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Drodzy Tłumaczanie i Sympatycy OOT.  

Szanowni Czytelnicy Zeszytów Tłumackich 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Wraz z ukazaniem się tego numeru Zeszytów 
Tłumackich zakończy się jubileuszowy rok 2018, 
świętujący 100-lecie odzyskania przez Polskę 
niepodległości, a rozpocznie się rok 2019, który 
przyniesie nam 30. rocznicę formalnej rejestracji 
w 1989 roku działalności Ogólnopolskiego Oddziału 
Tłumaczan w strukturze Towarzystwa Miłośników 
Lwowa.  

30 lat w tłumackiej rodzinie, to bardzo 
znamienna rocznica, gdyż właśnie od świętowania 30-
lecia matury uzyskanej w 1926 roku, rozpoczęła się 
tradycja zjazdowa absolwentów tłumackiego 
gimnazjum, z czasem przekształcona w spotkania 
koleżeńskie dawnych mieszkańców Tłumacza, która 
trwa nieprzerwanie do dzisiaj kontynuowana przez ich 
potomków i sympatyków. Absolwent rocznika 1918-
1926 dr Michał Nikosiewicz, przewodnik rozpro-
szonych po świecie Tłumaczan, inicjator większości ich 
działań związanych z archiwizowaniem tłumackich 
pamiątek  i niezmordowany wieloletni organizator 
tłumackich spotkań, stworzył podwaliny pod nasz 
dzisiejszy byt.  Tym razem to my - drugie i trzecie 
pokolenie Tłumaczan, spłacając dług wdzięczności 
swoim przodkom doczekało się zaszczytu świętowania 
następnego 30-lecia. 

Jubileusz 30-lecia w przypadku tłumackiej 
rodziny można nazwać także symbolicznym, gdyż 
tradycja zjazdowa trwa w rzeczywistości od 1955 r. 
Do roku rejestracji działalności odbyło się 17 zjazdów, 
nie licząc dwóch przedwojennych, więc  ze spokojnym 
sumieniem możemy dzisiaj świętować rocznicę 64-tą. 
Symbolika dat w tłumackiej działalności jest niezwykle 
wymowna i wiąże się nierozerwalnie także z 100 
rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 
losami mieszkańców Tłumacza. Klasa maturalna z 1926 
roku rozpoczęła naukę w listopadzie 1918 r., czyli 
dokładnie 100 lat temu, w czasie, gdy rządy 
w Tłumaczu przejęły władze ukraińskie, wprowadzając 
do szkół język ukraiński, jako język wykładowy. Polscy 
nauczyciele i uczniowie zbojkotowali wtedy te 
zarządzenia i  przystąpili do prywatnego systemu 
nauczania. W 4 – 5 osobowych grupach korzystali 
z lekcji prywatnie udzielanych przez profesorów 
Polaków. Regularną działalność tłumackie gimnazjum 

rozpoczęło dopiero wiosną 1919 r. po wkroczeniu 
wojsk polskich do Tłumacza. Młodzież gimnazjalna, 
bez różnicy na narodowość i wyznanie mogła już 
poddać się egzaminom sprawdzającym, dającym 
prawo do nauki w gimnazjum. W roku szkolnym 
1919/20 nauka odbywała się już normalnie. 
Jubileuszowa klasa, która zaczynała naukę  w  1918 
roku, od września 1919 roku była już w klasie II. 
Nieodżałowany dr Michał Nikosiewicz, dobry duch 
Tłumacza, zaczynając naukę w gimnazjum w 1918 
roku nie myślał zapewne, że po 100 latach dzięki 
Niemu będzie istnieć stworzona przez Niego 
organizacja, która zachowa pamięć o ukochanym 
miasteczku, jego ludziach i historii.  

Będąc już u schyłku życia tak pisał: „Matura 
w 1926 roku zakończyła nasz udział w życiu szkoły. 
Klasa pierwsza gimnazjalna, która rozpoczynała 
naukę w 1918 r. zakończyła swoje szkolne dzieje. 
Niektórzy z uczniów tej klasy spotkali się ponownie 
we Lwowie na Uniwersytecie Jana Kazimierza, 
studiując na różnych jego kierunkach. Spotykali się 
również w Tłumaczu gdy przyjeżdżali do domów na 
święta lub wakacje. Nasza więź koleżeńska 
przetrwała okres drugiej wojny światowej i pomimo 
wielu bolesnych przeżyć i  doświadczeń odżyła pono-
wnie po jej zakończeniu. Zaczęliśmy organizować 
spotkania koleżeńskie naszej klasy z okazji kolejnych 
rocznic zdania matury. Na te zjazdy zapraszaliśmy 
kolegów i koleżanki z ławy szkolnej, jak również 
kolegów z innych klas, którzy mogli i chcieli ucze-
stniczyć w naszych spotkaniach. Bardzo ważnym 
i wzruszającym wydarzeniem tych spotkań było 
uczestnictwo w nich naszego dyrektora gimnazjum 
prof. Stanisława Mendrali, niektórych Profesorów 
i Katechetów. Ale wszystko przemija... Teraz, gdy 
kreślę te słowa mamy rok 1997 i z naszej klasy, która 
rozpoczynała swoją edukację w 1918 r. pozostało nas 
tylko dwóch: Kazimierz Biliński, mieszkający w USA 
i piszący te nieskładne wspomnienia”. 

Nic nie przemija Kochany Doktorze! Swoją 
tytaniczną pracą, miłością do Tłumacza i Polski 
sprawiłeś, że my – Twoi spadkobiercy rozumiemy 
sens Twojej pracy lepiej niż ktokolwiek. Niepodległa, 
wolna Ojczyzna nie jest nam dana raz na zawsze, 
a wprost przeciwnie, wymaga ciągłej troski każdego 
pokolenia. Dziś dzięki takim ludziom jak Ty, możemy 
być dumni z naszej historii i w roku 2018 radośnie 
świętować 100-lecie odzyskania niepodległości. 
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Przeżyjmy to jeszcze raz, cz. I 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Pierwsze zjazdy 
 

 
 

Pierwszy po wojnie zjazd Tłumaczanek. Od lewej: 
Anastazja Białkowska Wrońska, Lusia Śniechowska, 
Janina Białkowska Pactwa, Janina Urbaniak. 

 

Pierwsze po wojnie spotkanie Tłumaczan 
odbyło się w sierpniu 1955 roku, w Warce koło 
Warszawy. Na spotkanie to 
stawiło się ośmoro abiturientów 
Państwowego Gimnazjum i Li-
ceum w Tłumaczu, którzy zdawali 
maturę tuż przed wybuchem II 
wojny światowej, w maju 1939 
roku. Spotkali się w 15 rocznicę 
jej uzyskania. Byli to  Józefa 
Bilińska Agopsowicz, Anastazja 
Białkowska Wrońska, Kajetan 
Agopsowicz,  Janina Białkowska 
Pactwa, Janina Urbaniak, Irena 
Pełech Ruszel, Władysława 
Słotarska Marcinowska  i Anna 
Mierzwińska Korczowska. Na 
spotkaniu tym obecny był także 
prof. Marian Mierzwiński - 
wychowawca ich klasy i nieza-
pomniany nauczyciel języka 
polskiego. 
 
 
 
 

Liczba uczestników była wówczas niewielka, nie 
znano bowiem jeszcze losów ani adresów ostatnich 
przedwojennych maturzystów. Ponadto był to czas, 
kiedy zjazd taki musiał mieć charakter konspiracyjny, 
gdyż ówczesne władze nie dopuszczały do orga-
nizowania tego typu spotkań, tym bardziej „ludzi 
stamtąd”. Pomysł spotkania był autorstwa Ireny Ruszel 
(z d. Pełech), a jego organizatorami była Władysława 
Marcinowska (z d. Słotarska) waz z mężem, którzy 
użyczyli w tym celu swego  prywatnego  mieszkania 
w Warce. Spędzono cztery niezapomniane dni, 
wspominając młodość spędzoną w Tłumaczu oraz 
minione 15 lat  zaznaczone okrucieństwami wojny 
i trudami lat powojennych.. 

Spotkanie następne zorganizowano latem 
1956 roku we Wrocławiu. Tym razem był to zjazd 
absolwentów Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu, 
którzy maturę uzyskali w 1926 roku. Zorganizowali go 
ówcześni wrocławianie – dr Michał Nikosiewicz i mgr 
Julian Jaciuk. Uczestniczyło w nim ok. 20 osób: 
Ferdynand Błażek, Józef Burda, ks. Roman Daca, 
Tadeusz Domaszewski, Julian Jaciuk, Rudolf Kurczab, 
Eugeniusz Linscheid, Waleria Macalska, Józef Macalski, 
Włodzimierz Masiewicz, Michał Nikosiewicz, 

Bronisław 
 
 
 

Siedzą od lewej: ks. Roman Daca, prof. Marian Mierzwiński, Waleria Macalska Wakulicz, dyr. Stanisław Mendrala, ks. dr 
Mikołaj Witkowski. Stoją od lewej: Eugeniusz Linscheid, dr med. Michał Nikosiewicz, absolwent WSH Józef Macalski, 
Józef Burda, nauczyciel Bronisław Zuber, dr weterynarii Rudolf Kurczab, lek. Weterynarii Tadeusz Domaszewski, mgr 
Julian Jaciuk, insp. Pocztowy Ferdynand Błażek, abs. WSH Włodzimierz Masiewicz. 
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Bronisław Zuber, Karol Kraus, 
Zachariasz Nikosiewicz, ks. 
Mikołaj Witkowski, Antoni 
Tuzinkiewicz i ks. Czesław 
Tuzinkiewicz oraz nauczyciele: 
Marian Mierzwiński i Stanisław 
Mendrala. W pierwszym dniu 
odbyła się uroczysta Msza św., 
którą przy trzech ołtarzach 
odprawiło trzech tłumackich 
księży. Do Mszy św. służyli byli 
uczniowie gimnazjum. W drugim 
dniu zwiedzano Wrocław. 
Spotkania te zaowocowały 
podjęciem ważnej decyzji, aby 
zapoczątkować tłumackie zjazdy 
w znacznie szerszym gronie i były także spotkaniami 
założycielskimi dla powstałego w 1989 roku Ogólno-
polskiego Oddziału Tłumaczan. 

10 lat minęło zanim zorganizowano spotkanie 
trzecie. W Słonym koło Kudowy, w maju 1966 r. zjazd 
tłumacki zorganizowała grupa wrocławian: Danuta 
Tabińska, Krystyna Ossowska, Jerzy Roztropowicz 
i Luka Bilińska. W zjeździe uczestniczyło 25 osób. 
Ponieważ było to pierwsze spotkanie, w którym 
uczestniczyły osoby w różnym wieku, nie znające się 
z ławy szkolnej, na wniosek Jerzego Roztropowicza 
każdy   z  przybyłych   przedstawił  się,  podał  miejsce  
 

 
 
 
 
 

 
 
zamieszkania w Tłumaczu oraz opisał swoje 
powojenne losy. W ten sposób mieszkańcy miasta 
zaczęli tworzyć grono bliskich sobie osób, które 
później przez wiele lat były członkami OOT, a także 
aktywnymi działaczami zarządu, których społeczną 
pracę kończyła dopiero śmierć. Ciekawym i jedno-
cześnie bardzo pozytywnym podsumowaniem tego 
spotkania było spostrzeżenie, że większość ucze-
stników posiadała wyższe wykształcenie, co potwie-
rdzało wysoki poziom kształcenia w gimnazjum 
tłumackim. Większość posiadała już także szczęśliwe 

rodziny i perspektywę udanego życia. Po raz 
pierwszy przyjeżdżając z odległych rejonów Polski 
Tłumaczanie uświadomili sobie, jak wielka jest 
więź która ich łączy, jak wielka jest  tęsknota za 
dzieciństwem i młodością, które spędzili 
w ukochanym Tłumaczu, i jak wielka jest ich 
wdzięczność za wszystko co w nim dostali. 
Wznoszono toasty za nauczycieli, za wszystkich 
nieobecnych zachowanych w życzliwej pamięci, 
śpiewano przedwojenne piosenki harcerskie oraz 
wojskowe i bawiono się do białego rana. Zjazd 
zakończono w miejscowym kościółku, na nabo-
żeństwie majowym, dziękując Bogu, że dane im 
było przeżyć wojnę i po wielu latach znów 

w tłumackim gronie spotkać się w zdrowiu i radości. 
Parę miesięcy później wrocławski zespół organizacyjny 
rozesłał informację o planach opracowania monografii 
poświęconej losom  byłych  uczniów tłumackich szkół. 
 

