodowym. Zjazd uczonych 
i literatów ruskich uznaje „samostijność” i odrębność 
narodu ukraińskiego - ruskiego i postanawia rozwijać 
piśmiennictwo i oświatę w języku ojczystym. Hasło to 
realizuje Towarzystwo „Proświta”, które od założenia 
w roku 1868, do końca XIX w. rozkolportowało wśród 
ludu ruskiego ponad milion egzemplarzy popularnych 
dziełek w języku narodowym. Na przełomie XIX i XX 
wieku towarzystwo zrzeszało ponad 10 tys. członków 
mających pod swym zarządem 1200 czytelni 
ludowych „Proświta”. Głównymi ośrodkami rozwoju 
oświaty były: Lwów i Czerniowce. Najbardziej 
zasłużonym prezesem „Proświty” był ksiądz Emilian 
Ohonowskyj, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, 
autor dzieł w zakresie językoznawstwa ruskiego 
i literatury (min. „Hramatyka ruska”, „Istoria ruskoj 
literatury”). Na terenie wschodniej Galicji, 
w przeciwieństwie do Ukrainy, gdzie ukazem carskim 
z 1876 r. zabroniono drukować dzieła naukowe 
i literackie w języku ukraińskim, rozwijała się 

działalność literacka i oświatowa w języku narodu 
ruskiego. Działacze krzewienia świadomości narodowej 
zaczęli pracę od podstaw, tj. od podniesienia oświaty 
ludu. Rozbudzona została świadomość, że Rusini, jak 
inne narody, mają prawo do własnego języka, kultury, 
administracji i państwowości. Dla określenia 
odrębności narodowej coraz częściej w miejsce Rusin 
wprowadzono – Ukrainiec. Prawdopodobnie określenie 
się Rusinem brzmiało konserwatywnie i zbyt ugodowo. 
Prowadziło to do swoistego paradoksu. Jak wynika ze 
statystyki 1931 roku w woj. stanisławowskim 46,9 % 
mieszkańców posługiwało się językiem ukraińskim, 
a 22% ruskim. Jednolita etnicznie ludność, posługująca 
się tym samym językiem różnie podawała swoją 
narodowość i ojczysty język. 

Do pierwszego zbrojnego konfliktu doszło 
w czasie obrony Lwowa. Rząd Austrii, który wcześniej 
wyraził zgodę na tworzenie Drużyn Strzeleckich 
i Legionów, prawdopodobnie zgodnie z zasadą „dziel 
i rządź” lub może w odwecie za Rarańczę (1) i zmianę 
orientacji polskich dążeń niepodległościowych, 
zainspirował stworzenie Ukrainy na terenie 
Wschodniej Galicji. Doszło do zbrojnego starcia 
między oboma narodami. W tej konfrontacji strona 
ukraińska ustępowała pod każdym względem stronie 
polskiej. Ukraińcy nie mieli poparcia militarnego, ani 
politycznego z zewnątrz. Terenem bezpośrednich 
walk zbrojnych był Lwów. Przed opanowaniem 
Lwowa przez Ukraińców broniła się ludność cywilna 
i nieliczne nowotworzone oddziały wojskowe. 
Wystarczyło przybycie z odsieczą jednej, niezbyt 
dobrze wyposażonej dywizji by rozstrzygnąć konflikt 
na korzyść Polski. Poza Lwowem na terenie trzech 
województw nie było poważniejszych walk, władza 
przechodziła z jednej na drugą stronę bez rozlewu 
krwi i bez zażartości wzajemnego zwalczania się. 
W swoich dążeniach niepodległościowych słabsza 
strona ustąpiła silniejszej. W rezultacie Polska wcieliła 
do swojego państwa trzy wschodnie województwa 
byłego zaboru austriackiego i woj. wołyńskie, 
w którym podobnie jak w stanisławowskim 68% 
ludności stanowili Ukraińcy wyznania prawosławnego. 
W obliczu zawiłych zmian w układzie sił i ustrojów 
państwowych Ukraińcy przenieśli zapoczątkowaną 
walkę na arenę parlamentarną. Poprzez swoich 
przedstawicieli w sejmie i senacie dążyli do uzyskania 
praw autonomicznych. Zagorzałym zwolennikiem 
tego kierunku był min. w Tłumaczu dr praw, adwokat 
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Iwan Makuch. Za swoje zdecydowane wystąpienie 
w senacie nie został wybrany na następną kadencję. 
Rząd polski ufny w swoją siłę obrał zupełnie nierealne 
i błędne kierunki w rozwiązywaniu problemów 
narodowościowych na wschodnich terenach.  

Wykorzystując istniejące w Polsce swobody 
Ukraińcy tworzyli różne zrzeszenia i organizacje 
o charakterze oświatowym, spółdzielczym i sportowym. 
Jednak wszystkie poza swoim oficjalnym programem 
ukrywały dążenia i agitację nacjonalistyczną. Na terenie 
Tłumacza i powiatu znane mi  były: „Proświta”, „Łuh”, 
„Kameniari”. W ostatnich latach przed II wojną 
światową intensywnie rozwijała się spółdzielnia 
rolniczo-handlowa „Sojuz”. Władze Tłumacza zezwalały 
na urządzanie ukraińskich festynów, które z roku na 
rok zwiększały swój zakres i liczebność. Do dyspozycji 
oddawany był nowy, zbudowany stadion na 
stawiskach (za targowicą).  Głównym patronem tych 
festynów był Iwan Makuch. On to przed rozpoczęciem 
imprez odbierał defiladę zespołów. Na program 
składały się przede wszystkim zespołowe pokazy 
gimnastyczne. Pamiętam jeden taki pokaz. Ćwiczyli 
„Kameniari”, zespół zajmował prawie całą płytę 
boiska piłkarskiego, prawie jednolicie ubrani (ubiory 
wiejskie) ćwiczyli olbrzymimi młotami wykonanymi 
z drewna. Prócz podobnych pokazów demonstru-
jących masowość i siłę organizacyjną, na zbudowanym 
podium odbywały się popisy artystyczne. 
Występowały różnego charakteru zespoły prezentując 
dorobek folklorystyczny. Na scenie do popisów 
artystycznych wplatano deklamacje i monologi o treści 
nacjonalistycznej, wrogiej wobec Polski. W  jednym 
z monologów wykonawca opowiadał: „pewnego razu 
idąc drogą poczciwy chłop znalazł nie dającą znaku 
życia zmarznięta istotę. Jako dobroduszny człowiek 
ulitował się nad tym stworzeniem, podniósł i włożył je 
za pazuchę. Nagrzane ciepłem ciała swojego 
dobroczyńcy stworzenie ożyło, okazało się jadowitą 
żmiją i w zamian wdzięczności za okazaną pomoc 
ugryzło śmiertelnie swojego wybawcę". W konkluzji 
dodał: „tym dobrodusznym człowiekiem jest naród 
ukraiński, a przygarniętym i niewdzięcznym 
stworzeniem – LACHY”. Podobnych drażliwych, 
podburzających wystąpień było więcej, ale ten jeden 
zapamiętałem. Po jednym takim festynie doszło do 
incydentu. Grupa młodych tłumaczan koło 
„PrzemysłówKi” (ul. Słowackiego) obrzuciła kamie-
niami powracających z festynu Ukraińców. Uciekali 

tłumnie, aż dudnił bruk gościńca. Czy był to odwet za 
Kolińce, czy też odwrotnie, tego nie wiem.  Mimo 
tego rodzaju incydentów i podsycania nienawiści, 
pomiędzy ludnością polską i ukraińską istniały na ogół 
poprawne stosunki, nie dochodziło do podziału 
społeczeństwa na dwa przeciwstawne wrogie obozy. 

Na przestrzeni 1931 - 1939 r. doszło do kilku 
morderstw natury rabunkowo-terrorystycznej. 
Pierwszą ofiarą w 1931 r. był Żyd Jakub Lepold, po 
kilku latach zastrzelony został Zoubek, a na początku 
1939 r. Józef Petrus, poborca skarbowy. Terenem 
tych zabójstw były: Miłowanie, Olszanica i Roszniów - 
wsie znane z nacjonalizmu i bandyckich skłonności. 
W okresach poprzedzających żniwa bywała 
rozpowszechniana agitacja mająca na celu bojkot 
żniw na większych własnościach ziemskich, tj. 
dworach. Głoszono konieczność wymuszania 
większych wynagrodzeń (w naturze) za prace żniwne. 
Agitacja ta głoszona była przez emisariuszy ze 
wschodu miała na celu tworzenie ognisk walk 
klasowych i w rezultacie podsycała nienawiść do 
właścicieli ziemskich - Polaków. Na tym tle 
powstawały często wyolbrzymione plotki, zgrzyty 
i zamęt. Górę brała jednak potrzeba zarobków. Tam 
gdzie dochodziło do zbytnio wygórowanych żądań 
sprowadzano bardzo sprawnych i pracowitych 
Hucułów. 