Kudowa Słone 1966 r. Od lewej: Jan Lipiński, Zbigniew 
Bojczuk, Marian Adamczyk, Jerzy Roztropowicz, 
Dziunek Komski, Kazimierz Baranowski, Zygmunt 
Gałdzicki. 
 
 

Przemawia Jerzy Roztropowicz.  
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W tym samym czasie, we wrześniu 1966 r. 
w Warszawie dr Michał Nikosiewicz, od pewnego 
czasu mieszkaniec stolicy, zorganizował zjazd absol-
wentów Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu z okazji 
przypadającej w tym roku 40-tej rocznicy matury.  

 
 
 
 
 
 
 
Tradycyjnie zjazd rozpoczęto Mszą św. odprawioną 
przez ks. Romana Dacę. Miejscem zjazdu 
było prywatne mieszkanie dr Nikosiewicza 
i uczestniczył w nim także dyrektor gimna-
zjum Stanisław Mendrala, który odczytał 
swoje wspomnienia z czasu pobytu i pracy 
w Tłumaczu. Uczestnicy zjazdu zwiedzili 
Warszawę, uczestniczyli w przedstawieniu 
teatralnym i solennie przyrzekli sobie, że 
spotkania tłumackie organizować będą 
częściej, niż raz na 10 lat. 

Dotrzymali słowa organizując 
następny zjazd w marcu 1968 roku we 
Wrocławiu, które odbyło się w prywatnym 
mieszkaniu Jerzego Roztropowicza. W spo-
tkaniu uczestniczyli odnalezieni już „nowi” 
Tłumaczanie, między innymi Władysław Geruła, 
późniejszy wieloletni członek zarządu OOT. Po tym 
spotkaniu Danuta Tabińska napisała do swojej 
koleżanki z ławy szkolnej Janki Petrus Duszyńskiej: 
„Panek pojechał do Tłumacza, więc będzie okazja do 
następnego spotkania. Bawiliśmy się do białego rana, 

atrakcją wieczoru był Władek Geruła. Wybacz 
kochanie za pismo i chaos, ale list ten piszę w łóżku, 
bo zaziębiłam się przy tych ognistych Tłumaczanach. 
Krysia z Luką opowiadały o odwiedzinach u  Ciebie, 
wszyscy im zazdrościli ….”  

Minęło 3 lata i następne spotkanie 
zorganizowano w Katowicach – Ligocie. 
Zorganizowali go, jak zwykle z inspiracji dr 
Nikosiewicza Tłumaczanie zamieszkujący Górny 
Śląsk – Włodzimierz Masiewicz i Eugeniusz 
Linscheid. Zjazd ten poświęcono 45 rocznicy 
zdania matury w 1926 r. Było to piąte spotka-
nie maturzystów z 1926 r. Dwa pierwsze zjazdy 
absolwenci organizowali jeszcze przed wojną 
w Tłumaczu, dwa  następne już w powojennej 
Polsce. Na zjazd w Katowicach stawiło się ok. 
20 osób, w tym również absolwenci z póź-
niejszych lat. Spotkania zjazdowe oprócz oczy-
wistego celu, jakim były spotkania w gronie 
tłumaczan, miały jeszcze jeden stały punkt 

programu – zwiedzanie miejscowości, w której był on 
organizowany.  W ramach poznawania miasta zwie-
dzono Wojewódzki Park Kultury i  Wypoczynku 
w Chorzowie oraz planetarium, korzystając z kolejki 
linowej – atrakcji parku. W drugim dniu, w kościele 
klasztoru ss. Służebniczek w Ligocie odprawiono 
nabożeństwo. koncelebrowane przez księdza 
Witkowskiego i księdza dr prałata Romana Dacę. 

Spotkania, jak w latach poprzednich odbyły się w 
prywatnych mieszkaniach u p. Masiewiczów i 
Linscheidów w Katowicach.  
 
 

Zjazd w Warszawie, 1966 rok. Od lewej: Tadeusz 
Domaszewski, Rudolf Kurczab z żoną, Eugeniusz 
Linscheid , Józef Macalski, Julian Jaciuk, Bronisław 
Zuber, Michał Nikosiewicz, Józef Burda, Stanisław 
Prośba, Roman Daca, Marian Kasperski, Antoni Dunicz 
z żoną. 
 

Zjazd w Katowicach Ligocie. Dom Turysty 
w Chorzowie. Od lewej: Julian Jaciuk, Kazimierz 
Łoziński, Tadeusz Domaszewski, Rudolf Kurczab 
z żoną, ks. Mikołaj Witkowski, Domaszewska,  Marian 
Chirowski, Włodzimierz Masiewicz, Bronisław Zuber, 
Michał Nikosiewicz, Stanisław Prośba, Eugeniusz  
Linschied. 
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Szczególne podziękowania zjazdowicze otrzymali od 
dyrektora gimnazjum Stanisława Mendrali, który był 
niezwykle popularną i lubianą postacią tłumackiego 
środowiska. Podjęto zobowiązanie o corocznym 
organizowaniu zjazdów oraz ustalono, że następnym 
miastem, w którym się spotkają będzie Kraków. 
Gotowość do organizacji zjazdu zgłosił Stanisław 
Prośba, przy współpracy ks. Romana Dacy i Tadeusza 
Domaszewskiego.  

 

Kolejka w Parku Kulturyw Chorzowie 
 

Złoty – jubileuszowy zjazd absolwentów 
Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu odbył się 
w dniach 4 – 6 czerwca 1976 roku w Warszawie. 
W międzyczasie w 1972 i w 1974 roku odbyły się dwa 
zjazdy w mniejszym gronie. W sierpniu 1972 roku 
spotkały się w Kozłowicach same panie, a w czerwcu 
1974 roku z wielkim poświęceniem zjazd we Wrocła-
wiu zorganizował ciężko już chory Julian Jaciuk. 
 

 

Zjazd jubileuszowy w Warszawie. 

Spotkanie to zorganizował w własnym domu.  
Uczestniczyło w nim tylko 10 osób, gdyż wielu 
absolwentów, którzy uczestniczyli w poprzednich 
zjazdach zmarło lub ciężko chorowało. Na spotkaniu 
tym podjęto decyzję o zdecydowanym powiększeniu 
grona dotychczasowych zjazdowiczów o roczniki 
młodsze, a także o wszystkich dawnych mieszkańców 
Tłumacza. Wysłano 100 zaproszeń, w tym również do 
absolwentów zamieszkałych poza granicami Polski, 
również na Ukrainie. Chęć uczestnictwa zgłosiło osób 
35, udział wzięło 27 osób. 

Zjazd warszawski rozpoczął się autokarową 
wycieczką z przewodnikiem po Warszawie oraz wyj-
ściem do teatru Syrena na spektakl pt. „Oby nam się”. 
Drugi dzień zjazdu rozpoczął się Mszą św. w kościele 
Wizytek odprawioną przez ks. dr prałata Romana Dacę, 
który w wygłoszonym kazaniu powiedział m.in. 
„Dziękuję Bogu i Michałowi Nikosiewiczowi za 
dzisiejszy poranek. Bogu dziękuję za to, że pozwolił 
nam przeżyć go w pokoju i w zwycięskiej Polsce, 
w odbudowanej Warszawie, w słońcu, w zdrowiu 
i wśród Was drodzy najmilsi koledzy z dzieciństwa 
i szkolnej ławki. Dziękuję Michałowi Nikosiewiczowi za 
to, że jak przysłowiowa kokosz gromadzi i chroni swoje 
pisklęta, tak on przychodzi z sercem do każdego kolegi 
z tłumackiego gimnazjum i za to, że zebrał tyle 
materiałów o naszym gimnazjum i Tłumaczu, tej małej 
mieścinie, która teraz po latach, nie tylko nie ulega 
zapomnieniu, ale żyje w nas nadal, rozjaśniana 
wspomnieniami naszej młodości”.  

Po Mszy św. wszyscy udali się do mieszkania 
pp. Nikosiewiczów, gdzie odbyło się kilkugodzinne 
zebranie koleżeńskie. l znów, jak przed 20 laty 
poznawano się i rozpoznawano po latach niewi-
dzenia. Były rozmowy, przemówienia, wspomnienia 
o kolegach i profesorach. Głos zabierali: Jan 
Wąsowicz, Kazimierz Biliński, Karol Mytnik, Michał 
Nikosiewicz, a Marian Chirowski odczytał spisane 
przez siebie wspomnienia z lat spędzonych w gim-
nazjum tłumackim. Michał Nikosiewicz przedstawił 
historię zjazdów koleżeńskich, abiturientów z 1926 
roku. Mówiąc o czasach dzisiejszych powiedział m.in. 
„Szkoda, że 50 lat po maturze nie możemy zasiąść 
w tych samych ławkach, w których siedzieliśmy 
w roku naszej matury, w 1926 roku. I ławek, i budy-
nku gimnazjum już nie ma, i do miasta przyjechać nie 
można bez specjalnych zaproszeń i paszportów. Ale 
gdyby to było możliwe, to niestety wiele miejsc 
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w ławkach byłoby już pustych. Koledzy, którzy 
siedzieli w tych ławkach pozostali już tylko 
w naszej pamięci, w naszych wspomnieniach. 
Różnie układały się nasze losy, doświadczyliśmy 
w życiu sukcesów i porażek, lecz staraliśmy się iść 
przez życie uczciwą drogą. Mimo siwych włosów, 
łysych głów, zmarszczek na twarzach i czasem 
pochylonych grzbietów, zachowaliśmy młodość 
ducha i utrzymaliśmy więź przyjaźni koleżeńskiej. 
W społeczeństwie zajęliśmy należne nam miejsce. 
Teraz, kiedy już zakończyliśmy aktywne zawodowe 
życie, mamy więcej czasu na to, żeby wracać 
pamięcią do lat szkolnych, lat naszej młodości. 
I dzisiaj również jesteśmy jak jedna rodzina, a nawet 
może jesteśmy sobie bardziej bliscy niż kiedykolwiek. 
Bez konfliktów religijnych, narodowościowych, 
materialnych, bez zawiści zawodowych”.   

Zebrane fundusze, które pozostały z rozliczenia 
zjazdu oraz dodatkowe składki zebrane na tym 
spotkaniu postanowiono przekazać na budowę 
tablicy pamiątkowej poświęconej poległym w czasie 
dwóch wojen wychowawcom i uczniom tłumackiego 
gimnazjum. Realizacji projektu podjęli się: ks. Roman 
Daca, Michał Nikosiewicz oraz Antoni Dunicz. 
Ustalono także termin i miejsce następnego zjazdu 
w Koszalinie, którego zorganizowania podjął się Karol 
Mytnik. W ostatnim dniu zjazdu odbyła się wycieczka 
do Wilanowa, gdzie rozesłano podpisane przez 
wszystkich uczestników spotkania listy do osób, które 
z różnych przyczyn nie mogły przyjechać. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zjazd w czerwcu 1978 r. w Koszalinie poświę-
cono 60 rocznicy zdania pierwszej matury w niepo-
dległej Polsce, która odbyła się 17 czerwca 1918 r. 
maturę złożyło wtedy trzech absolwentów tłuma-
ckiego gimnazjum: Adolf Kłodnicki, Leon Jarosław 
Łoszniów i Izaak Schlesinger. Na ten jubileuszowy 
zjazd zaproszeni zostali wszyscy absolwenci, którzy 
uczęszczali do gimnazjum w latach 1910-1939. 
Zorganizował go Karol Mytnik w Koszalinie. Pomimo 
rozesłania ponad 70 zaproszeń, w tym trzech dla 
żyjących jeszcze nauczycieli: prof. Tadeusza Poźniaka, 
prof. Olgi Skibniewskiej i prof. Marii Krokierowej, 
którzy z nieznanych przyczyn nie mogli przyjechać, na 
zjazd stawiło się 36 osób. Najliczniej reprezentowana 
była klasa maturalna z 1939 roku. Pierwszy dzień 
spędzono zgodnie z tradycją na zwiedzaniu Koszalina. 
Następnego dnia udano się do Kołobrzegu. Po Mszy 
św. odprawionej w miejscowej katedrze uczestnicy 
zjazdu zwiedzili Kołobrzeg oraz odbyli rejs po morzu. 
Wieczorem w restauracji „Fregata” odbyło się 
spotkanie, szczególnie bogate we wspomnienia 
i związane z tym ogromne emocje. Doktor medycyny 
Michał Ilczyszyn mówił o swoich latach szkolnych, 
o profesorach i kolegach, o życiu lekarza w małym 
miasteczku, mniejszym od Tłumacza, gdzie zdobył 
uznanie dla swojej pracy, poważanie i szacunek. 
Przebył  trudny  okres  wojny  i  mając  lat  80,  ciągle  
 

Od lewej: Stanisław Prośba, Marian Harszkiewicz, 
Karol Mytnik, Marian Chirowski, Włodzimierz 

Masiewicz. 
 

Od lewej: Tadeusz Domaszewski, Roman  Daca, Karol 
Mytnik, Bronisław Zuber, Stanisław Prośba, 
Kazimierz Biliński, Gustaw Ładzieński, Edward 
Jaworski, Włodzimierz Masiewicz, Michał 
Nikosiewicz. 
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jeszcze pracuje, a ostatnio został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

 

Od lewej: Ludwik Bloch, Józefa Bilińska, Stanisław 
Śniechowski, Rudolf Kurczab, Kajetan Agopsowicz, 
Tadeusz Hoffman, Zachariasz Agopsowicz, 
Bronisław Zuber. 

 

Stoją od lewej: Kajetan Agpsowicz, Janina Urbaniak, 
Anastazja Białkowska-Wrońska, Jadwiga Matejko-
Kołodziej, Tadeusz Hoffman, Ada Słotarska-
Marcinowska, Leonard Mandyna, Janina 
Białkowska-Pactwa, Józefa Bilińska-Agopsowicz. 
Siedzą: Anna Mierzwińska-Korczowska, Stefania 
Piotrowicz-Pytlak, Irena Pełech-Ruszel. 

 

Doc. Jan Wąsowicz mówił o latach 
gimnazjalnych, jako o szkole charakteru,  prawości 
i szacunku dla wiedzy. W gimnazjum, pomimo 
trudnych warunków materialnych miał także czas na 
życie pozaszkolne, prowadził drużynę harcerską, brał 
udział w organizowaniu letnich obozów drużyny 

tłumackiej. Po maturze poszedł na studia huma-
nistyczne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we 
Lwowie, nadal pracując w harcerstwie. Był przez 
wiele lat komendantem chorągwi lwowskiej. Po 
bardzo trudnym okresie lat 1939 - 1947, poświęcił się 
pracy naukowej, nadal przebywając wśród młodzieży, 
zdobywając jej szacunek i  przywiązanie. W uznaniu 
zasług został odznaczony medalem komisji Edukacji 
Narodowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. Będąc już od wielu lat 
na emeryturze, brał czynny udział w pracach Towa-
rzystwa Nauk Przyrodniczych im. Mikołaja Kopernika 
i uczestniczył w komisjach „Olimpiad Przyrodniczych”. 
Twierdził, że wszystko zawdzięcza profesorom gimna-
zjum w Tłumaczu. Prawie wszyscy obecni na tym 
spotkaniu zabierali głos. Mówili o latach szkolnych - 
pełni refleksji i zadumy nad przeszłością. Łzy kręciły 
się w niejednym oku i trudno było się rozstać mimo 
bardzo późnej pory. Zatarły się różnice wieku, każdy 
mówił to, co czuł kiedyś, będąc uczniem i co czuje 
teraz po latach na tym spotkaniu. Wspominano też 
dyrektorów i profesorów, ich zasługi jako wycho-
wawców i ich ludzkie słabostki. Bardzo brakowało ich 
na tym spotkaniu.  

Wielkie wzruszenie wśród zebranych wywołał 
odczytany list od profesora Tadeusza Poźniaka 
z Anglii: „Serdecznie dziękuję za list i zaproszenie na 
zjazd koleżeński wielce szanownych i drogich Pań 
i Panów. Przesyłając najlepsze życzenia pomyślności 
wszystkim uczestnikom zjazdu oraz zapewnienia 
pamięci modlitewnej o odeszłych z tego świata kole-
gach profesorach, ze śp. Dyrektorem Stanisławem 
Mendralą i śp. ks. dr Mikołajem Witkowskim na czele, 
jako też o byłych moich uczennicach i uczniach. 
Zapewniam zjazd o mojej głębokiej wdzięczności za 
pamięć i o mojej wzajemnej pamięci o Was. O ile 
zdrowie i okoliczności pozwolą, pojadę w tym roku na 
kilka dni  do Polski, ale niestety będzie to już na 
pewno po zjeździe. Z bardzo serdecznymi życzeniami 
pomyślnych i miłych obrad, oraz osobistymi uściskami 
Waszych zacnych dłoni – zdaje się już jedyny Wasz 
żyjący profesor - Tadeusz Poźniak”. W trzecim dniu 
zjazdu zorganizowano wyjazd autokarem do Połczyna 
Zdroju oraz nad piękne jeziora do Starego Drawska. 
Na zjeździe tym podtrzymano także projekt wmuro-
wania w jednym z kościołów wrocławskich tablicy 
pamiątkowej poświęconej poległym w czasie dwóch 
wojen tłumaczanom i do sumy zebranej na poprze-



Zeszyty Tłumackie 2(62) 2018r. 
 

8 
 

dnim zjeździe dopłacono pozostałą potrzebną do 
przeprowadzenia inwestycji kwotę.   

 

Pod Pomnikiem Zaślubin Polski z Morzem 
w Kołobrzegu 

 

Z okazji 40-tej rocznicy ostatniej matury 
w 1939 roku zorganizowano w następnym roku, na 
przełomie maja i czerwca 1979 r. zjazd w Sopocie. Do 
realizacji spotkania zaproponowanego w Koszalinie 
powołano kolegów zamieszkałych w Gdańsku: 
Anastazję Białkowską Wrońską, Stanisława Kurczaba, 
Rudolfa Mikuszewskigo, Franciszka Oleksińskiego 
i Tadeusza Kłonowskiego. Spotkanie zorganizowano 
na terenie Wojskowego Domu Wypoczynkowego 
w Sopocie. Po raz pierwszy organizacja zjazdu odbyła 
się za oficjalną zgodą władz. Zezwolenie na organi-
zację wydał Urząd Wojewódzki w Gdańsku. Swój 
udział potwierdziło i przybyło na spotkanie 49 osób. 
Chętnych na spotkania tłumackie przybywało, poja-
wiali się nowo odnalezieni Tłumaczanie. Wielu z nich 
nie widziało się kilkadziesiąt lat. Były łzy wzruszenia, 
radość ze spotkania i niekończące się jak zwykle 
wspomnienia. Złożono kwiaty pod pomnikiem na 
Westerplatte, zwiedzano Starówkę Gdańską i Port 
Północny. Dzień drugi przeznaczony był na zwiedza-
nie Malborka oraz uroczystą kolację, na której 
odczytano telegramy i listy od osób, które nie mogły 
przybyć na zjazd, min. od ks. Czesława Tuzinkiewicza 
i ks. Romana Dacy. Prof. Maria Krokierowa napisała: 
„Zawsze ciepło wspominam czas spędzony w Tłuma-
czu, ludzi z którymi się tam przyjaźniłam i młodzież 
którą uczyłam. Był to okres także mej młodości, więc 
im bardziej posuwam się w latach, tym częściej 

i chętniej wracam myślami do tego cichego miaste-
czka, do starego budynku szkolnego w pięknym 
parku, do grobli nad stawem, do rozległych pól 
i małej stacyjki łączącej ten zakątek ze światem. 
Głęboko wzruszona pamięcią absolwentów serde-
cznie dziękuję. Niestety  stan zdrowia nie pozwała na 
wzięcie udziału. Przesyłam najserdeczniejsze pozdro-
wienia oraz życzenia miłych przeżyć na tak dalekiej od 
Tłumacza ziemi i wiele radości ze wspomnień o „kraju 
lat dziecinnych”. 

 

Sopot. Stoją od lewej: Edwin Misiecki, Stefania 
Mańkowska, Jadwiga Matejko Kołodziej, Tadeusz 
Hoffman, Anna Mierzwińska Korczowska, Józef 
Czochara, Stefania Piotrowicz Pytlak, Kajetan 
Agopsowicz, Irena Pełech Ruszel, Leonard Mandyna. 
Siedzą: Anastazja Białkowska Wrońska, kmdr 
Tadeusz Biliński, Józefa Bilińska. 

 

 

Zwiedzanie Malborka 
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Dr Michał Nikosiewicz również poinformował 

zebranych o przygotowaniach związanych z odsło-
nięciem tablicy ku czci pomordowanych Tłumaczan. 
Poinformował, że uroczystość planowana jest jesie-
nią w 40 rocznicę wybuchu II wojny światowej i odbę-
dzie się we Wrocławiu. Poprosił o dalsze wsparcie 
finansowe, co oczywiście nie pozostało bez echa. Po 
kolacji dr Nikosiewicz wystąpił z prelekcja poświę-
coną 30-letniej historii Państwowego Gimnazjum 
i Liceum w Tłumaczu, którą zobrazował pokazem 
slajdów z życia przedwojennego Tłumacza. Program 
trzeciego dnia zjazdu zdominowany był wizytą 
w Polsce papieża Jana Pawła II, więc uczestnicy 
oglądali transmisje telewizyjne z  wszystkich uroczys-
tości, które odbyły się tego dnia. Dr Nikosiewicz, jak 
zwykle gorąco zachęcał do utrwalania pamięci 
o Tłumaczu,  pisaniu wspomnień, zbieraniu zdjęć 
i dokumentów. 

 

 

Odsłonięcie tablicy 
 

27 października 1979 roku we Wrocławiu 
w kościele św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława 
odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy: „Dla 
uczczenia pamięci profesorów i byłych uczniów 
Państwowego Gimnazjum i Liceum w Tłumaczu w woj. 
stanisławowskim, poległych, zamordowanych i zagi-
nionych  w  czasie  wojen  1914 – 1920 i 1939 – 1945”.  

 
 

Jak wiadomo z poprzednich relacji myśl fundo-
wania tej tablicy narodziła się na Złotym Jubile-
uszowym zjeździe w Warszawie, w czerwcu 1976 
roku. Inicjatorem pomysłu był dr Michał Nikosiewicz. 
Postanowiono wówczas, że tablica zostanie ufundo-
wana z dobrowolnych składek absolwentów tłuma-
ckiego gimnazjum. Wykonania tego zadania podjęli 
się ks. Roman Daca, Michał Nikosiewicz i Antoni 
Dunicz. Komitet organizacyjny musiał wykonać 
bardzo dużo pracy. Oprócz zebrania odpowiednich 
funduszy, trzeba było ustalić treść tablicy, to zaś 
wymagało odnalezienia danych osób, których nazwi-
ska miały być na niej umieszczone. Prowadzono więc 
bardzo szeroką korespondencję min. z rodzinami oraz 
Centralnym Archiwum Wojskowym. Należało 
wykonać projekt tablicy i uzyskać zgodę Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków oraz Kurii Biskupiej na 
umieszczenie jej w wybranym miejscu. Początkowo 
zamierzano ją umieścić w jednym z warszawskich 
kościołów, jednak na to nie uzyskano zgody. 
Wówczas postanowiono czynić starania we Wrocła-
wiu. Do prac w komitecie czynnie włączył się dr Karol 
Kraus – mieszkaniec Wrocławia   oraz   ówczesny   
proboszcz   ks.  Czesław Tuzinkiewicz. 
 

Zwiedzanie Gdańska 

 
 

Pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża na 
Westerplatte 

 

 
 

Ks. Czesław Tuzinkiewicz święci pamiątkową tablicę 
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Dzięki ogromnej pracy dr Michała Nikosiewicza,  
Romana Dacy, Antoniego Dunicza i dr Karola Krausa, 
doszło wreszcie do spotkania Tłumaczan i odsłonięcia 
tablicy we Wrocławiu, w kościele Trzech Męczen-
ników - św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława. Na 
uroczystości było obecnych około 100 osób, które 
przybyły z całego kraju. Wśród nich byli krewni osób, 
których nazwiska umieszczono na tablicy, ich koledzy 
i przyjaciele oraz byli uczniowie młodszych roczników. 
Poświęcenia tablicy dokonał, a następnie Mszę św. 
odprawił i kazanie wygłosił proboszcz wrocławskiego 
kościoła ks. prałat Czesław Tuzinkiewicz - tłumaczanin 
i były uczeń gimnazjum i liceum w Tłumaczu. 