W okresie kilku lat przed wybuchem II wojny 
światowej dał się zauważyć wzrost poziomu życia 
gospodarczego. Uwidoczniło się to w rozwoju 
hodowli i intensyfikacji  rolnictwa, co z kolei 
przyczyniało się do rozwoju handlu. Środowe targi 
w Tłumaczu stały się poważną bazą skupu zboża, 
żywca, nabiału, itp. produktów pochodzenia 
rolniczego. Odbiorcami tych produktów był 
Stanisławów, Lwów, miasta Śląska, a w przypadku jaj 
również zagranica min. Hiszpania i Niemcy. Tłumacka 
jajczarnia działająca pod szyldem „Kółka Rolniczego”, 
a praktycznie prowadzona przez Bildnerów, w okresie 
letnim eksportowała po kilka wagonów jaj 
tygodniowo. Podnoszona była systematycznie wiedza 
rolnicza, organizowane były różne pokazy w zakresie 
produkcji rolniczej. W tym miejscu należy przyznać, 
że na tym polu wiele zasług i osiągnięć miała 
spółdzielczość ukraińska, popularnie zwana 
„Sojuzem”. Występowała  w tym czasie swego rodzaju 
rywalizacja na płaszczyźnie ekonomiczno-gospodarczej 
pomiędzy stroną polską i ukraińską, która w rezultacie 
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działała na korzyść  całego społeczeństwa. Ogólnie 
odnosiło się wrażenie,  że najgorsze lata kryzysu już 
minęły, następuje stabilizacja i wzrost poziomu życia. 
Tak widziałem i oceniałem zachodzące zjawiska jako 
15 - 16 letni chłopiec. 

Obwieszczenie o mobilizacji  rozplakatowano 
30 sierpnia w  środę 1939 r. Był to dzień targowy. 
W czwartek przed południem podstawiono 
w Tłumaczu dodatkowy pociąg z przeznaczeniem dla 
rezerwistów. Udałem się z bratem Zygmuntem 
i kolegami na dworzec. Przedziały zostały zajęte 
przeważnie przez rezerwistów – Ukraińców ze wsi. 
Śpiewali swoje ukraińskie piosenki, a na peronie 
znajdowała się masa odprowadzających i gapiów. 
Przy wtórze pieśni i zawodzenia wiejskich kobiet  
pociąg odjechał. Wracaliśmy w tłumie. Przed nami 
szedł Michał Zauliczny  - „Czopyk”,   w towarzystwie 
kolegi  Ukraińca  („Dyjumen?”). Ten ostatni w rozmowie 
wyrażał zastrzeżenia co do słuszności brania udziału 
w wojnie przez Ukraińców, na co Zauliczny 
odpowiedział mu w następujący sposób: „Jesteśmy 
obywatelami Polski i lojalność wobec państwa 
nakazuje tę powinność”. W takiej atmosferze jak 
powyższa  wypowiedź tego prostego człowieka 
przebiegała mobilizacja w Tłumaczu. Nie słyszałem 
o jakimkolwiek uchyleniu się od tego obowiązku. 
Wybuch wojny został przyjęty z całą powagą przez 
społeczeństwo Tłumacza. Niepewność co do jej 
przebiegu chwilowo została rozwiana przez 
ogłoszenie wiadomości o przystąpieniu do wojny 
Anglii i Francji. Przez cały okres tragicznych 17 dni 
września nie było żadnych incydentów, czy wrogich 
wystąpień ze strony Ukraińców. Przez Tłumacz 
przechodziły i przejeżdżały liczne wojska oraz 
uchodźcy. Wszelkim nadziejom położył kres 
komunikat radia sowieckiego, również w języku 
polskim. Podano, że Związek Radziecki postanowił 
przyjść z pomocą, by wyzwolić narody zamieszkujące 
tereny Zachodniej Ukrainy i Białorusi. W następnym 
dniu, tj. 18 września (poniedziałek) zastanawiano się 
w jakim charakterze i po czyjej stronie przystępuje do 
wojny Związek Radziecki. Niektórzy upatrywali w nim 
przeciwnika Niemiec, bo nikt nie wiedział o poro-
zumieniu Ribbentrop – Mołotow. Pierwsze radzieckie 
czołgi zjechały do Tłumacze wczesnym rankiem 19 
września. Tego samego dnia bardzo wielu tłumaczan 
narodowości żydowskiej i ukraińskiej stworzyło 
milicję. Wśród nich znalazł się też Polak - Makarewicz. 

Milicjanci pomagali w poszukiwaniu i rozbrajaniu 
rozlokowanych po domach nielicznych polskich 
żołnierzy, a także w  aresztowaniu Polaków, którzy 
zajmowali stanowiska w aparacie państwowym. Do 
milicji wstąpili komuniści, ich sympatycy i zdezorien-
towani ukraińscy nacjonaliści. Ci ostatni po kilku 
dniach wycofali się z tej służby, gdy dowiedzieli się, że 
Ukraina może być tylko radziecka, a o „samostijnej” 
nie wolno nawet myśleć. Do wystąpień terrorys-
tycznych nie doszło. Wojsko radzieckie bardzo szybko 
i masowo zajęło tereny i nie było szans na 
jakiekolwiek akcje w okolicy Tłumacza. Krążyła 
pogłoska, że w pewnej wsi Ukraińcy rozebrali do 
bielizny kilku polskich żołnierzy, których spotkali 
żołnierze radzieccy. Gdy dowiedzieli się gdzie i przez 
kogo zostali ograbieni, udali się na wskazane miejsce 
i rozstrzelali sprawców. Euforia z przybycia wojsk 
radzieckich ogarnęła przede wszystkim  Żydów, 
obawiających się przybycia wojsk niemieckich. 
Zamożniejsi i całe kupiectwo zdawało sobie sprawę, 
że pod względem samodzielności materialnej zostali 
przegrani. Już w pierwszych dniach handlarz cielętami 
Krügel w rozmowie z Wasyłyszynem wyznał po 
ukraińsku: „Piotrze, bardzo złej dokonaliśmy 
zamiany”. Ocena ta w krótkim czasie została 
potwierdzona, gdyż właścicielom sklepów nakazano 
sprzedaż towarów w relacji 1 zł = 1 rubel. Byłem 
świadkiem, jak w sklepie Lejbka Kruma jeden z braci 
Lepoldów występując w charakterze ważnego 
milicjanta i przedstawiciela władzy, z pistoletem 
u pasa, doniosłym głosem rozkazywał, by prowadzić 
normalną sprzedaż podstawowych artykułów 
spożywczych. Oficerowie radzieccy dysponując 
kilkumiesięcznymi poborami wykupili wszystko co się 
dało i to w anormalnych ilościach. Sklepy pustoszały 
w bardzo szybkim tempie, a kupcy ratowali część  
towarów przed wysprzedażą, ukrywając je w innych 
pomieszczeniach. W ten sposób w ciągu tygodnia 
zlikwidowany został handel, źródło utrzymania 
przeważającej części żydowskiej społeczności. 
Wkroczenie wojsk radzieckich fetowała również 
biedota wiejska, grabiąc porzucone majątki ziemskie. 
Według opowiadania mieszkanki Koropca - pani 
Małachowskiej, po ograbieniu dobrze prosperującego 
majątku hr. Badeniego, ludziska przez dwa tygodnie 
nie pracowali i siedząc po rowach, i cieniach raczyli 
się bułeczkami i pierogami z dworskiej mąki. Meble 
pokojowe i biblioteczne były cięte na pół, by mogły 
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zmieścić się pod strzechy. Po kilku dniach nowej 
władzy wiadomo było, że batko Stalin bezkompro-
misowo rozprawia się z wszelkimi przejawami 
ukraińskiej samodzielności. Zniknęli więc  z areny 
przedwojenni działacze nacjonalistyczni, min. Iwan 
Makuch.  Na przestrzeni  od września 1939 r. do 
czerwca 1941 r. nie istniały najmniejsze oznaki antago-
nizmów, nastąpiło w pewnym stopniu zbliżenie 
Ukraińców do Polaków. Zbliżenie to powstało na tle 
wspólnego losu i bytu materialnego. Wszyscy 
w jednakowym stopniu odczuwali niedostatki 
w zaopatrzeniu. Brakowało podstawowych produktów 
spożywczych, jak cukier i sól, mydło, materiały 
tekstylne, skóra i obuwie, wyroby żelazne, itp. Pojawiły 
się dotąd nieznane kolejki za chlebem (szczególnie 
w miastach), do których ludzie ustawiali się od 
wieczora, nierzadko rozpędzani przez milicję. Obydwie 
narodowości, nie wyłączając warstw najbiedniejszych 
nie akceptowały nowej ideologii oraz wprowadzenia 
nowej spółdzielczości rzemieślniczej  i kolektywnego 
rolnictwa.  Kierownicze stanowiska zostały obsadzone 
przez Rosjan lub zrusyfikowanych Ukraińców. 
Miejscowi Ukraińcy i Żydzi zajmowali niższe szczeble. 
Po żniwach W 1940 r. wprowadzono obowiązkowe 
dostawy zboża, a jesienią okopowych, za  które 
płacono w/g zaniżonych cen. Dodatkową udręką była 
sztucznie organizowana spontaniczność wywiązy-
wania się z tych kontyngentów. Tworzono całe 
kolumny furmanek wyładowanych zbożem. Na 
pierwszym wozie obowiązkowo umieszczany był 
transparent, a nierzadko zespół wiejskich grajków. Za 
tą fasadą rosła  nienawiść do władz, chłopi klęli 
wyczekując całymi dobami pod gołym niebem 
w niekończących się kolejkach. 

Na  przełomie  lat  1940/41  coraz  szerzej  
stosowana była praktyka bezpłatnych prac. Pod 
koniec stycznia 1941 r. większość  posiadaczy koni 
otrzymała nakaz wyjazdu w okolice Nadwórnej. 
Tłumaczanom wypadła wioska Pniów, gdzie czasem 
przez miesiąc prowadzono na szeroką skalę wyrąb 
i wywózkę drewna z przeznaczeniem na wschód. Do 
wyrębu zaangażowano również ludzi z naszego 
powiatu i też w formie szarwarku. Od maja 1941 r. do 
wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej olbrzymim 
terenem podobnej przymusowej pracy był teren 
budowy lotniska pod Stanisławowem. Tu zastosowano 
wynagrodzenie w naturze, tj. koniom przydzielono 
pewną ilość owsa. W przeddzień wybuchu wojny tj. 21 

czerwca byłem na terenie tej budowy. Na olbrzymiej 
płaskiej przestrzeni, w upale czerwcowego słońca 
pracowało całe mrowie ludzi i koni. Trudno było się 
zorientować,  gdzie początek i koniec tych robót. 
Coraz ostrzejsze formy nacisku stosowano na odcinku 
wprowadzenia gospodarki kołchozowej. Początkowa 
agitacja została zmieniona na nacisk natury 
ekonomicznej, min. nałożono bardzo wysoki domiar 
podatkowy pod nazwą „kult-zbir”. Domiarem tym 
objęto wszystkich zamożniejszych gospodarzy. Tym 
którzy nie byli w stanie wywiązać się z podatku 
groziły przykre konsekwencje, z więzieniem włącznie. 
Ażeby ustrzec się przed tym najgorszym i nie 
podpisać deklaracji kołchozowej chłopi zmieniali 
pokrycia dachów z blaszanych na słomę, uzyskanymi 
ze  sprzedaży  blachy pieniędzmi, opłacali  „kult-zbir”.  

Na tle przytoczonych zjawisk i sytuacji 
wzmogły się uprzedzenia Ukraińców do władzy 
i wszystkiego co radzieckie, a jednocześnie 
zauważalne stały się w środowiskach ukraińskich 
proniemieckie inklinacje. Coraz jawniej szerzone były 
pogłoski o nieuniknionym konflikcie niemiecko-
sowieckim. Wiadomość ta była głoszona tak pewnie, 
jakby pochodziła z dobrze poinformowanych kręgów 
z pierwszej ręki. W Tłumaczu zdekonspirowana 
została nielegalna ukraińska organizacja. Wiosną 
1941 r. aresztowano min. nauczyciela tłumackiej 10-
latki Harasymiuka (mąż Antosi Czoharzanki), uczniów 
klasy 8-mej: Jurczaka Włodzimierza i prawdopo-
dobnie Stryjskiego Anatola oraz Sztiglana Leona.  
Aresztowania uniknął Orest Komanowski, który 
wyrzucił  przez okno granat i wykorzystując zamęt 
wywołany detonacją, zbiegł. W kwietniu oraz maju 
1941 r. nastąpiły aresztowania na wsiach, z których 
zwożono ciężarówkami zwykłych ukraińskich 
chłopów.  

Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 
jednostki Armii Czerwonej w ciągu 7 - 10 dni opuściły 
teren woj. stanisławowskiego. W Tłumaczu nastąpiło 
kilkunastodniowe bezkrólewie. Czas ten wykorzystali 
Ukraińcy. Od strony Koliniec do miasta weszła grupa 
ludzi na czele z Wodosławskim, starszym bratem 
„ważnego”  milicjanta. Grupa ta powołała samorząd 
miejski i jednocześnie do miasta napłynęło dużo 
ochotników do tworzących się pododdziałów 
„siczowikiw” i milicji. Na czele tych formacji stanął  
starszy, siwy pułkownik (nieznany dotąd w Tłumaczu), 
a zastępcą został Teśla. Urząd burmistrza objął 
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Twerdoohlib, sekretarza - Leon Wasyłyszyn, pełniący 
tą funkcję również od września 1939 r. do czerwca 
1941 r. Pierwszym aktem działalności stworzonej 
władzy było aresztowanie „podejrzanych"  Polaków, 
których zatrzymywano na chybił trafił. Zatrzymanych 
zwolniono po kilku godzinach, a ostatnich rankiem 
następnego dnia. Prawdopodobnie znalazł się ktoś 
rozsądny i uznał ten krok za bezsensowny. Ukraińcy 
wyczekiwali przybycia Niemców, by przy ich pomocy 
ogłosić obiecaną niepodległą Ukrainę. Ku ich 
rozczarowaniu do miasta wkroczyła z początkiem lipca 
jednostka wojsk węgierskich. Węgrzy nie wtrącali się 
do czynności powstałej władzy Ukraińców. Tę bierność 
zachowali również w pierwszych dniach wysiedlenia 
ludności żydowskiej. Dopiero po kilku dniach 
stanowczo zaiterweniowali i zatrzymali tę nieludzką 
akcję. Nakazali  likwidację oddziałów „siczowikiw” 
i zredukowali stan liczbowy milicji. Po zbiorowym 
uczestnictwie oddziałów węgierskich w odprawianych 
Mszach św. w kościele zaczęło krążyć wśród 
Ukraińców twierdzenie: „nie wiedziałem, że 
Madziarzy to też Polacy”. Po odejściu Węgrów na 
wschód w Tłumaczu zjawiła się władza niemiecka, 
którą reprezentował „Landwirt” (stanowisko 
w rodzaju starosty) i niemiecka żandarmeria w liczbie 
około 10 -12 osób, wśród których na pewno  były 
cztery osoby władające językiem polskim. Byli to: 
Rymarczyk, Twardzik, Emil Klingbal i czwarty 
o imieniu Wilhelm. Distrikt Galitzien stał się faktem 
i nikt z Niemców nie wspomniał  o tworzeniu 
ukraińskiego państwa. Zawiedzeni Ukraińcy zaczęli 
wszczynać antypolskie akcje, co miało swoje 
odzwierciedlenie min. w sypaniu kopców,  tzw. 
„mohył” symbolizujących wiecznie pogrzebanie Polski. 
Poświęcenia mogił łączone były z przemówieniami 
i manifestacjami. W okolicach Tłumacza największego 
rozgłosu sypania i poświęcenia „mohyły” nadano 
w Nadorożnej, prawdopodobnie uznając ją jako 
symbol w skali powiatu.  

Po pewnym czasie dotarła do Tłumacza 
wiadomość o aresztowaniu we Lwowie przywódcy 
nacjonalistów Stefana Bandery. Potwierdziły  to 
napisy na płotach i ścianach o treści: „Hwil Hitler - 
wypustit nam Banderu”. Późną jesienią  1941 r. 
Niemcy zabronili organizowania środowych targów, 
które od wieków były nieodłącznym elementem 
gospodarczego życia powiatu. Mimo nakazów 
i wezwań ludzie nie zrezygnowali ze swoich 

przyzwyczajeń i targi w nieco ograniczonej formie dalej 
się odbywały. Do akcji rozpędzania gromadzących się 
na targu ludzi  Niemcy użyli żandarmerię, która 
wkroczyła do akcji na pięknych, dobrze utrzymanych 
koniach i brutalnie rozprawiła się z tłumem. 
Nacierając konno bili pejczami gdzie popadło, a że 
byli wśród nich władający polskim językiem, to 
siarczyście pierunowali. Zrodziło się więc 
przekonanie, że „Polaczki” przebrani w niemieckie 
mundury biją ukraiński naród. 

W lutym 1942 r. ludność Karpat w pierwszej 
kolejności odczuła zbliżające się widmo głodu. Huculi 
udawali się więc w tarnopolskie, by tam wymieniać 
rzeczy i materiały na zboże, fasolę, ziemniaki  i inne 
produkty spożywcze. Zdobyte z wymiany produkty 
nieśli  na ramionach w przepołowionych workach, 
czyli jeden węzełek z przodu, jeden z tyłu. Ziemniaki 
wieziono na prowizorycznie zbitych z desek sankach. 
Ten proceder był również zakazany. Przed budynkiem 
żandarmerii, która mieściła się w domu Makucha 
rozgrywały się często godne politowania sceny. 
Zatrzymanym Hucułom konfiskowano skromne 
węzełki ze zbożem, którzy pozbawieni swoich ciężko 
zdobytych produktów klękali i bezskutecznie błagali 
o ich  zwrot. Z  czym mieli wracać do głodujących 
dzieci? W akcji tej  uczestniczyli także żandarmi 
„Polaczki”. Następnym elementem, który podsycał 
nienawiść  do Polaków był problem folksdojczów. Na 
listę wpisywały się osoby pochodzenia niemieckiego 
lub z mieszanych małżeństw, uważane dotąd za 
Polaków. Przez podpisanie folkslisty uzyskiwali pewne 
przywileje i uniezależnienie się od rygorów 
administracji ukraińskiej. Przytoczone przykłady 
podjudzały i różniły dwie narodowości, lecz nie mogły 
stać się przyczyną krwawych porachunków. Główną 
przyczyną,   która   doprowadziła   do   bezmyślnego, 
barbarzyńskiego ludobójstwa upatruję w braku 
jakiegokolwiek realnego programu, braku konkretnej 
ukraińskiej orientacji politycznej, a przede wszystkim 
w braku światłych ludzi, którzy byliby w stanie 
pokierować działaniem i losem Ukraińców podczas 
zachodzących zmian na arenie światowej. Bazując na 
orientacji proniemieckiej, która wobec początkowych 
obietnic wydawała się słuszna, Ukraińcy doznali 
pierwszego gorzkiego zawodu. 