W czasie kazania powiedział: ,,Pragnęlibyśmy, 
by ta tablica znaczyła się w tej świątyni prastarej 
pomnikiem wymownym. Aby każdy, kto przeczyta jej 
treść, poczuł dreszcz wzruszenia, który nie przemija, 
lecz się w serce wdrąża, leczy z samolubstwa i zagrze-
wa młode serca. Niech to epitafium promieniuje 
miłością Ojczyzny. Niech ta płyta zastąpi nagrobek 
tym, którzy nie posiadają mogiły, na której mogłyby 
zapłonąć znicze w Dzień Zaduszny. Wszak cała nasza 

ziemia jest ziemią mogił i krzyży, żałobnicą   
cmentarzyskiem rozległym. Co więcej - daremnie 
szukalibyśmy niejednych grobów na polskiej ziemi, 
pod brzozą lub wierzbą płaczącą, przy wiejskim 
kościółku... Obozy zagłady, pola dalekiego, obcego 
świata, ponure lasy, pustynie, góry, dna oceanów - to 
liczne groby naszych rodaków. Szafowali swą ofiarną 
krwią za Wolność Ojczyzny, nie drożyli się z życiem 
bijąc wszelkie rekordy waleczności. Świeciły im 
gromnice płonących miast i wsi. Żegnał Ich często 
pacierz dział i wicher stalowych skrzydeł. Towarzyszył 
Im często szyderczy śmiech butnego ciemiężcy. 
Pomarli skropieni własną krwią, bo nie było nikogo 
z bliskich. Prochem krematoriów szeroko rozrzucono 
po świecie Ich święte relikwie, lecz duchy Ich jasne są 
tu z nami dzisiaj w te antycypowane „Zaduszki”, w tę 
mistyczną godzinę modlitwy. W Chrystusie łączymy 
się z Nimi, by oddać Im hołd i uczcić ofiarę Ich życia. 
By polecić Ich Panu Bogu”. 

 
 
 

 

Tłumaczanie przed kościółem św. Doroty, św. Stanisława 
i św.Wacława we Wrocławiu.  

Na dolnym zdjęciu przykucnięty dr Michał Nikosiewicz. 
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Kolejny zjazd pomimo wcześniejszych ustaleń, 
aby spotykać się częściej, odbył się dopiero po pięciu 
latach w czerwcu 1984 r. w Mostowie. Starsi Tłuma-
czanie, organizatorzy poprzednich zjazdów umierali 
bądź chorowali, często sam wiek nie pozwalał już być 
aktywnym, więc coraz trudniej można było znaleźć 
chętnych organizatorów. Dzięki wytrwałości dr Niko-
siewicza, który także już chorował i pracowitości 
Karola Mytnika udało się zorganizować kolejny zjazd, 
po raz drugi w Mostowie. Grono absolwentów tłuma-
ckich szkół poszerzyło się o uczennice Seminarium 
Nauczycielskiego. Większość z uczestników zjazdu 
było harcerzami, oni więc nadali charakter temu 
spotkaniu. Cały drugi dzień krzątano się wokół przy-
gotowań do wieczornego ogniska. Mężczyźni groma-
dzili zapasy drewna oraz ustawiali stoły i krzesła, 
a panie zatroszczyły się o wikt. Atmosferę przy 
ognisku tak opisała Wacława Sokołowska-Roztoczil: 
„Wszyscy siedzieliśmy ciasno, ale swojsko. Wygrze-
bywaliśmy z pamięci nazwiska koleżanek i kolegów, 
którzy nigdy nie przybędą na spotkanie. Były to 
smutne refleksje, jednak konieczne do zapełnienia luki 
po nieobecnych. Chcieliśmy wszystko o nich wiedzieć. 
Wyobraźnia prowadziła nas ścieżkami sprzed 45 lat. 
Tyle przyjaźni, niespełnionych planów – odpływaliśmy 
pamięcią w miniony czas. Przybliżaliśmy go przeży-
wając sen na jawie. Odczytywaliśmy znajome rysy, 
oczy, głosy, sylwetki ludzi z naszego miasteczka. 
Całkowicie oddaliśmy się marzeniom, przypłynęliśmy 
na fali tęsknoty z różnych stron świata, a wyobraźnia 
zaniosła nas w nasze najukochańsze miejsca naszej 
młodości i naszego dzieciństwa. Poddaliśmy się tej 
tęsknocie, która zrodziła w naszych sercach uczucie 
niezwykłej więzi i braterstwa. Wyrażaliśmy je pieś-
niami śpiewanymi przy płonącym ognisku. Po lesie 
niosły się dobrze nam znane harcerskie i religijne  
pieśni, jak: „Płonie ognisko”, „Idzie noc” i „Modlitwa 
wieczorna”, „Po górach dolinach” i wiele innych. 
Wspomnienia z lat wojny zainspirowały Annę 
Korczowską do wyrecytowania pięknego wiersza 
poety „Szarych Szeregów” Jana Romowskiego, ps. 
„Bonawentura” pt.  
 

„Modlitwa”. 
 

Od wojny, nędzy i od głodu 
Sponiewierania krwi narodu 
Od łez wylanych, obłąkania 

Uchroń nas Panie! 

Od niepewności każdej nocy 
Od najstraszniejszej rąk niemocy 
Od lęku przed tym, co nastanie 

Uchroń nas Panie! 
Od bomb, granatów i pożogi 

Od gorszej jeszcze w sercu trwogi 
Od drogi strasznej, jak karanie 

Uchroń nas Panie! 
Od rezygnacji w dobie klęski 
Ale i pychy w dzień zwycięski 

Od krzywd, ale i zemsty za nie 
Uchroń nas Panie! 

Uchroń od zła i nienawiści 
Niechaj się odwet nam nie ziści 
Na przebaczenie im przeczyste 

Wlej nam moc Chryste! 
 

W drugim dniu zjazdu zorganizowano spotkanie 
z prof. Marią Haubrich-Krokierową. Jak można było 
się spodziewać przebiegło w niezwykle serdecznej 
atmosferze i było niezapomnianym przeżyciem dla 
wszystkich uczestników, wśród których znalazło się 
wielu jej dawnych uczniów.   

Zorganizowania następnego zjazdu 
w Karpaczu  podjęła się Danuta Tabińska-Juhasz. 
Przypadł on w 50-tą rocznicę zakończenia II wojny 
światowej i był zjazdem o największej frekwencji, 
zorganizowanym w czerwcu 1985 roku. Współorga-
nizatorami byli: Jerzy Roztropowicz, Kazimierz 
Piórecki, Józef Duszyński i Tadeusz Kłonowski. Szcze-
gólnie dużo wysiłku włożyły w zorganizowanie spraw 
kulinarnych panie: Maria Korneluk Petrus, Stanisława 
Korneluk Korybska, Janina Petrus Duszyńska, Lidia 
Starzyńska, Mirosława Seidler Strahl, Lidia Dorosz 
Lehel, Mirosława Tabińska Galant i Krystyna Matejko 
Nowakowska. Luka Bilińska, Krystyna Ossowska Korta 
i Józefa Starzycka Weberbauer przywiozły z domu 
ciasta i słodycze, a Irena Pełech Ruszel kury na rosół.  
Przy pomocy Ireny Pełech kupiono świnię, z której we 
własnym zakresie wykonano wyroby masarskie. Dwa 
barany ofiarował ze swego stada w Karpaczu Teodor 
Juhasz, przemiły mąż Danuty. Z tej świni i baranów 
zrobiono min. kiełbaski, które pieczone przy ognisku, 
wszystkim wyjątkowo smakowały. Bardzo dużo pracy 
musiała organizatorka wykonać sama na długo przed 
rozpoczęciem zjazdu. Już na wiosnę 1985 roku 
wysłała 211 zaproszeń do wszystkich Tłumaczan 
mieszkających w kraju i za granicą, których adresy 
były znane. Do zgłaszających swój udział w zjeździe 
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wysłała potem zawiadomienie i instrukcję, podając 
informacje, jak dojechać do karpackiej „Juhaszówki”, 
załatwić sprawy zakwaterowania, wyżywienia, itp. 
Instrukcja kończyła się prośbą o przywiezienie dużego 
zapasu humoru, siły i optymizmu oraz różnego 
rodzaju  pamiątek. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

W zjeździe wzięło udział 108 osób!  Zjazd 
w Karpaczu był największy z dotychczasowych nie 
tylko z powodu liczby osób w nim uczestniczących, 
ale także ze względu na czas trwania i ilość wspa-
niałych dobrze zorganizowanych imprez. W ciągu 
całego pierwszego dnia witano przybywających 
uczestników tlumackim barszczem i pierogami na 
stołach i ławach rozmieszczonych pod rozłożystą lipą, 
tuż obok szumiącego potoku.  Drugi dzień zjazdu 
rozpoczął się udziałem w uroczystościach Święta 
Bożego Ciała w miejscowym kościele. W procesji  szła 
cała nasza grupa tuż za baldachimem, który osłaniał 
ks. Lesława Jeżowskiego - Tłumaczanina, kroczącego 
dostojnie w złotym blasku przenajświętszej hostii. 
„Myślami jesteśmy – pisała Jóźwiak Czaplińska 
w naszym dalekim, rodzinnym miasteczku. Wspólnie 
śpiewanymi pieśniami zanosimy modły do Boga 
prosząc o błogosławieństwo szczególnie dla tych, 
którzy nie mogą brać udziału w tej uroczystości. Po 
zakończeniu procesji, starym tłumackim zwyczajem 
modlimy się u  stóp Ołtarza Matki Boskiej Często-
chowskiej. Z trudem przypominamy sobie miejsca 
gdzie były umieszczone cztery ołtarze w Tłumaczu, 
oraz księdza prowadzącego ostatnią procesję 
w Tłumaczu”.  

Po powrocie z kościoła zebrano się pod goś-
cinną lipą przed domem Juhaszów, prowadząc 
w grupach ożywione rozmowy, gdy  tymczasem 
w „Juhaszówce” ustawiono zasłane obrusami stoły 
w salach na trzech poziomach, ozdobionych trofeami 
myśliwskimi, fotografiami Tłumacza i różnymi dowcip-
nymi napisami, jak np. „Bilety do nabycia na poczcie 
w Tłumaczu”. Stoły czekały na gości z obiadem, 
przygotowanym przez najmłodsze uczestniczki 
zjazdu. Organizatorka spotkania - Danuta Tabińska-
Juhasz serdecznie powitała przybyłych i zapro-
ponowała uczczenie chwilą ciszy tych, którzy odeszli 
od nas na zawsze. Następnie odczytała przysłane na 
zjazd listy i telegramy z serdecznymi życzeniami i poz-
drowieniami. Podczas obiadu, jak i przy innych 
okazjach, na wniosek ks. Lesława Jeżowskiego odbyło 
się „publiczne” przedstawianie wszystkich uczestni-
ków, a także zapoznano się ze sprawozdaniem 
z poprzedniego zjazdu w Mostowie. Następnie Michał 
Nikosiewicz wygłosił opracowany przez siebie odczyt 
pt. „Krótka historia powiatu i miasta Tłumacz od 
pradziejów do końca pierwszej wojny światowej”. 

 

Siedzą od lewej: Luka Bilińska, Krystyna Bojczuk 
Marciniak, Lidia Dorosz Lehel, Lusia Bilińska Thosz, 
Mirosława Seidler Strahl. Stoją od lewej: Mirosława 
Tabińska Galant, Krystyna Ossowska Korta, mąż 
Krystyny Bojczuk Marciniak Janina Petrus Duszyńska, 
Kazimierz Baranowski, Czesław Ostropolski. 
 

Tłumaczanie przed kościółkiem Najświętszgo Serca 
Pana Jezusa w Karpaczu. 
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Stoją od lewej: Józefa Starzycka Weberbauer, 
Kaczorowski, Mila Kaczorowska Centkiewicz, 
Zygmunt Burczyński, Maria Dębiec Kasperowicz, 
siedzi Irena Pełech Ruszel, 
 

Po części  oficjalnej, kto miał chęć udawał się 
do swoich kwater na dalsze ,,pogaduszki” lub do mie-
jscowej restauracji na tańce. Tak było każdego dnia 
trwania zjazdu. W trzecim dniu zjazdu po śniadaniu 
mimo pochmurnej pogody, część odważnych poszła 
z ks. Jeżowskim na Śnieżkę, a reszta udała się auto-
busem do Białego Jaru, aby zwiedzić wybudowaną po 
wojnie skocznię narciarską, odwiedzaną teraz prze-
ważnie przez turystów niemieckich. Smaczny i obfity 
obiad zjedzono w hotelu „Orlinek”, w miejscu, do 
którego w czasie wojny  hitlerowcy przywozili polskie 
dzieci z zamojszczyzny, aby je germanizować.  Wieczo-
rem znów zebrano się w rodzinnej ,,Juhaszówce” na 
kolejne „spotkanie z Tłumaczem”, na które Michał 
Nikosiewicz przygotował około 350 slajdów prze-
dstawiających miasto i ludzi w nim mieszkających. 
O atmosferze tego wieczoru tak pisała kol. Jóźwiak - 
Czaplińska: ,,Uciszają się rozmowy i ukazują się nam 
znane, lecz przyćmione zasłoną czasu obrazy miasta 
naszej młodości. Budynek „Sokoła” (spalony przez 
Niemców, już odbudowany), kościół (od kilku lat 
rozebrany), budynek gimnazjum (spalony - rozebrany), 
filia gimnazjum przy kościele (rozebrana), budynek 
seminarium, stara cerkiew (rozebrana, już przed 
wojną się waliła), nowa prowizoryczna cerkiew, 
kaplica (obecnie prawosławna), ulice, domy, rynek, 
park, figura Matki Boskiej w parku. Błąkamy się po 
Tłumaczu oglądając różne ulubione przez nas miejsca. 

Jest późno, kol. Nikosiewicz pyta czy już przerwać 
wyświetlanie. Nie – wołamy. Przyszła kolej na zdjęcia 
grupowe, uroczystości, organizacje, osoby. Kol. 
Nikosiewicz objaśnia, wymienia nazwiska. Starsi 
reagują uwagami i głośnym zachwytem na widok 
swoich bliskich, dobrych znajomych. Byliśmy tak 
blisko nich. Jest późno, czas kończyć sen o Tłumaczu, 
choć pozostało do wyświetlenia jeszcze około 120 
przeźroczy. Rozchodzimy się. Słyszymy po drodze 
dyskusje na temat oglądanych zdjęć. Noc sprzyja 
utrwaleniu wizualnych wrażeń. Zabierzemy je ze sobą 
na zawsze”.  
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Siedzą od lewej: Anna Panachida Bocheńska, Józefa 
Panachida Skowron, Bogumiła Hrapkowicz Przybyło, 
……,  Stoją: Kazimierz Baranowski, Maria Laner 
Adamczyk, Michał Nikosiewicz, Józefa Bilińska, ….. 
 

Na leśnej wędrówce 
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Czwartego dnia zjazdu pogoda już wyjątkowo 
nie sprzyjała wycieczkom. Było chłodno, pochmurno 
i deszczowo, tylko odważni poszli do kościoła św. 
Anny i pobliskiego źródełka. W drodze powrotnej 
zbierano drewno na wieczorne ognisko. Obiad jak 
zwykle zjedzono w „Juhaszówce”, a wieczorem nic 
nie mogło przeszkodzić w rozpaleniu ogniska, którego 
przebieg tak opisała kol. Jóźwiak Czaplińska: 
,,Okrywamy się kocami, siadamy na prowizorycznych 
ławach z pni i desek, ognisko dymi i płonie. W rękach 
trzymamy teksty piosenek i śpiewamy. Śpiewy 
prowadzi  kol. Irena Pełech  Ruszel, okrzyknięta naszą 

,,Izaurą”. Jedna pieśń za drugą, harcerskie i inne, jest 
coraz ciemniej, słów na kartkach nie widać już, ale 
słowa znamy z dawnych lat, znowu jesteśmy har-
cerkami i harcerzami na obozie. Namioty i szałasy są 
nieco wyżej, a w dole Dniestr, a może Prut szumi 
groźnie. „Płonie ognisko i szumią knieje”, jesteśmy 
jakby w lesie, marzą się obozowe przeżycia, alarmy – 
przecież siedzą tu przy ognisku te same osoby co 
niegdyś. Twarzy w mroku nocy dokładnie nie widać, 
ale jesteśmy pewni, że są to nasi drużynowi, 
opiekunowie, koleżanki i koledzy. Następuje przerwa 
na pieczoną na ognisku kiełbasę z domowym 
chlebem. Bardzo nam smakuje. Nadarza się okazja na 
recytacje, dowcipy i pogaduszki. Bez przerwy słychać 
gromkie brawa, śmiech i gwar. Jest nas tak dużo, że 
potworzyły się grupki tętniące głośnymi rozmowami. 
Był to wspaniały beztroski czas, zakończony odśpie-
waniem pieśni „Idzie noc”.  

Ostatni, piąty dzień spotkania rozpoczął się 
Mszą św. koncelebrowaną przez Tłumaczan - ks. dr 
prałata Romana Dacę i ks. Lesława Jeżowskiego. 
Świątynia rozbrzmiewała wspaniałym głosem ks. 
Dacy, a śpiewane przez uczestników pieśni brzmiały 
przepięknie. Z oczyma pełnymi łez słuchaliśmy 
kazania rozpoczętego słowami ze Starego Testa-
mentu „Zgromadzę Was ze wszystkich krańców 
ziemi”. Ksiądz Daca mówił: Patrząc w tej chwili na 
Was, drodzy bracia i siostry, zgromadzonych 
w nabożnym skupieniu wokół tego ołtarza eucha-
rystycznego, rozradowało się serce moje tak, że ze 
wzruszenia język mi skacze i się plącze, że naprawdę 
w tym radosnym podnieceniu mówić nie tylko nie 
mogę, ale nie umiem, iż z wielkim trudem wydo-
bywam z siebie niemal każde słowo, które jest pełne 
miłości, pokrzepienia, przywiązania i braterskiego 
oddania, nabrzmiałe wspomnieniami z lat młodzie-
ńczych, kiedy to niemal każdy z nas tu obecnych, jako 
młode pacholę, z harcerską laską w dłoni, plecakiem 
na ramieniu, kapelusiku na skroniach, świszcząc 
i śpiewając, mimo że czasem burza huczała koło 
nas..., szedł w pole i bujał, jak okręt na morzu wśród 
tych pagórków leśnych i łąk zielonych, szeroko nad 
błękitnym Dniestrem rozciągnionych. Boże, jak to było 
dawno, jak bardzo dawno, jak bardzo dawno! Tyle już 
lat minęło, a wszystko jak żywe staje w pamięci! Dziś, 
po tylu latach rozproszenia niemal po całym świecie, 
pełni tęsknoty za ziemią rodzinną i wspomnieniami 
z lat naszej młodości, usłyszeliśmy ku po krzepieniu 

Męskie rozmowy w cieniu lipy. Na pierwszym 
planie ks. Lesław Jeżowski 

 

Siedzą od lewej: Józefa Panachida Skowron, Mirosława 
Seidler Strahl, Anna Panachida Bocheńska, Anna 
Mierzwińska Korczowska, Jadwiga Burczyńska 
Storożenko, Lidia Dorosz Lehel, Maria Laner Adamczyk 
i Anna Zajączkowska Kłonowska, Lusia  Bilińska Thosz. 
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serc, radosne słowa zwołania nas na ten Zjazd 
Koleżeński”. Po mszy, ks. Jeżowski od ołtarza 
powiedział: W młodym pokoleniu pokładamy nadzieję 
kontynuowania spotkań tłumackiej rodziny, aby 
zjazdy stały się tradycją podtrzymywaną przez 
odmłodzoną rodzinę”. 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tłumacka rodzina rzeczywiście odmładzała się, 
przyjeżdżało więcej Tłumaczan urodzonych pod 
koniec lat 20-tych i w latach 30-tych, co dało się zau-
ważyć na następnym zjeździe w Mostowie w 1987 r. 
Zjazd po raz kolejny zorganizował niestrudzony Karol 
Mytnik. Starsi wiekiem umierali, a młodsi zaczęli 
przywozić na spotkania swoich małżonków, czasem 
dzieci, czy wnuki i ciągle pojawiali się „nowi” odna-
lezieni Tłumaczanie. Przybywały całe niemal rodziny. 
W Mostowie pojawiły się trzy siostry Panachidzianki, 
dwie siostry Białkowskie, Matejkówne i Wiszniewskie, 
a także siostry Tabińskie z ciocią oraz Stenia Kadajska 
z bratem Jasiem Lipińskim. Spotkania tłumackie 
powoli stawały się piękną tradycją. Cały czas zbierano 
wspomnienia, pamiątki tłumackie, zdjęcia i doku-
menty. Po raz pierwszy po 45 latach spotkali się; 
Zosia Grabowiecka, Helenka Maleszewska, Mila 
Burczyńska, Dusia Grenadier, Czesia Panachidówna, 
Maria Tabińska czy Zbigniew Jarosławski. Na wniosek 
Michała Nikosiewicza, jako honorowych obywateli 
Tłumacza przyjęto do rodziny tłumackiej męża Marysi 
Laner – Mariana Adamczyka i męża Janki Petrus – 
Józefa Duszyńskiego. Wnioskodawca stwierdził, że 
mimo iż nie pochodzą z Tłumacza, to na zaszczyt ten 
zasługują, gdyż zostali przez swoje żony całkowicie 
„zatłumaczeni”. Spotkanie to, jak zwykle nasycone 
było wspomnieniami, niektórzy mieli już gotowe 
spisane wspomnienia, które później zasiliły tłumackie 
archiwum dr Nikosiewicza. Padło także wiele nowych 
propozycji tematów wartych upamiętnienia. Danuta 
Tabińska poinformowała zjazdowiczów, że w okoli-
cach Wrocławia znajdują się skarby z tłumackiego 
kościoła, w postaci monstrancji, obrazów i szat 
liturgicznych. W małym kościółku w Siedlakowicach 
jest obraz św. Anny Samotrzeciej, który przywieźli 
mieszkańcy Jackówki. Jest zniszczony i wymaga 
natychmiastowej renowacji. Zobowiązała zająć się 
sprawą obrazu. Padła też propozycja zorganizowania 
tygodniowego zjazdu w formie wczasów w okolicach 
Wrocławia, aby można było połączyć je ze zwie-
dzaniem miejsc, w których znajdują się tłumackie 
pamiątki i zastanowić się nad zbiórką pieniędzy na 
ten cel. Wieczory, jak zwykle spędzano śpiewając 
pieśni znane z młodości, ale także zabawne kuplety 
ułożone przez co bardziej poetycko utalentowanych 
tłumaczan. Anna Bocheńska (Panachida) deklamo-
wała pełne bólu i tęsknoty wiersze oraz pieśni, które 
jako mały zesłaniec uczyła się na Syberii. 

Od lewej: Stanisław Dyś, Krystyna Bojczuk Marciniak, 
Kajetan Agopsowicz, Józef Czohara, Marian Rolewicz, 
Anna Zajączkowska Kłonowska, Zygmunt Burczyński, 
Rudolf Kurczab, Tadeusz Wysoczański, Lusia Bilińska 
Thosz, Karol Mytnik, Lusia Kaczorowska Centkiewicz, 
Jan Lipiński, … Koczwara, Jadwiga Burczyńska 
Storożenko, Zachariasz Agopsowicz. Siedzi Józefa 
Bilińska. 
 

Na zdjęciu górnym 
tłumacka rodzina. 

 

Na zdjęciu z lewej: Karol 
Mytnik i Józefa 

Panachida Skowron 
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Zadeklamowała min. wiersz pt. „Wojsko Polskie 
wychodzące z Polski” oraz „Spowiedź Ojczyźnie”, a Jan 
Lipiński deklamował fragmenty „Pana Tadeusza”.  
 

Spowiedź Ojczyźnie 
 

Polsko – Ojczyzno moja, przez sybirskie stepy 
Widzę Cię dziś dokładniej, jaśniej i lepiej. 
Bo w czasach, gdy powietrzem Twoim oddychałam 
Choć kochałam Cię zawsze, jednak ciągle nie znałam. 
A dziś w cudzej krainie gram, jak harfa eolska 
Słodkie słowo Ojczyzna, święte słowo Polska! 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

Zjazd w Trzebnicy we wrześniu 1989 roku 
zorganizowały siostry Panachidówne – Anna i Józefa 
przy współpracy Danuty Tabińskiej. W zjeździe wzięło 
udział 71 osób, które zakwaterowano w ośrodku 
sportu i rekreacji, malowniczo położonym w pobliżu 
lasu i jezior. Na zjeździe tym po raz pierwszy 
przymierzono się do uporządkowania i poprawienia 
zgromadzonych materiałów. Druga część spotkania 
miała charakter pielgrzymki śladami tłumackich 
obrazów i dostarczyła zwiedzającym wiele wzruszeń. 
W trzecim dniu spotkania tłumaccy pielgrzymi udali 

się autokarem do Kątów Wrocławskich na 
Mszę św. do kościoła, w którym znajdują się 
obrazy: Matki Boskiej Częstochowskiej i Pana 
Jezusa Dźwigającego Krzyż, a także monstracja 
z kościoła św. Anny, przywieziona po wojnie 
przez ks. Piszczora. Złożyliśmy pod obrazami 
kwiaty i modliliśmy się gorąco, jak przed laty 
w Tłumaczu, gdy  byliśmy jeszcze dziećmi. Po 
nabożeństwie pojechaliśmy do Siedlakowic, do 
obrazu św. Anny Samotrzeciej, który przed 
wojną znajdował się na ołtarzu głównym tłu-
mackiego kościoła. W kościele tym był także 
obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. 
Zygmunt Gałdzicki odczytał nam treść kazania 

ks. prałata Romana Dacy, odśpiewaliśmy pieśni 
maryjne, wysłuchali wierszy patriotycznych w wyko-
naniu Anny Bocheńskiej (Panachidówny) i na zakoń-
czenie spotkaliśmy się z krajanami z Jackówki, którzy 
osiedlili się w Siedlakowicach. W ostatnim dniu 

pielgrzymowaliśmy do Wrocławia, gdzie 
w kościele św. Doroty, Wojciecha i Sta-
nisława znajduje się obraz „Najświętszego 
Serca Pana Jezusa” z napisem: „Jezu cichy 
i pokornego serca, uczyń serca nasze 
według serca swego”. We Wrocławiu 
obejrzeliśmy także „Panoramę Racławicką”, 
zwiedziliśmy Ostrów Tumski i inne zabytki 
tego pięknego miasta. W drodze powrotnej 
zwiedziliśmy także piękną katedrę 
w Trzebnicy. Efektem pielgrzymki śladami 
tłu-mackich obrazów było jednogłośne 
podjęcie decyzji o renowacji obrazu św. 
Anny Samotrzeciej w Siedlakowicach 

i ufundowanie tablicy poświęconej księdzu 
Edwardowi     Tabaczkowskiemu. 