Niemcy pewni swej potęgi nie zdradzali chęci 
na tworzenie niepodległej Ukrainy. Nie zezwalali 
nawet na organizowanie sił zbrojnych w rodzaju armii 
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rosyjskiej Własowa, czy słynącej z okrucieństw RONA. 
Gdyby Ukraińcy w tym czasie mieli wyrobionych 
i przewidujących przywódców z pewnością zmieniliby 
swą proniemiecką służalczość na neutralność, tym 
bardziej po poniesionych przez Niemców klęskach pod 
Moskwą i Stalingradem. W tym skomplikowanym 
okresie na czele ukraińskiego ruchu stał 33-letni Stefan 
Bandera. Jako terrorysta, sabotażysta i działacz 
V kolumny mógł być bardzo dobry,  jednak te zalety nie 
mogły uczynić z niego przywódcy, czy męża stanu, 
z którym liczyliby się chociażby sprzymierzeńcy – 
Niemcy. Nic też dziwnego, że pod takim przywództwem 
Ukraińcy brnęli w coraz bardziej ślepy zaułek. 
Wierność wobec Niemców dochowali po odstąpieniu 
od Osi Włochów, po kolejnych klęskach na frontach, 
a nawet w czasie gdy klęska Hitlera była kwestią 
miesięcy i tygodni. Pod przywództwem młodych 
i niedouczonych ludzi Ukraińcy doprowadzeni zostali 
do krańcowego stanu frustracji i wrogości wobec 
Polski. Stan ten skrzętnie wykorzystali Niemcy. Wobec 
obawy przed możliwością powstania na swoich tyłach 
partyzantki, zainspirowali przeciwstawienie sobie 
dwóch narodowości na terenie Wołynia. Doszło tam  
do pierwszych mordów i odwetów na bezbronnej 
ludności polskiej. Niemcy przymykali oczy na 
istniejącą sytuację, mimo iż wydali Polakom pewną 
ilość broni. Rozprawili się w  ten sposób  z silnymi 
ośrodkami AK, które próbowały  obrony polskiej 
ludności. Po niepowodzeniach na Wołyniu, jesienią 
1943 roku Ukraińcy przenieśli swoją terrorystyczno-
bandycką działalność na teren woj. lwowskiego, 
stanisławowskiego i tarnopolskiego. Pierwszy i jedno-
cześnie masowy mord w powiecie tłumackim był 
w Nadorożnej. Do mordu i palenia zabudowań doszło 
na 16 dni przed wkroczeniem wojsk radzieckich. 
Następną ofiarą był Michał Kłonowski, który by ustrzec 
się przed aresztowaniem przez Niemców, uciekł 
z miasta w okolice  Koropca, gdzie został zamordo-
wany na 2 dni przed zajęciem Tłumacza przez wojska 
radzieckie. Kilkudniowe bezkrólewie (25 – 27 marzec 
1944 roku) Ukraińcy wykorzystali do palenia 
pofolwarcznych zabudowań na wsiach. Świadczyły 
o tym liczne łuny w kilku miejscach  jednocześnie. 

Pod względem opętańczej manii mordu 
i pożogi Ukraińcy wyprzedzili swoich niemieckich 
nauczycieli. Na potwierdzenie tego posłużę się 
wypowiedzią Twerdochliba w koszalińskim sądzie. Na 
zadane pytanie dlaczego wstąpił do Gestapo, 

odpowiedział: „organizacja postawiła mi do wyboru - 
ukraińska banda lub wstąpienie do Gestapo, 
wybrałem mniejsze zło”. Niemcy nie krzywdzili ludzi 
z małżeństw mieszanych, nie niszczyli bezmyślnie 
najmniejszych dóbr materialnych. Ich „uczniowie” 
mordowali  swoich sąsiadów, często własne rodziny. 
Ogarnięci żądzą niszczenia palili zabudowania 
mogące być w przyszłości wykorzystane przez 
miejscową ludność, wycinali sady. Tymi swoimi 
wyczynami weszli w matnię, z której nie było 
odwrotu. Rozpoczęte przy cichym poparciu Niemców 
dzieło mordów realizowali nadal przy niezbyt 
energicznej kontrakcji ze strony władz radzieckich. 
Cała akcja wyniszczania Polaków miała charakter 
ludobójstwa. W bestialski sposób mordowano ludzi, 
którzy nawet w minimalnym stopniu nie mogli 
przeszkodzić w realizacji planów i dążeń ukraińskich 
nacjonalistów. Rozpoczęte pod koniec XIX wieku 
prace poetów, literatów i uczonych ukraińskich 
zmierzające do podniesienia oświaty i świadomości 
narodowej Ukraińców znalazły swój tragiczny epilog 
wyreżyserowany przez półinteligentów, którzy poza 
rozbudzeniem skrajnie bandyckich instynktów 
niczego pożytecznego nie dokonali. Zachowując pełny 
szacunek dla prostego, pracowitego, życzliwego 
narodu ukraińskiego, jego uczonych i działaczy 
inicjujących walkę o naturalne prawo do samosta-
nowienia, nie znajduję najmniejszego usprawie-
dliwienia dla bandyckiej działalności ostatniej ekipy 
z okresu lat 1943-45. 
 

Przypisy 
 

 

1. Między  11 i 17 czerwca 1915 r.  pod  Rarańczą oddziały 
II Brygady Legionów Polskich stoczyły bitwę z piechotą 
rosyjską, której kulminacyjnym momentem była szarża 
pod  Rokitną  w  dniach  15-16 lutego  1918 r.  Na wieść, że 
państwa centralne ułożyły się z Ukraińcami, oddając im 
Chełmszczyznę i część Podlasia, będący w służbie 
austriackiej urzędnicy i wojskowi narodowości polskiej 
złożyli dymisje i oddali ordery. I i III  pułk piechoty  II 
Brygady Legionów, będącej wówczas częścią Polskiego 
Korpusu Posiłkowego pod dowództwem pułkownika 
Józefa Hallera przebiły się przez front austriacko-rosyjski 
na znak protestu przeciwko zawarciu brzeskiego traktatu 
pokojowego i połączyły się z II Korpusem Polskim. 
Większość żołnierzy, którym nie udało się przejść przez 
front  władze austriackie  internowały lub uwięziły. Traktat 
pokojowy z Ukraińską Republiką Ludową Niemcy i Austro-
Węgry podpisały w Brześciu  nad  Bugiem 9  lutego 1918 r.  
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Na grobach przodków  
 

Łukasz Wolski 
 

W tym roku odbyła się już VIII edycja akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, będąca 
wielkim kresowym pospolitym ruszeniem. Ponad 
1200 wolontariuszy przez 10 dni pracowało na 
polskich zapomnianych cmentarzach, rozsianych na 
dawnych ziemiach Rzeczpospolitej. Nie zabrakło 
również wzruszających spotkań z Rodakami, którzy 
okazali się gościnni, jak co roku. Zadanie ratowania 
polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach 
zostało po raz kolejny wykonane. Zapomniane polskie 
nekropolie wymagają jeszcze wiele pracy i niesamo-
witych nakładów siły oraz czasu, jednak z każdym 
rokiem ich sytuacja zdaje się poprawiać. Wielka w tym 
zasługa ponad wolontariuszy, w większości uczniów, 
którzy w pocie czoła porządkowali mogiły przodków. 

 

Cmentarze porządkowane w ramach akcji 
w 2017 roku. 

 
Antoniówka, Bar, Berdyczów, Berezowica Mała, 
Białogorodka, Białokrynica, Biały Kamień, 
Bohorodyczyn, Borysław, Bóbrka, Brody, 
Budzanów, Busk, Ciemierzyńce, Czerniowce, 
Czortków, Dawidkowce, Drohobycz, Hałuszczyńce, 
Hanaczów, Hodowica, Huciska, Hucisko Brodzkie, 
Husiatyn, Iwanczany, Jampol, Janów, Jaryszew, 
Jazłowiec, Kaczanówka, Kołodno, Kołomyja, 
Komarno, Korzec, Latyczów, Lisowce, Lityń, 
Ludwikówka, Łopatyn, Łoszniów, Łoszniów – 
kościół, Machnówka, Maksymówka, Markowa, 
Międzyrzecz Korecki, Mogielnica, Mołczany, 
Nadwórna, Niżniów, Nowa Uszyca, Nowosiółka, 
Okniany, Opryłowce, Ostapie, Otynia, Panasówka, 
Pasieczna, Piłatkowce, Podbuż, Podhajce, 
Podwłoczyska, Radziechów, Rarańcza, Rokitna, 
Rozdół, Sąsiadowice, Siemianówka, Sidorów, 
Sieniawa, Skałat, Sławuta, Słobódka Dżuryńska, 
Snitków, Suchodół, Szepietówka, Tarnawka, 
Tarnopol (cmentarz Mikuliniecki), Tłumacz, 
Toustobaby (Wysokie), Tuligłowy, Tuligłowy k. 
Królina, Wybranówka, Zasław, Zawadówka, Zbaraż, 
Żuków, Żytomierz. 
 