 
 

Od lewej siedzą: Józefa Panachida Skowron, Krystyna 
Bojczuk Marciniak, Danuta Tabińska Juhasz, Czesława 
Panachida Kończak. Stoją: Anna Zajączkowska 
Kłonowska i Anna Panachida Bocheńska. 
 

 

Przed kompleksem sanatoryjnym „Bałtyk”  
w Kołobrzegu. 
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Rok 1989 był przełomowym rokiem dla 
Polaków, w tym również dla tłumackiej społeczności. 
Zmiany polityczne 1989 roku pozwoliły wreszcie na 
oficjalną rejestrację stowarzyszeń, w tym także 
stowarzyszeń kresowych. Zaowocowało to formal-
nym zarejestrowaniem we wrześniu 1989 r. Klubu 
Tłumacz przy Towarzystwie Miłośników Lwowa, 
powstałym rok wcześniej, który w latach późniejszych 
przekształcono na Ogólnopolski Oddział Tłumaczan.  
Klub ten powołało środowisko wrocławskich Tłuma-
czan, wybierając pierwszy w ponad 30-letniej historii 
tłumackich zjazdów Zarząd, w skład którego weszli:  

 

Zbigniew Bojczuk – przewodniczący, Danuta 
Tabińska-Juhasz - pierwszy zastępca, Zygmunt 
Guszpit – drugi zastępca, Michał Dasiewicz – 
skarbnik, Anna Bocheńska (Panachida) - zastępca 
skarbnika, Zofia Dąbrowska (Grabowiecka) – 
sekretarz, Krystyna Gałdzicka – zastępca sekretarza. 
Wybrano także Komisję Rewizyjną w osobach: 
Władysław Geruła – przewodniczący oraz 
członkowie: Krystyna Ossowska-Korta, Mirosława 
Tabińska-Galant – Helena Bilińska. 

 

W tym samym roku, również we wrześniu 
1989 roku odbył się duży zjazd w Otmuchowie. Orga-
nizatorami zjazdu byli – Czesława Koczwara-Kałuża 
i Jan Johnson, a na zjazd stawiło się ponad 100 osób. 
Na tym właśnie zjeździe poinformowano zebranych 
o powstaniu Klubu Tłumacz, a wybrany Zarząd 
zobowiązano do zrealizowania trzech długofalowych 
zadań, którymi były: ufundowanie tablicy pamią-
tkowej poświęconej ks. Edwardowi Tabaczkowskiemu 
- proboszczowi wielce zasłużonemu dla Tłumacza, 
przeprowadzenie renowacji obrazu św. Anny Samo-
trzeciej i wydanie monografii Tłumacza na podstawie 
zebranych przez dr Michała Nikosiewicza materiałów. 
Uchwalono przeprowadzenie zbiórki dobrowolnych 
datków na wykonanie pierwszych dwóch zamierzeń. 
Dalej podjęto decyzję, aby następne spotkania miały 
formę dwutygodniowych wczasów. Uczestnicy 
zaproponowali także rozpatrzenie możliwości zorga-
nizowania wycieczki do Tłumacza, a wykonania tego 
zadania podjęli się Czesia Koczwara i Jan Johnson. Na 
zakończenie zebrania Zarząd wręczył legitymacje 
członkom nowo powstałego Klubu Tłumacz. Legity-
mację z numerem pierwszym otrzymał kol. dr Michał 
Nikosiewicz, któremu zebrani zgotowali wielką owację, 
wyrażając w ten sposób wdzięczność za wszystko, co 

zrobił dla Tłumacza i jego dawnych mieszkańców. Dr 
Romuald Tuzinkiewicz, poinformował, że władze 
kościelne zgodziły się na wmurowanie tablicy 
w kościele św. Doroty i św. Stanisława we Wrocławiu. 
Zatwierdzono także przedstawiony projekt tablicy 
i treść epitafium. W sprawie dotyczącej gromadzenia 
materiałów do monografii o Tłumaczu przepro-
wadzono kilka spotkań, na których Zosia 
Grabowiecka-Dąbrowska czytała opracowania Doty-
czące międzywojennego dwudziestolecia. Uczestnicy 
żywo dyskutując, wnosili uwagi oraz podawali nowe, 
nieznane fakty. Wkładem do tego przedsięwzięcia 
było również spotkanie abiturientek Państwowego 
Koedukacyjnego Liceum w Tłumaczu, które 50 lat 
temu zdały maturę. Ich losy, to typowy przykład 
tragedii całego pokolenia Polaków. W maju 1939 
roku zdały maturę 33 osoby, z których na spotkanie 
w Otmuchowie przybyło 9, z uwagi na zły stan zdro-
wia nie przyjechało 6 osób, dziesięcioro przebywa za 
granicą, 6 osób zginęło w czasie wojny, a dwie zagi-
nęły bez wieści. Dyrektorem tłumackiego liceum był 
wówczas prof. Ksawery Bułkowski, a wychowawcą 
maturzystów prof. Marian Mierzwiński, którego córka 
aktywnie uczestniczyła we wszystkich zjazdach. Na 
zjeździe w Otmuchowie wiele rzeczy działo się po raz 
pierwszy w naszej powojennej historii. Między innymi 
Mszę św. odprawiono w warunkach polowych. 
Celebrował ją tlumaczanin ks. Leszek Dublewicz, do 
mszy służył jego kolega ze szkolnej ławy Zygmunt 
Guszpit. W trakcie kazania odczytano list ks. Romana 
Dacy, który nie mógł być z nami z powodu choroby. 
Oto fragment listu: ,,Przesyłam Wam, kochani, 
serdeczne pozdrowienia, słowa miłych wspomnień, 
które zapadły w mojej pamięci i sercu bardzo 
głęboko. Przesyłam również wyrazy braterskiego 
przywiązania, oddania i stałej wiernej miłości do Was 
i naszych stron rodzinnych znanych z dzieciństwa, 
miłości którą także i Wy gorąco czujecie i jeszcze 
ciągle nią żyjecie, bo „mocna jest jak śmierć, którą też 
jak wiem, przekazujecie, ucząc swoje dzieci i wnuki. 
Ściskam Was Wszystkich razem i każdego z osobna.” 

Kazanie wygłoszone przez ks. Leszka 
Dublewicza było oparte na osobistych przeżyciach, 
jako dziecka osieroconego w czasie okupacji  
Tłumacza. Słowa te przypomniały nam nasze jakże 
biedne i zastraszone dzieciństwo. Mówiąc o tych 
tragicznych przeżyciach nie zapomniał o słowach 
pociechy: „Byłby to jednak obraz zbyt pesymistyczny 
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i niepełny tego co przeżyłem, co widziałem i co 
wyniosłem z Tłumacza. To co zapamiętałem także,  to 
wielka życzliwość ludzi, którzy nawzajem sobie poma-
gali, współczuli, pocieszali się, co pozwoliło nieje-
dnemu przeżyć ciężką noc okupacji. Tłumaczan 
cechował też wielki optymizm. W najtrudniejszych 
sytuacjach życia nie tracili ducha, nie tracili nadziei 
i wiary w szczęśliwie lepsze jutro”. Na zakończenie 
nabożeństwa kol. Anna Bocheńska zarecytowała 
wiersz Kornela Ujejskiego pt. „Daj nam się dźwignąć”. 
 

Daj nam się dźwignąć 
 

Panie, krwi naszej płynęło już morze, 
Dotąd na ranach niewidzialne blizny. 

Dałeś nam ciężki krzyż męczeństwa Boże 
I wielką miłość dałeś Ojczyzny. 

O jedno jeszcze prosimy dziś Ciebie: 
Daj nam się dźwignąć samym i przez siebie! 

Zewsząd modlitwa płynie Twego ludu, 
Serc naszych wiarą nie przestaniem palić, 

Wierzymy panie w moc Twojego cudu 
Wiemy, że możesz podnieść i zwalić. 

Ale my o to tylko prosim Ciebie: 
Daj nam się dźwignąć samym i przez siebie.... 

 
Obok tych ważnych i wzniosłych spraw, 

otmuchowski zjazd był jak zawsze także okazją do 
przeprowadzenia wielu imprez kulturalnych, krajo-
znawczych i rozrywkowych. Jedną z nich była nieza-
pomniana wycieczka do Nysy, miasta, które dla wielu 
Tłumaczan było nowym Tłumaczem, tym bardziej 
bliskim, że w lipcu 1945 roku skierowani tu zostali, 
jako jedni z pierwszych. To oni, z szacunku dla historii 
współuczestniczyli w odbudowywaniu zniszczonych 
domów i odrestaurowaniu licznych cennych zabytków 
miejscowej architektury, tu też kończyła szkoły część 
powojennej młodzieży tłumackiej.  Każdego dnia o go-
dzinie 17-tej odbywały się wieczorki taneczne przy 
orkiestrze, które cieszyły się zawsze dużą frekwencją. 
Wieczorami, gdy zapadał zmrok spotykano się 
oczywiście przy ognisku, pieczono kiełbaski, śpiewano 
nasze tłumackie szlagiery i recytowano własne 
wiersze. Śpiewającym akompaniowali na akordeonie 
Jan Johnson i Marysia Laner Adamczyk. Opuszcza-
liśmy Otmuchów żegnani lwowskim piosenkami 
nadawanymi z głośnika przez kierownika ośrodka – 
lwowianina. 

Kołobrzeg 
 

Zarząd wybrany na poprzednim zjeździe spisał 
się wspaniale. Zgodnie z życzeniem wyrażonym 
w Otmuchowie, zorganizował nam w czerwcu 1990 r. 
zjazd - wczasy nad morzem w Kołobrzegu. Pod patro-
natem Zarządu zorganizował je w Ośrodku Wcza-
sowym Wojskowych Zakładów Remontowo  
Budowlanych Julek Piotrowicz, przy wydatnej 
pomocy Władzia Geruły. Ośrodek położony na 
uboczu Kołobrzegu, z domkami wśród soczystej 
zieleni pięknego lasu i morzem tuż za płotem  okazał 
się wymarzonym miejscem dla naszych spotkań. 
Wśród 78 osób, które przyjechały do Kołobrzegu 
pojawiły się osoby, które na tłumackim zjeździe 
znalazły się pierwszy raz. Przyjechała do nas z Kosza-
lina pani Klementyna Bilińska – seniorka, matka Lusi, 
Irki, Krysi i Czesia Bilińskich. Witaliśmy ją z niekła-
maną radością, podziwiając niezwykłą pamięć 
starszej pani, która bez trudu rozpoznawała 
większość koleżanek swoich córek. Swą obecnością 
zastępowała nam niejako naszych rodziców. Na tym 
spotkaniu po raz pierwszy odbyło się zebranie 
sprawozdawcze „Klubu Tłumacz”. Przewodniczący 
Klubu Zbigniew Bojczuk, jako prowadzącego 
zaproponował Józefa Duszyńskiego, który podał 
porządek zebrania i oddał głos wiceprzewodniczącej 
Danucie Tabińskiej-Juhasz. Danusia powitała 
zebranych, podziękowała organizatorom - Julkowi 
Piotrowiczowi i Władziowi Gerule oraz poinfo-
rmowała zebranych o pierwszym „zjazdowym”, 
małżeństwie zawartym przez Lidię Dołhańczuk-
Bargiel z Michałem Dasiewiczem. Wiadomość 
przyjęto z aplauzem i odśpiewano 100 lat! Na 
kołobrzeski zjazd nie przyjechał chory dr Michał 
Nikosiewicz, który przysłał list z pozdrowieniami 
i pieniądze na renowację obrazu oraz wykonanie 
tablicy. Do zarządu dokooptowano nowych członków 
– Czesię Koczwarę-Kałużę i Jana Johnsona. Uchwalono 
wysokość składek w wysokości: wpisowe – 3000 zł, 
składka miesięczna – 1000 zł (emeryci – 500 zł), 
fundusz lwowski – 100 zł. Z wielkim zadowoleniem 
przyjęto informację o przygotowaniach poczynionych 
w sprawie wycieczki do Tłumacza. Wysłano między 
innymi  prośbę  do  mera  miasta o  wyrażenie  zgody 
na nasz przyjazd i przysłanie zbiorowego zaproszenia. 
Przypomniano też, aby chętni na wyjazd zaczęli 
załatwiać formalności paszportowe. Wśród 
uczestników zjazdu w Kołobrzegu  nie było tym razem 



Zeszyty Tłumackie 2(62) 2018r. 
 