 
 

Po raz ósmy w Tłumaczu 
 

Cmentarz w Tłumaczu, miasteczku leżącym na 
skraju Pokucia, porządkowany jest przez naszych 
wolontariuszy już od 8 lat, czyli od I edycji akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 
Systematycznie udaje się przywrócić do normalnego 
stanu mogiły naszych rodaków, wśród których znaleźć 
można zabytkowe grobowce zasłużonych osób. 
Tłumacka nekropolia to obiekt wciąż czynny, co wiąże 
się z nowymi pochówkami. Niestety często odbywają 
się one ze szkodą dla starych polskich grobów, których 
zaczyna po prostu ubywać. Jednocześnie teren 
cmentarza jest mocno zaniedbany. Dzięki corocznym 
przyjazdom do Tłumacza na cmentarzu pracuje się już 
znacznie lżej, niż jeszcze kilka lat temu. Wycinanie 
krzaków, rdestu, akacji czy też wynoszenie hałd 
śmieci przynosi pozytywne efekty. Po raz kolejny 
udało się również skleić kilka grobowców, dzięki 
czemu przetrwają one kolejne lata. Mimo tego, że 
prace prowadzone są tutaj od 8 lat, wciąż udaje się 
odnaleźć nowe tabliczki nagrobne i uzupełniać 
prowadzoną inwenta-ryzację. Po naszym wyjeździe 
miejsce to wygląda zupełnie inaczej i z dumą możemy 
powiedzieć, że sumiennie wykonaliśmy zadanie. 
Ostatniego dnia pobytu na polskich grobach zapaliliśmy 
znicze oraz opletliśmy je biało-czerwonymi wstążkami. 

 

 
 
 
 

Józef Dynaryński na cmentarzu w Tłumaczu. 
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Okniany 
 

Uratowanie od zapomnienia cmentarza 
w Oknianach (dzisiaj Vikniany, rejon tłumacki, obwód 
iwano-frankiwski) to bardzo trudne zadanie. Jest on 
położony w trudno dostępnym miejscu, a większość 
nagrobków jest całkowicie zniszczona. Nie ma jednak 
zadań niewykonalnych, zwłaszcza dla uczestników 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Nasi 
wolontariusze gościli w Oknianach podczas lipcowego 
wyjazdu. Ta niewielka wieś leżąca kilkanaście 
kilometrów od Tłumacza, położona jest przy malo-
wniczym kanionie Dniestru. Większość Polaków, 
która mieszkała tutaj przed zmianą granic, osiedliła 
się na Dolnym Śląsku. Ich potomkowie zamieszkują 
m. in. Legnicę oraz Legnickie Pole. Ze śladów 
polskości pozostał tutaj zabytkowy drewniany 
kościółek, który przeniesiono do Oknian z Tłumacza 
jeszcze w XIX wieku. Dziś służy on grekokatolikom. 
Pozostałością po naszych rodakach jest również 
cmentarz. Usytuowany na pagórku, z dala od głównej 
drogi i zabudowań, który przez lata popadał w ruinę. 
Dziś jest w opłakanym stanie. Tylko z trzech 
nagrobków udało odczytać się inskrypcje. 
Niewykluczone jednak, że pod ziemią znajduje się 
więcej płyt z zachowanymi nazwiskami. Wśród 
zniszczonych mogił znaleźliśmy również ślady 
ormiańskich pochówków. 

Zaangażowanie i chęć do współpracy 
wykazują obecni mieszkańcy oraz władze Oknian, na 
czele z sołtysem Mirosławem Kraśniakiem. Już rok 
temu w trakcie pobytu w tej miejscowości podjęta 
została decyzja o uporządkowaniu cmentarza. Dzięki 
zbiórce zorganizowanej w ramach Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan przy TMLiKP-W, prace wykonano 
późną jesienią 2016 roku. Tutejsi zadeklarowali 
również, że będą systematycznie wycinać krzaki, by 
nie dopuścić do ponownego zarośnięcia starych 
mogił. W przyszłości planowane jest wykonanie 
lapidarium na cmentarzu, wraz płytą informującą 
o spoczywających tutaj Polakach. Póki co lokalne 
władze wyznaczyły obmiar cmentarza, by na terenie 
tym nie wypasać np. krów. Miejsce to ma mieć 
charakter zabytkowego. Cmentarzem w Oknianach 
opiekuje się grupa wolontariuszy, która pracowała 
również w Tłumaczu i Niżniowie. W jej skład wchodzą 
studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego, 
członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo-Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału 

Tłumaczan (w tym osoby pochodzące z Oknian) oraz 
sympatycy idei ratowania polskiego dziedzictwa 
narodowego na Kresach. Wolontariusze, którzy 
pracowali na cmentarzach w Tłumaczu, Oknianach 
i Niżniowie: Jakub Bornio, Irena Rosowska, 
Aleksandra Rzewuska, Kamila Nazimek, August 
Jaworski, Konrad Jaworski, Janina Ziobro, Zygmunt 
Dynaryński, Józej Dynaryński, Elzbieta Krawczyk, 
Małgorzata Bondariuk. 
 

 
 
 
 
 
 

Tajemniczy Niżniów 
 

Niewielki dziś Niżniów nie przypomina czasów 
swojej świetności sprzed dekad. Z śladów polskości 
pozostała tutaj kapliczka sióstr Niepokalanek i stary 
cmentarz, który był porządkowany przez naszych 
wolontariuszy w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”. Niżniów to z wielu względów 
miejsce niezwykłe. Już w 1508 roku był notowany 
jako miasto, należąc do dóbr rodu Sieniawskich. 
Późniejszymi właścicielami tutejszych ziem były m. in. 
Potoccy, Jabłonowscy i Lanckorońscy. W styczniu 
1740 roku wojewoda rawski Stanisław Jabłonowski 
ufundował w Niżniowie klasztor Paulinów. Dwa lata 
później rozpoczęto jego budowę, wraz z Kościołem. 
Ponad 100 lat później, w 1883 roku, błogosławiona 
siostra Marcelina Darowska (założycielka SS Sióstr 
Niepokalanek), założyła tutaj klasztor. Uważała go za 
najukochańszy „dom” po Jazłowcu.  Założyła tam 
również  elementarną szkołę, która była bezpłatna. 

Na cmentarzu w Oknianach. Zygmunt Dynaryński, 
Janina Ziobro, Józef Dynaryński. 
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Jeszcze w 1930 roku w mieście znajdowały się 4 
restauracje, hotel oraz piękny urząd miejski. Po II 
wojnie światowej Niżniów uległ degradacji, a wraz 
z nim polski cmentarz. Jeszcze wcześniej spalono 
zarówno kościół, jak i klasztor. Dziś zostały po nich 
tylko ruiny i kaplica nagrobna sióstr Niepokalanek. 

 
 
 
Naszym zadaniem jest zatem ratowanie 

polskiej nekropolii, znajdującej się w bardzo złym 
stanie. Widok, jaki zastaliśmy po przyjeździe do 
Niżniowa nie był dla nas zaskoczeniem. Miejsce to 
w ogóle nie przypominało cmentarza, a wszystkie 
nagrobki były kompletnie zasłonięte przez drzewa, 
krzewy i krzaki. Z czasem jednak odsłanialiśmy 
kolejne mogiły, płyty nagrobne, grobowce. Wśród 
nich znaleźliśmy miejsce pochówku chociażby 
księżnej z Jabłonowskich, jednej z właścicielek tych 
ziem. Wiele z grobów było przysypanych ziemią, ale 
wielkim nakładem sił udało się je postawić do pionu 
i skleić, gdyż były one również pokruszone. 
Szczególnie ważna jest dla nas mogiła Legionistów 
Polskich z 1920 roku, którzy polegli tutaj 28 sierpnia 
1920 roku, dzień po przybyciu do Niżniowa Symona 
Pytlury, naczelnego wodza URL, której żołnierze 
u boku Polaków walczyli z bolszewikami. 
„W Niżniowie delegacja 7 pułku Legionów 

reprezentowana przez por. St. Lepmarta i st. sierż. 
Jana Górniaka złożyła wieniec na grobach Bohaterów 
poległych w walkach pod Niżniowem w latach 1919-
1920” – to informacja z Zeszytów Tłumackich. 
Niestety tablica z tej mogiły jest zniszczona i nie 
można odczytać wszystkich danych. Staramy się do 
nich dotrzeć, by potem poddać tablicę renowacji 
i przywrócić jej właściwy wygląd.  

W pracach na cmentarzu w Niżniowie 
pomagał nam radny powiatu tłumackiego Dmytro 
Romanyszyn wraz z miejscowymi wolontariuszami. 
Dmytro stara się dbać na co dzień o nekrpolię 
i doprowadził do wydzielenia jej terenu, który dzisiaj 
ma historyczny charakter i nie może zostać 
zlikwidowany. Z tym miejscem wiąże się smutna 
historia. Mieszkająca obok rodzina postanowiła na 
cmentarnej ziemi kuchnię polową oraz zasadziła sad 
wśród mogił. W ciągu roku od tego wydarzenia 
wszyscy zmarli, a do dzisiaj nikt nie chce kupić domu 
i działki do niego przylegającej. Mimo bardzo niskiej 
ceny. Do Niżniowa z pewnością będziemy powracać 
w kolejnych latach. Głównym zadaniem jest 
odnowienie mogiły legionistów. Przed nami również 
druga część cmentarza, która jest całkowicie skryta 
w lesie. Również i tam czekają groby, które należy 
odnowić.                           

http://www.studiowschod.pl 
 

Oddaliśmy hołd 
Legionistom Żelaznej Brygady 

 
Łukasz Wolski 
 

Odbudowana mogiła Legionistów Żelaznej 
Brygady, którzy polegli w walce o wolną ojczyznę, 
została poświęcona w sobotę 4 listopada 2017 r. To 
wyjątkowe wydarzenie, będące wspólną inicjatywą 
Fundacji Studia Wschód oraz TVP Polonia jest 
patriotycznym i mocnym wejściem w rok stulecia 
odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Od dwóch lat na cmentarzu w Pasiecznej 
pracują uczniowie Zespół Szkół im. ks. Jana Dzierżonia 
w Pieszycach wraz z opiekunami. To oni na nowo odkryli 
ten pomnik i zadbali o to, by mogiła oraz teren wokół 
niej był uporządkowany. Jednak konstrukcja 
monumentu była naruszona, co groziło zawaleniem. 
Nasze środowisko nie mogło przejść obojętnie wobec 
mogiły, w której  spoczywają  bohaterowie  narodowi. 

Wolontariusze na cmentarzu w Niżniowie 

http://www.studiowschod.pl/
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Po powrocie z kresowych cmentarzy, 
wszystkie siły skierowaliśmy właśnie w kierunku 
Pasiecznej. Działaliśmy na różnych frontach: 
prowadząc zbiórkę na odbudowę pomnika, pisząc 
artykuły popularyzujące wiedzę na temat Żelaznej 
Brygady i pracując przy renowacji mogiły. Grupa 
naszych wolontariuszy przez kilka dni przebywała 
w Pasiecznej, by przyśpieszyć odbudowę pomnika.  

 
Starszy inspektor Związku Strzeleckiego w Trzebnicy 

Roman Chandoha odczytuje Apel Poległych 
 

Akcję, której finał odbył się 4 listopada, 
prowadziliśmy wspólnie z telewizją TVP Polonia. 
W samo południe w Pasiecznej odbyło się 
poświęcenie odbudowanej mogiły, którego dokonał 
biskup Leon Mały. Towarzyszyli mu również inni 
duchowni, w tym o. Bronisław Staworowski, 
franciszkanin z Krakowa, a także przedstawiciel 
kościoła greckokatolickiego. Na tę wyjątkową 
uroczystość przybyły poczty sztandarowe 
dolnośląskich szkół, harcerze z 710. drużyny 
Kedyw z  Legnicy oraz wolontariusze, którzy 
od lat porządkują polskie cmentarze rozsiane 
po całej Ukrainie. Młodzież czynnie dała 
wyraz temu, że pamięta o polskich 
bohaterach sprzed ponad 100 lat. 
Towarzyszyli im Strzelcy ze Lwowa, którzy na 
co dzień kultywują polskie tradycje i historię 
na Ukrainie. Nie zabrakło polskich władz 
konsularnych we Lwowie, a także lokalnych 
samorządowców, w tym Zinowija 
Andrijowicza, mera Nadwórnej. Od początku 
ukraińska strona wyrażała chęć współpracy 
przy odbudowie pomnika, tworząc w ten sposób 
dobry klimat całego przedsięwzięcia. Polskich 

samorządowców reprezentował Kazimierz Burtny, 
wicestarosta legnicki. Obecni byli także 
przedstawiciele organizatorów przedsięwzięcia: 
redaktor Grażyna Orłowska-Sondej z Fundacji Studio 
Wschód oraz Filip Frąckowiak, wicedyrektor TVP 
Polonia. Z ramienia Stowarzyszenia „Res Carpathica” 
przybył dr Jan Skłodowski, popularyzator wiedzy na 
temat Karpat oraz historii. W uroczystości udział 
wzięli nasi rodacy z Nadwórnej, Pasiecznej oraz 
okolic. Byli bardzo wzruszeni, że w Polsce nie 
zapomina się o nich oraz o bohaterskiej postawie 
Legionistów sprzed ponad 100 lat. Uczniowie 
z tutejszej szkoły również byli obecni podczas tego 
wyjątkowego wydarzenia. Dyrektor tej placówki, 
Roman Sadruk dba, by co roku 11 listopada młodzież 
zapalała znicze pod kurhanem Legionistów. 
O muzyczną oprawę wydarzenia zadbał natomiast 
zespół Podolski Kwiat z Koziatyna. Młodzi artyści 
przejechali kilkaset kilometrów, by wykonać 
patriotyczne polskie pieśni. Pod odnowionym 
pomnikiem Żelaznej Brygady odśpiewany został 
Hymn Polski, Rota, a także „My, pierwsza brygada”. 
Przedstawiciele władz, organizacji i szkół złożyli zaś 
pod mogiłą wiązanki oraz kwiaty. Wszyscy uczestnicy 
uroczystości zapalili znicze, upamiętniając w ten 
sposób bohaterskich Legionistów. 

W niedzielę odbyła się Msza święta, podczas 
której modlono się za ojczyznę oraz bohaterskich 
Legionistów. Później uczniowie i wolontariusze 
spotkali się z rodakami. Została ich wprawdzie garstka, 
jednak myślami są cały czas z Polską. Serdecznie 
dziękowali, że ojczyzna nie zapomina o nich.    
 

 
http://www.studiowschod.pl 

Strzelcy ze Lwowa oddają hołd Legionistom 
 

http://www.studiowschod.pl/artykuly/ku-chwale-legionistow-polskich-zbiorka-na-odbudowe-pomnika-zelaznej-brygady-w-pasiecznej/
http://www.studiowschod.pl/artykuly/mlodziez-remontuje-pomnik-polskich-legionistow-na-kresach-wschodnich/
http://www.studiowschod.pl/artykuly/mlodziez-remontuje-pomnik-polskich-legionistow-na-kresach-wschodnich/
http://www.studiowschod.pl/stowarzyszenie-res-carpathica-patronuje-inicjatywie-odbudowy-pomnika-zelaznej-brygady-w-pasiecznej/
http://www.studiowschod.pl/
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Biel wigilijnego stołu 

Andrzej Kumor, Mississauga 

Święta Bożego Narodzenia są czymś na kształt guzika 
pozwalającego zatrzymać maszynerię naszej 
rozbieganej codzienności; pstryk i możemy ochłonąć 
i pomyśleć. Niezależnie od tego czy jesteśmy religijni, 
czy nie, trzeba sporego wysiłku, by zignorować 
świąteczny nastrój; aby machnąć na Boże Narodzenie 
ręką i przejść obojętnie obok Wigilii. Szczególnie jeśli 
jest się Polakiem. Jakoś tak się stało, że to te „zimowe” 
święta, kiedy na stole czeka nakrycie dla nieznanego 
wędrowca, który może wejść z mroku mroźnego 
powietrza, to one właśnie odbudowują naszą polską 
rodzinę. Boże Narodzenie w czasach zaborów, okupacji, 
sowieckiego zniewolenia odtwarzało w nas ludzi 
i przypominało, kim rzeczywiście jesteśmy w oczach 
Pana Boga. Zwłaszcza jeśli jeszcze kilka dni wcześniej 
tłumaczyliśmy sobie przed lustrem, że przecież żyć 
jakoś trzeba; że trzeba załatwiać konkretne sprawy, 
zarabiać konkretne pieniądze. Ta przepaść między 
tym, kim jesteśmy, a kim powinniśmy być, staje się 
w Święta niewygodna i trudna do zgłuszenia. Tę 
przepaść uświadamia nam bezbronny wszechmocny 
Bóg leżący na sianie. Boże Narodzenie zdziera z nas 
wielomiesięczne złogi fałszu i obłudy. Niektóre 
Wigilie zdolne są nawet przeorać głębiej, zedrzeć lata 
samookłamywania, pychy, próżności, uporu w złym; 
dać okazję, by się pogodzić albo zacząć na nowo, 
zapełnić oczy łzami straconego czasu. Tak jakoś też 
jest, że Boże Narodzenie wydobywa „Polaka” 
w Polakach i człowieka w ludziach. W światełkach 
choinki, biel opłatka jest jak latarnia morska – od razu 
widać, jak daleko jesteśmy od brzegu, ile zboczyliśmy 
z właściwego kursu. Pokazuje też, jak daleko jesteśmy 
od Polski; tej geograficznej i tej duchowej – 
dziedzictwa setek pokoleń, wskrzeszonego mieczem 
i obmytego we krwi obrońców wiary i króla; każe się 
zastanowić, czy jesteśmy ich godni. Każe pomyśleć 
o tych wszystkich bliskich, którzy odeszli tam, skąd 
przychodzi Pan. Te Święta dają nam też dobrą okazję 
dostrzec małość współczesnych wandali unurzanych 
w pogaństwie konsumpcji, zamkniętych w pysze 
posiadania; dają okazję ujrzeć truchło barbarii 
konającego Zachodu, który na własne życzenie wyzuł 
się z tysiącletniej tradycji wiary. Kiedy świat tonie, 
nam na wigilijnej wyspie, w naszej oazie; w arce 