19 
 

żadnego z naszych księży, brakowało więc wspólnej 
Mszy św. Brakowało także pięknego kazania księdza 
Dacy, pokrzepiającego nasze serca. Pozostało ucze-
stniczenie w Mszach św. w pobliskim kościele. 
Większość czasu przeznaczona była na czynny 
wypoczynek oraz zwiedzanie kołobrzeskich atrakcji. 
Wieczorami po zapadnięciu zmroku, gdy cichły 
śpiewy ptaków rozświetlały się okna naszych 
domków, w których się goszczono i jak zwykle rozma-
wiano o Tłumaczu i poprzednich zjazdach, które stały 
się już historią tłumackiej społeczności. Wieczorami 
zbierano się przy ogniskach lub urządzano składkowe 
kolacje, tańczono przy muzyce z magnetofonu i wys-
tawiano napisany przez siebie program artystyczny. 
W skeczu „Spotkanie po latach” wystąpiły Nusia 
Bocheńska (Panachidówna)  i Irenka Ruszel (Pełech). 
Nusia zaśpiewała „Gwiazdo miłości” i deklamowała 
wiersz o Katyniu. Słuchaliśmy tanga kompozycji 
Nuśka Johnsona - „Niebo nad Tłumaczem” oraz 
monologu w wykonaniu Irenki  „Na tłumackiej 
śmiesznej fali”. Kołobrzeg od tego właśnie zjazdu stał 
się stałym miejscem spotkań i wypoczynku Tłuma-
czan przez następne 19 lat. 

 

Rok 1991 przyniósł Tłumaczanom aż trzy 
ważne spotkania. 19 stycznia 1991 roku w kościele 
św. Stanisława, św. Wojciecha i św. Doroty we 
Wrocławiu nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy 
upamiętniającej wieloletniego tłumackiego 
proboszcza księdza Edwarda Tabaczkowskiego. 
Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. 
Stawiło się na nią 70 osób. Treść tablicy brzmiała: 

 

Ks. kanonik Edward Tabaczkowski 1872 - 1942. 
Proboszcz parafii św. Anny w Tłumaczu 
w Archidiecezji Lwowskiej. Zginął w więzieniu 
hitlerowskim w Stanisławowie.  Oddał życie niosąc 
pomoc Polakom i Żydom. W hołdzie swemu 
Duszpasterzowi - Tłumaczanie 1991. 

Uroczystą Mszę św. pod obrazem Najświę-
tszego Serca Pana Jezusa, pochodzącego z kościoła 
tłumackiego odprawił tłumaczanin ks. prałat Czesław 
Tuzinkiewicz. Uroczystość zakończyło złożenie 
kwiatów pod obu tablicami poświęconymi 
Tłumaczanom.  Po  Mszy  św. wszyscy  udali się do sali  
Ratusza Wrocławskiego, gdzie uczestniczyli w opłatku 
wigilijnym. Oprócz przybyłych na uroczystość 
Tłumaczan z rodzinami, we wspólnej ceremonii 
dzielenia się opłatkiem udział wzięli zaproszeni goście: 

prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa, dr Andrzej 
Kaminski oraz redaktor „Semper Fidelis” dr Danuta 
Nespiak, którzy złożyli nam serdeczne życzenia. 
Nastrój był wzruszający i podniosły. Spożywano 
wigilijne potrawy i śpiewano kolędy, jak przed laty 
w Tłumaczu. Organizatorom uroczystości:  Luce 
Bilińskiej, Krysi Ossowskiej-Kortcie, Lidzi Dołhańczuk-
Dasiewicz, Lali Tabińskiej-Galant, Ziucie Starzyckiej-
Weberbauer, Nusi Bocheńskiej (Panachidzie), Ziucie 
Skowron (Panachidzie), Władkowi Gerule, Julkowi 
Piotrowiczowi i Jurkowi Czyżyckiemu - wrocławskim 
Tłumaczanom podziękowano za ogrom włożonej w to 
spotkanie pracy. Uroczystość ta zapoczątkowała także 
tradycję organizowania corocznych opłatków, która 
trwa do dzisiaj. 

W tym samym roku Tłumaczanie spotkali się 
w Kołobrzegu. Spotkania nasze zaczęły stawać się 
wielopokoleniowe. Przyjechało około 60 osób, przy-
wożąc ze sobą rodziny. Zgodnie z wczasowym chara-
kterem spotkania czas spędzano na odpoczynku, 
niekończących się rozmowach o Tłumaczu, wieczor-
nych spotkaniach przy herbatce, czy śpiewie przy 
ognisku. W drugim tygodniu wczasów odbyło się 
zebranie sprawozdawcze, na które złożyły się: 
sprawozdania Zarządu, sprawy związane z planowaną 
wycieczką do Tłumacza oraz wolne wnioski dotyczące 
spraw różnych. W swoim wystąpieniu prezes 
poinformował, że Klub  liczy 156 członków, zdał 
relację z wykonanych przez zarząd działań oraz 
zapoznał zebranych z treścią biuletynu TML, 
w którym była mowa o powstaniu federacji organi-
zacji kresowych i jej programie. Klub Tłumacz 
oddelegował także dwie przedstawicielki: Ryszardę 
Dębiec Kasperowicz i Danutę Tabinską-Juhasz, do 
współpracy z powstałą organizacją. Danuta Tabińska 
podała także do wiadomości, że wyjazd do Tłumacza 
powinien nastąpić na początku sierpnia, po 
otrzymaniu zaproszenia od tamtejszych władz, na co 
obietnicę otrzymała w czasie wizyty w Tłumaczu. 
Poprosiła także, aby przygotować paczki. Poinfor-
mowała o swoich kontaktach z Zarządem Głównym 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i jego działalności. 
Były to min. wyjazdy z darami na Kresy dla tamtejszej 
Polonii oraz udział w uroczystościach z okazji 200-
lecia Konstytucji 3 Maja we Lwowie. Stwierdziła 
także, że zgromadzone przez dr Nikosiewicza 
materiały obligują nas do opracowania monografii 
Tłumacza. Zaproponowała powołanie Komitetu 
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Redakcyjnego w składzie: Zofia Grabowiecka, Zygmunt 
Gałdzicki i Wacław Korta. Doktor Nikosiewicz 
zaapelował natomiast o oczyszczenie polskich grobów 
na tłumackim cmentarzu. 

Po otrzymaniu zaproszenia od mera Tłumacza 
pana Greszczuka, w dniach 2 – 10 sierpnia 1991 r. 
doszła do skutku wymarzona i długo wyczekiwana 
wycieczka do miejsca naszego dzieciństwa i młodości. 
Zbiegła się ona w czasie z obchodami 775-lecia 
uzyskania praw miejskich przez nasze ukochane mia-
steczko. W tym niezapomnianym wydarzeniu udział 
wzięły 42 osoby. Pobyt w Tłumaczu był dla wszystkich 
źródłem wielu szczególnych wzruszeń i niezapo-
mnianych przeżyć. Od czasu, gdy widzieliśmy go 
ostatni raz minęło 46 lat. Wyprawa rozpoczęła się we 
Wrocławiu i jadąc do Przemyśla autokar zabierał po 
drodze uczestników z innych stron kraju. Pierwszy 
przystanek po drugiej stronie granicy miał miejsce 
w Samborze, starym polskim 600-letnim grodzie nad 
Dniestrem, który w czasie okupacji przeżywał 
wyjątkowo okrutne chwile. Dokonywane na 
Polakach zbrodnie wielu wypędziły z miasta 
i zmusiły do opuszczenia rodzinnego domu. 
Swoje wrażenia z tego wyjazdu tak opisywała 
jedna z uczestniczek:   „Podczas zwiedzania 
samborskiego kościoła, zbudowanego w 1530 
roku, zostaliśmy powitani na jego schodach 
przez mieszkankę Sambora, która przywitała 
nas w naszym ojczystym, polskim kresowym 
języku. Na murze kościoła zobaczyliśmy żelazny 
krążek z orłem w koronie i napisem „Matko 
Niepokalana przyczyń się za nami”. Widzieliśmy 
także przepiękny dawny klasztor, który prze-
trwał za cenę przemianowania go na salę kon-
certową muzyki organowej. Po krótkim pobycie 
w Samborze wyruszyliśmy do Drohobycza. Gdy 
przejeżdżaliśmy przez most na Dniestrze, ktoś 
zarecytował wiersz: „To błyszczy Dniestr, tam 
jutrzenka wschodzi”. Byliśmy odurzeni pięknem 
dawno nie widzianego krajobrazu. Wielu z nas 
wstało z siedzeń, aby lepiej widzieć przesu-
wające się za oknami autokaru obrazy. Przed-
wojenne chaty kryte dachówką, eternitem i bla-
chą, które pamiętały 1939 rok, liściaste gęste 
zagajniki z wychodzącymi brzozami i jarzębi-
nami, rozległe pagórkowate łąki, pasące się 
czarno-białe krowy  i gromadki gęsi. Wśród tej 
pięknej przyrody wyłaniały się małe chatynki 

z malwami w ogródkach, tu i ówdzie na łąkach pasły 
się stadka kóz, a za mostem wyłoniła się przepiękna 
dolina okolona lasem z dominującymi tu smrekami, 
modrzewiami i akacjami. W oddali rozciągały się 
wysokie, pokryte zielenią połoniny i ogrody. 
Zachwycając się pięknym krajobrazem dojechaliśmy 
do Drohobycza, miasta, które wyrosło i rozwinęło się 
na handlu solą potasową. Zwiedziliśmy tam piękny, 
stary kościół pod wezwaniem Św. Bartłomieja, 
ufundowany przez króla Jagiełłę w 1392 roku. Kościół 
ten ponownie poświęcono i oddano do użytku 
wiernym w 1989 r. W trakcie zwiedzania kościoła 
Józefa Laner - córka organisty z Tłumacza zagrała na 
organach „Boże coś Polskę”, a my zapatrzeni w ołtarz 
śpiewaliśmy tę pieśń ze łzami w oczach. Z Drohobycza 
udaliśmy się do Borysławia, miasta w którym urodziło 
się dwoje Tłumaczan - Irena Pełech i Zygmunt 
Guszpit. Irka, obserwując mijany krajobraz miała łzy 
w oczach.  
 