niesionej rzeką pokoleń dane jest posmakować 
wiecznej jedności i pełni szczęścia. Bo oto w Wigilię 
liczy się przede wszystkim ciepło naszych serc, gdy 
ktoś uchyla przed nami rąbka egzystencjalnej 
tajemnicy. Bo Boże Narodzenie wydobywa na chwilę 
to, co jest naprawdę ważne i zasłania pozłacane 
śmieci. Otaczająca nas dzisiaj barbaria skazuje 
współczesnych na odkrywanie rzeczy prostych – tych 
samych, które jeszcze nie tak dawno – dwa, trzy 
pokolenia temu były oczywiste i fundamentalne. Przy 
okazji śmierci Vaclava Havla przypomniano jego gorzkie 
słowa, kiedy pisał, że „pierwsza na świecie globalna, 
ateistyczna cywilizacja zmierza do katastrofy, a Zachód 
utracił połączenie z wiecznością i nieskończonością, 
przez co niekończący się kolektywizm konsumencki 
rodzi nowy typ samotności”. Ta smutna prawda została 
spuentowana w ogołoconych murach umarłego 
praskiego kościoła św. Anny, zamienionego dzisiaj 
w centrum kultury, gdzie wystawiono zwłoki zmarłego 
dramatopisarza. A przecież narodziny Boga wśród 
ludzi są przemieniającą siłą, jej odrzucenie to 
odrzucenie porządku rzeczy; postawienie się poza 
nawiasem człowieczeństwa. Człowiek nie jest 
samoistny, nie jest w stanie być sam z siebie i sam dla 
siebie. Potrzebuje Boga, aby siebie zrozumieć, 
potrzebuje Boga, aby być prawdziwie wolnym, 
a święta Bożego Narodzenia dobitnie pokazują, że 
potrzebuje Boga, aby żyć w pokoju. Kiedy więc 
siądziemy do wigilijnej kolacji, nie rozczulajmy się nad 
sobą i nie dajmy się unieść łzawym sentymentom; 
w tych Świętach chodzi przecież o prawdę, prawdę 
o naszym życiu. Ta prawda kieruje na dobrą drogę, 
daje olbrzymią radość i jest źródłem nieprzemijającej 
nadziei oraz zrozumienia. To są najprzyjemniejsze 
święta, bo jest wspólnota, dzięki której poznajemy, że 
jedność w Bogu z innymi to nasze prawdziwe 
przeznaczenie i prawdziwe szczęście. Każde Boże 
Narodzenie daje okazję, aby wraz z rodzącym się 
Bogiem zgasła tęsknota w naszych domach, zniknął 
lęk, niepokój i odeszła złość. Bóg się rodzi moc 
truchleje, nie ma czego się obawiać. 
 

Niech te Święta będą dla Państwa prawdziwym 
odkryciem Boga, a przez to prawdziwym odkryciem 
siebie; odkryciem Boga w radości i w cierpieniu, 
w miłości i w samotności, wspólnie i na przekór 
wszystkim. Nad to nie ma nic. Wesołych Świąt! 
 

http://goniec.net 

http://goniec.net/
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Darowizny za okres od 01.12.2016 r. do 31.12.2016 r. 
 

 

Nazwisko i imię 
Kwota darowizny na 

cele statut. 
cm. w 

Oknianach 

Duda Anna 32,00  

Dziweńko Leontyna 32,00  

Knapik Bożena 50,00  

Sapa Kazimierz 22,00  

Szmyd Andrzej 50,00  

Tomaszewska Elżbieta 100,00  

Woźniak Ryszarda  50,00 

Zakowicz Mieczysław  100,00 

Zakowicz Tadeusz  200,00 

 
 

Darowizny za okres od 23.06.2017 r. do 30.11.2017 r. 
 

 

Nazwisko i imię 
Kwota darowizny na 

cele statut. 
cmentarz w 
Oknianach 

kościół w 
Oknianach 

kościół w 
Tłumaczu 

Borsuk Aniela 32,00    

Duda Anna 32,00    

Dziweńko Leontyna 132,00    

Helt Krystyna i Ryszard 64,00    

Jagasyk Krystyna 25,00    

Kaniuka Zdzisława  100,00   

Kieba Janina 100,00    

Klonowski Gabriel  82,00    

Korytkowska Izabela 32,00    

Mikołajek Janina i Jan 120,00    

Nespiak Danuta 22,00    

Neuman Jadwiga 82,00    

Prymakowska Genowefa 32,00    

Skawiński Jacek Sławomir 100,00    

Stiasny Wanda 32,00    

Szymułowicz Anna 82,00    

Tuzinkiewicz Antoni 82,00    

Urbańska Elżbieta i Władysław 15,00    

Wąs Fryderyka 32,00    

Wesoła Filomena 10,00    

Wypych Aniela 42,00    

Zakowicz Anna    100,00 

Zakowicz Jan (Wężowice) 15,00 60,00   

Zakowicz Mieczysław  100,00   

Zakowicz Tadeusz   300,00  

 

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Dzięki Wam Ogólnopolski 

Oddział Tłumaczan może istnieć i  dbać o polskie utracone dziedzictwo. 

Zarząd OOT i Redakcja Zeszytów Tłumackich. 

Wszystkich darczyńców, którzy wnieśli 

darowizny w  grudniu 2016 roku 

serdecznie przepraszamy za brak 

informacji o wpłacie, która powinna 

ukazać się w Zeszytach Tłumackich nr 

1(59)2017 r. 
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Sympatyków i członków naszego Oddziału 
zapraszamy na coroczny Opłatek, który odbędzie się 
13 stycznia 2018 r. o godz. 13-tej w Domu Kultury 
„Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. (Wrocław Pilczyce). 
Msza św. opłatkowa zostanie odprawiona o godz 11-
tej w kościele pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi 
Panny przy ul. Pilczyckiej 139 (Wrocław Pilczyce) 
Koszty konsumcji  50 zł/osoby.  
 

Aby zapewnić sprawną organizację oraz miłą 
atmosferę Opłatka prosimy o zgłoszenie 
udziału do Elżbiety Niewolskiej (tel. 
790 211 416) do 6 stycznia  2018r.  Ważne!!!!! 
 

Wszystkie chętne panie (również panów) 

prosimy o przyniesienie ciast!   
 

W celu ułatwienia dojazdu osobom poruszającym 

się za pomocą komunikacji miejskiej podaję trasy 

autobusów i tramwajów, którymi z różnych 

punktów Wrocławia można dotrzeć do Domu 

Kultury oraz kościoła. 
 

Dojazd do kościoła i Domu Kultury „Piast”. 
(w nawiasach miejsca ulokowania przystanków) 

 

Tramwaj  
 

31 – Świeradowska, Bardzka, Hubska, Gliniana, 

Borowska (Dworzec Autobusowy), Stawowa 

(Dworzec  Główny), Piłsudskiego (przystanki: 

Arkady, Pl. Legionów, Pl. Orląt Lwowskich), 

Legnicka,  Pilczycka.  Wysiadamy   na   przystanku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pilczycka – Górnicza. Przystanek docelowy linii – 

stadion, 
 

Autobusy  

  

101 – Legnicka (Kwiska), Pilczycka  (Kolista, 

Górnicza). Wysiadamy na  przystanku Pilczycka – 

Górnicza. Przystanek docelowy linii -  Leśnica.  

 

102  - Pl. JP II (Sokolnicza), Legnicka, Zachodnia 

(Inowrocławska, Głogowska), Legnicka 

(Niedźwiedzia, Kwiska)) Pilczycka (Kolista, Modra, 

Górnicza). Wysiadamy na przystanku Pilczycka – 

Górnicza. Przystanek docelowy linii ul. 

Kosmonautów (szpital). 

 

103 – Pl. JP II (Sokolnicza), Legnicka, Zachodnia 

(Inowrocławska, Szczepin) Poznańska, Długa, 

Popowicka (Rysia, Wejherowska), Pilczycka (Kolista, 

Modra, Górnicza). Wysiadamy na przystanku 

Pilczycka – Górnicza. Przystanek docelowy linii -  

Pracze Odrzańskie. 

 

Na przystanku Pilczycka – Górnicza wysiadamy 

przy  kościele. 
 

136 – Tarnogajska – Gazowa, Świeradowska, 

Borowska, Armii Krajowej, Wiśniowa, Hallera,  

Gajowicka, Klecińska, Na Ostatnim Groszu, 

Horbaczewskiego, Bajana, Górnicza – Rękodzielnicza, 

(Dom Kultury),  Gwarecka – Górnicza (kościół). 

Przystanek docelowy linii – ul. Dokerska (Kozanów). 

 

Janina Kubica z d. Sokołowska 

Ur. 17.03.1922 r. w Tłumaczu 

Zm. 11.10.2017 r. w Warszawie 

 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia pogrążonym w żałobie Rodzinom 

składa Zarząd OOT oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
 

Ogłoszenia 

Odeszli 

Opłatek Tłumacki 

 

Stanisław Wroński 

Ur. 15. 04.1929 r. w Tłumaczu 

Zm. 09.09.2017 r. w Ostrzeszowie  
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Dojazd do Domu Kultury „Piast” od strony ulicy 

Legnickiej – Lotniczej. 

 
Tramwaje – 3, 10, 20, 33, wysiadamy na 

przystanku Lotnicza – Metalowców 

 

3 – Opolska, Krakowska, Traugutta,  Oławska 

(Galeria Dominikańska), Kazimierza Wielkiego, 

Legnicka, Lotnicza, przystanek końcowy -  Leśnica. 

10 – Biskupin (Olszewskiego), Wróblewskiego, 

Skłodowskiej–Curie, Pl. Grunwaldzki, 

Wyszyńskiego, Oławska (Galeria Dominikańska), 

Kazimierza Wielkiego, Legnicka, Lotnicza, 

przystanek końcowy -  Leśnica. 

20 – Grabiszyńska (cmentarz), Hallera, Powstańców 

Śląskich, Świdnicka, Krupnicza, Kazimierza 

Wielkiego, Pl. JP II, Legnicka, Lotnicza, przystanek 

końcowy -  Leśnica. 

33 – Sępolno, Stadion Olimpijski, Różyckiego, Pl. 

Grunwaldzki, Galeria Dominikańska, Kazimierza 

Wielkiego, Legnicka, Lotnicza, przystanek końcowy 

– Pilczyce. 

 

 

P  O  D  Z  I  Ę  K  O  W  A  N  I  E 
 
Wszystkim ofiarodawcom, którzy odpowiedzieli na 
apel i swoimi wpłatami wsparli  renowację  
dawnego cmentarza polskiego w Oknianach, 
składamy serdeczne podziękowania. 
 

W roku ubiegłym zamieściliśmy apel o wsparcie 
renowacji dawnego cmentarza polskiego w Oknianach. 
Dzięki zebranym środkom udało się zrealizować 
podstawowy cel, jakim było wycięcie kilkudzie-
sięcioletniego lasu porastającego teren cmentarza. 
Pieniądze pokryły koszty prac wykonanych przez 
obecnych mieszkańców Oknian. Na skutek tej wycinki 
odsłonięto kilkudziesiąt grobów oznaczonych  
krzyżami i zapadniętych nagrobków z nieczytelnymi 
napisami, ogólnie w bardzo złym stanie. Aby 
w sposób trwały utrzymać cmentarz w stanie 
uporządkowanym, należałoby teren ogrodzić, 
wykarczować pozostałości korzeni po wyciętych 
drzewach i krzewach, odnowić krzyże i nagrobki oraz 
umieścić pamiątkową tablicę. 

W związku z tym nadal apelujemy do 
wszystkich, dla których los cmentarzy Polaków na 
dawnych Kresach nie jest obojętny, a szczególnie do 

tych, których przodkowie spoczywają na dawnym 
cmentarzu w Oknianach o kontynuowanie wsparcia 
finansowego dla przywrócenia właściwego stanu  
miejsca wiecznego spoczynku. 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 

Składki członkowskie  
 
 

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

Składka członkowska wynosi 18 zł. 

 
 

Wczasy w Pogorzelicy 
 
Informujemy, że wczasy w Pogorzelicy odbędą się 

w dniach od 23.06.2018. do 06.07.2018. Koszt pobytu 

jednej osoby (noclegi i wyżywienie) 1199 zł/turnus. 
Przydzielono nam ok. 50 miejsc, więc prosimy 
o odpowiednio wczesne zgłoszenia i wpłacenie 
zaliczek na podane konto do 15 lutego 2018 r. 
Drugą część zaliczki musimy wpłacić do 25 lutego 
2018 r. Informuję także, że zarezerwowano już 38 
miejsc (wpłacono zaliczki), więc osoby chętne 
powinny jak najszybciej zgłaszać swój pobyt. 
Organizator turnusu nie przewiduje zniżek na dzieci 
oraz nie posiada pokoi jednoosobowych. Osoba, 
która zechce być w pokoju sama, będzie musiała 
dopłacić 50 % kosztów pobytu. Szczegółowy program 
pobytu oraz zdjęcia ośrodka znajduje się na ostatniej 
stronie oraz na wewnętrznej części okładki ZT. 
 
 
Zaliczki należy wpłacać na konto: TMLiKPW Zarząd 
Główny  z  dopiskiem – wczasy w Pogorzelicy.  
PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 
0131 9631 

 

 
Zgłoszenia przyjmuje  Elżbieta Niewolska 

tel. 790211416. 
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Oferta Specjalna na Wczasy 2018. 

 

Serdecznie zapraszamy do Ośrodka Wypoczynkowego “ KOMANDOR ” w Pogorzelicy!!!  

 

Korzystając z naszej oferty będą mogli Państwo wypoczywać w malowniczej okolicy otoczonej lasem sosnowym, 

z dala od gwaru i tłumu turystów.  Turnus 23.06.2018 do 06.07.2018. Cena 1199 zł/osoba/turnus. 
Zakwaterowanie w domkach, niezależne wejście do każdego pokoju, pokoje 2-3 osobowe z łazienkami i telewizorami – 

Z TARASEM lub TRAWNIKIEM  

Cena obejmuje :  

- Zakwaterowanie i wyżywienie,  

- 3 posiłki dziennie (śniadanie i kolacja w formie bufetu), obiad: dwie zupy do wyboru- bez ograniczeń, trzy 

rodzaje napoi - bez ograniczeń ,  jeden zestaw drugiego dania do wyboru z trzech  

- Możliwość zamówienia posiłków dietetycznych według zaleceń lekarza  

- Trzy osoby Gratis przy 45 płatnych  

- Jeden wieczorek taneczny z muzyką na żywo 

- Jeden wieczór przy ognisku lub grill z pieczeniem kiełbasek  

- Opiekę profesjonalnego Animatora , który wypełni wolny czas ciekawymi konkursami, zabawami itp. przez 8 

godzin codziennie.  

 

Na terenie ośrodka znajdują się:  

– bezpłatny parking samochodowy, miejsce na ognisko, grille  

– sale TV, Video-DVD, Internet bezprzewodowy WiFi  

– sala dyskotekowa,  

– specjalnie wydzielone i zagospodarowane boisko do siatkówki, koszykówki i kometki,  

– miejsce przystosowane do organizacji zajęć z animacji dla dzieci i dorosłych  

– plac zabaw dla dzieci,  

– wypożyczalnia rowerów oraz sprzętu sportowego do dyspozycji wczasowiczów.  

 

W sezonie 2018 przygotowaliśmy dla Państwa wiele nowości, atrakcji oraz zmian. Oto niektóre z nich:  

 

PROFESJONALNY ZESPÓŁ ANIMATORÓW  

- Atrakcją lata 2018( od 01-maja-2018 do 30-września-2018) będzie profesjonalny Zespół Animatorów, który 

postara się wypełnić Państwa wolny czas wieloma atrakcjami. Animatorzy będą do Państwa dyspozycji 

codziennie( niedziela dzień wolny od animacji). Bogaty program animacyjny będzie pozwalał na znalezienie w 

naszym Ośrodku zarówno coś dla dzieci, młodzieży, jak i dla dorosłych.  

NASZA KUCHNIA  

- W sezonie 2018 miło nam będzie zmienić dla naszych gości formę serwowania posiłków. Śniadania i Kolacje 

nadal pozostaną w formie bardzo bogatego bufetu szwedzkiego, gdzie znajdą Państwo zarówno ciepłe jak i zimne 

dania. Na obiad natomiast będziecie Państwo mieli do wyboru dwa rodzaje zupy - bez ograniczeń, trzy rodzaje 

drugiego dania - do wyboru , trzy rodzaje napoi - bez ograniczeń.  

INDYWIDUALNE DIETY ŻYWIENIOWE  

- Jednocześnie zgodnie z sugestiami Naszych Gości wprowadzamy możliwość zamówienia diety żywieniowej dla 

Państwa . Do wyboru macie Państwo dietę wątrobową, dietę lekkostrawną, dietę wegetariańską i dietę wegańską, 

przy zamówieniu diety w recepcji nie będzie już możliwości jej zmiany przez cały pobyt.  

 

LETNIE KINO KOMANDORA  

NAMIOT  ZABAW  I  GIER  

MONITORING,  BEZPŁATNE WI-FI  

PROFESJONALNY  PLAC  ZABAW  DLA  NAJMŁODSZYCH  

RABATY NA ATRAKCJE  - Dla naszych Klientów rabat 10% na bilety do Parku Miniatur i Kolejek.  

Zapraszam  - Maciej Szłapacki 



 

 

 

 

 

 

Ośrodek wypoczynkowy 

„Komandor” 

Pogorzelica, ul. Sołdka 2 



 

 

 

Czasopismo dofinansowano ze środków 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

 

 

8 edycja akcji „Mogiłę pradziada 

ocal od zapomnienia”. Uroczyste 

pożegnanie wolontariuszy przed 

Urzędem Marszałkowskim. 8 lipiec 

2017 r. Na zdjęciu po lewej: red. G. 

Orłowska, prof. M.  Struś (Rajd 

Katyński) oraz Członek Zarządu 

Województwa Dolnośląskiego - T. 

Samborski. Na pozostałych 

zdjęciach: artyści scen polskich, 

wolontariusze z Tłumacza, oraz 

wolontariusze z pozostałych grup. 

 