Przed kościołem św. Bartłomieja w Drohobyczu 
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Przejechaliśmy obok rafinerii nafty „Polwin”, którą 
kiedyś budowali Belgowie, a w czasie wojny zbom-
bardowali Amerykanie. Odbudowana została w 1964 
roku. Wokół czuć było zapach nafty, czyli tak zwane 
gazy doszowieckie. Przed nami leżał Borysław. Wje-
chaliśmy do miasta ulicą Adama Mickiewicza, na 
której stały zniszczone kamieniczki z zarośniętymi, 
zaniedbanymi ogrodami. Nikt ich  nie odnawiał od lat. 
Irena Ruszel i Zygmunt Guszpit próbowali ustalić 
miejsce swojego zamieszkania. Podjechaliśmy  do  
źródełka  „Naftusia”,  napełniliśmy  naczynia i boha-
tersko wypiliśmy te naftusiowe obrzydliwości. Po 
rozprostowaniu kości wyruszyliśmy przez Stryj, Dolinę, 
Kałusz, Bolechów do Stanisławowa. Minęliśmy 
rozlewiska rzeki Stryj, strome Horodyszcze i rzekę 
Striczę. Autokar mknął po opadającej i wznoszącej się 
szosie, wśród zielonych łąk i charakterystycznych 
polskich domów. Podziwialiśmy urokliwy, swojski 
krajobraz, w którym co jakiś czas pojawiały się 
pomarańczowe pochodnie płonącego gazu ziemnego 
oraz kiwające się żurawie służące do jego wydobycia, 
które „kłaniały” się nam na przywitanie. Gdy doje-
chaliśmy do rogatek Stanisławowa serca zabiły nam 
mocniej - wjeżdżaliśmy w rodzinne strony. Z lewej 
strony   wił   się  wśród   łąk   Stryj,   minęliśmy   rzekę  

 
 

Górzankę, w oddali wyłoniły się góry porosłe 
przepięknymi grabami, z lewej rozlane torfowiska, 
a z prawej aż po horyzont rosochate wierzby. 
Gdzieniegdzie pasło się bydło, przed domami stały 
stogi siana, a w przydomowych ogrodach rosły 
drzewa owocowe i kwiaty, w tym dużo malw. Na 
szybach lśniły krople deszczu, wokół unosiła się gęsta 
mgła spoza której wynurzał się przepiękny, znany 
z dzieciństwa krajobraz. Niebo przejaśniało i tylko lasy 
w oddali pokryte były błękitnymi oparami. Wokół 
roztaczał   się   nieprawdopodobnie   bajkowy   pejzaż.  

Jesteśmy w Tłumaczu! 

W drodze do Tłumacza 
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Mijaliśmy kolejne miejscowości, gdy w pewnym 
momencie naszym oczom ukazał  się drogowskaz 
z napisem – Tyśmienica i Klubowce. Nasze serca 
ścisnęły uczucia tęsknoty i bólu, a na twarzach 
pojawiły się łzy radości.  
 

 
 

 
 

Przed cerkwią przy ul. Kolinieckiej 
 

Wjechaliśmy do Tłumacza o godzinie 20-tej. 
Przywitał nas mer Tłumacza, pan Greszczuk. 
Następnego dnia, w niedzielę, wybraliśmy się do 
cerkwi greko-katolickiej.  U bram cerkwi na nasze 
powitanie zgromadziła się okoliczna ludność ze 
świętymi ikonami i sztandarami oraz młodzież z kwia-
tami. Nastąpiły przywitania, polały się łzy radości, 
wręczano nam kwiaty. Wśród bicia dzwonów zosta-
liśmy przez mieszkańców Tłumacza wprowadzeni do 
cerkwi, gdzie uczestniczyliśmy w dwugodzinnej Mszy 
św. Po Mszy św. wyszliśmy na ulice naszego kocha-
nego miasta i zatrzymywani przez mieszkańców 
odpowiadaliśmy na interesujące ich pytania, między 
innymi o dawne znajome rodziny tłumackie. Myśli 

i uczucia nasze skierowane były jednak przede 
wszystkim ku naszym nieżyjącym już bliskim, leżącym 
na tamtejszym cmentarzu. Tam więc skierowaliśmy 
nasze pierwsze kroki. Pomimo tego, że mieszkańcy 
przed naszym przyjazdem powycinali największe 
dzikie krzewy, stan cmentarza wywarł na nas 
przygnębiające wrażenie. Mało kto odnalazł groby 
swoich bliskich. W gąszczu dzikich zarośli oraz 
nowych grobów miejscowej  ludności, rozpoznać 
można było tylko groby najbardziej znanych rodzin 
tłumackich, usytuowanych w alei przy zachowanej 
jeszcze kapliczce. Tam więc zapaliliśmy znicze, modląc 
się za spokój dusz naszych zmarłych. Pobyt w rodzin-
nym mieście przyniósł niezapomniane przeżycia. 
Każdy dom w Tłumaczu wystawiał bankiet, zapraszał 
po kilka osób, nawet tych nieznanych. Danusia 
Tabinska-Juhasz była rozpromieniona. Jurek Czyżycki 
ocierał łzy.  Czesia Koczwara była w siódmym niebie. 
Znali ją tu wszyscy. Gościła u swojej rodziny 7 osób. 
Od godziny 16 do 19 byliśmy na Gonczarówce, a od 
19 do 22 na ulicy Kolinieckiej. Rodzina Nusia Johnsona 
zawiozła Kazię Żygłowicz do Otynii, skąd przyjechała 
spłakana i szczęśliwa. Milę Gierlicką-Góral, która 
martwiła sie, że nie ma tutaj nikogo otaczał ciągle 
wianuszek koleżanek szkolnych. Od ul. Piłsudskiego aż 
do cerkwi słychać było: Gierlicka, która to Gierlicka? 
Zygmunt Burczyński z kuzynką Czesi, której rodzina 
przygarnęła go po powrocie z Niemiec w latach 1945-
46, spotkał się na cmentarzu. Na ul. Piłsudskiego 
dwoje młodych ludzi wołało: Wysoczańscy! Czy są 
Wysoczańscy?! I znów uściski i znów łzy szczęścia. Na 
Gonczarówkę z grupą Czesi Kałuży poszedł Zdzicho 
Kłonowski. Był zamyślony i spięty, bo okazało  się, że 
zdąża do swojego domu rodzinnego.  Miła pani 
Śniechowska oprowadzała go po podwórku i sadzie, 
gdzie rozpoznawał posadzone przez ojca drzewa. 
Czesia z Zygmuntem Burczyńskim poprowadziła Józię 
Laner do jej domu. Szli środkiem największych 
,,kałabani”. Czesi błoto wlewało się do pięknych 
bucików, więc przedzierała się po parkanach. Od 
dwóch miesięcy bez przerwy lały deszcze i stawiska 
były zalane. Gdy doszli na podwórko byli utytłani 
w błocie po kolana. Po wejściu do mieszkania Józia 
przywitała starą, strasznie wyglądającą kobietę 
i wyjaśniła kim jesteśmy. Otworzyła drzwi do pokoju. 
„Tu stało śliczne pianino” – powiedziała. „Tu 
schowałam się  przed żandarmem”. Przysiedliśmy 
w kuchni na ławce. „To nasza ławka” - słyszymy 
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słowa Józi. Oczy miała błyszczące, nieprzytomne, usta 
jej drżały. Weszliśmy do drugiej części domu. „Tu był 
sklep” – informowała nas, jak w transie. Takich 
i podobnych wzruszających spotkań było każdego 
dnia   bez   liku.  Każdy   z   nas  „przeżywał”  Tłumacz  
podobnie wśród ,,swoich” Ukraińców, mieszkających 
na naszych włościach. W ostatnim dniu pobytu mer 
miasta zorganizował wieczór pożegnalny w prywatnej 
restauracji nad stawem. Niektórzy biegali jeszcze 
w tym dniu na ostatnie spotkania, zakupy, czy do 
fryzjera w ,,Hurtożyku”. Po południu, o godzinie 16-tej 
zebraliśmy się  na pożegnalnym bankiecie. Sala była 
ładnie udekorowana, w głębi stał bufet, stoły były 
nakryte. Kelnerki w ludowych bluzkach podawały 
wódkę. Mer przywitał nas  jeszcze raz, dziękując, że 
znaleźliśmy czas na tą wizytę. Popłynęły słowa 
serdeczne i szczere. Podnieśliśmy  kieliszki i zaśpiewali 
„Sto lat”.  W przerwie spotkania spacerowaliśmy nad 
stawem, niektórzy symbolicznie moczyli nogi, 
a Helenka Maleszewska wraz z synem nawet odwa-
żyła się popłynąć na drugi brzeg. Na zakończenie 
wręczyliśmy merowi album z dedykacją: „Panu 
Merowi historycznego miasta Tłumacza, z wielkim 
podziękowaniem za serdeczną gościnę składają byli 
mieszkańcy Tłumacza”.  

Wiele wrażeń przyniosły nam także codzienne 
wycieczki do znanych miejscowości na Pokuciu. Nasze 
wojaże zaczęliśmy od Stanisławowa. Autobus woził 
nas po niemiłosiernie dziurawych drogach, wokół 
których stały stare polskie kamieniczki. Minęliśmy 
dworzec kolejowy i wjechaliśmy na Górkę, gdzie stoi 
Kościół Chrystusa Króla, udostępniony ponownie 
wiernym w 1990 r. W kościele tym znajdują się pamią-
tki pochodzące  ze zburzonego kościoła w Tłumaczu. 
Jedną z nich jest duży obraz św. Anny namalowany na 
blasze, przechowywany przez wiele lat w stodole u pani 
Gubrynowicz, oraz obraz Pana Jezusa w cierniowej 
koronie i kilka figurek z szopki przechowanych przez 
prawnuka akuszerki pani Kułkowskiej. Świętości te 
przewiózł do kościoła na Górce siostrzeniec pani 
Gubrynowicz - Bolesław Petrus. W następnych dniach 
zwiedzaliśmy Tyśmienicę, Nadwórną, Delatyn, 
Jaremcze i Worochtę.  Przed wojną okolice te były 
określane, jako świat bajkowych budowli, pięknej 
ceramiki, tkactwa, świat kolorowych haftów i wyszy-
wanek. Teraz  widzieliśmy  biedne  podgórskie  wioski, 
 
 

 
 

Spotkania po 46 latach. 
 



Zeszyty Tłumackie 2(62) 2018r. 
 

24 
 

w których właściciel kilku kóz i jednej krowy był 
bogaczem. Na suchych łąkach pasło się nieliczne 
bydło rogate, na polach rosło  pełno chwastów. 
Wszędzie widać było kaplice i cerkwie w budowie, ale 
też w każdej  prawie miejscowości stało dużo mogił 
Siczy - pomników na cześć UPA. Dotarliśmy także do 
przełęczy Jabłonowskiej, gdzie gen. Maczek przechodził 
ze swoim wojskiem na Węgry. W kolejnym, 
przedostatnim  dniu pobytu udaliśmy się do Kołomyi, 
Kosowa i Kut. Po powrocie do Tłumacza pożegnaliśmy 
się  z jego  mieszkańcami i pełni niezapomnianych 
przeżyć oraz szczęśliwi, że dane nam było odwiedzić 
kochany Tłumacz wyruszyliśmy w drogę powrotną”.  

Począwszy od 1990 roku, przez następne 
kilkanaście lat, coroczne zjazdy tłumaczan odbywały 
się w Kołobrzegu. Jak poprzednio gromadziły one 
wielokrotnych uczestników tłumackich zjazdów, 
a także odnalezionych w Polsce i za granicą „nowych” 
Tłumaczan. Ciągle przyjeżdżał też dr Michał Nikosiewicz, 
choć wiek bardzo mu te podróże utrudniał. Na zjeździe 
w czerwcu 1992 r. wybrano nowy zarząd w składzie: 
Zbigniew Bojczuk – prezes, Danuta Tabińska-Juhasz – 
wiceprezes, Jerzy Czyżycki – wiceprezes, Michał 
Dasiewicz – skarbnik, Józefa Weberbauer – sekretarz, 
Zofia Dąbrowska – II sekretarz, Władysław Geruła – 
przew. Komisji Rewizyjnej, Józef Weberbauer – członek, 
Krystyna Gałdzicka – członek. Następne zjazdy w latach 
1993 i 1994 miały głównie charakter wypoczynkowy, 
wspomnieniowy i organizacyjny. Snuto plany na przy-
szłość, podejmowano różne zobowiązania, ale przede 
wszystkim celebrowano tłumacką atmosferę tych 
spotkań. Najpiękniejsze chwile spędzano przy ogniskach 
organizowanych przy różnych okazjach, które płonęły 
w niezwykłej scenerii szumiących wokół starych drzew, 
śpiewu ptaków, szumu morskich fal i w promieniach 
zachodzącego słońca. Jak zwykle snuły się wspomnie-
nia i rozbrzmiewał śpiew o bardzo zróżnicowanym 
repertuarze. Począwszy od pieśni patriotycznych i reli-
gijnych, poprzez ludowe, lwowskie, harcerskie, dumki 
ukraińskie, aż po frywolne przyśpiewki. Jak zawsze prym 
w śpiewach wiodły: Marysia Laner, Irenka Pełech 
i siostry Panachidzianki. Na zjeździe w 1994 r. Jurek 
Czyżycki przedstawił plan uroczystości odsłonięcia 
i poświęcenia obrazu św. Anny Samotrzeciej w Siedla-
kowicach, którą zaplanowano  na lipiec 1994 roku.  
 

Opracowano na podstawie wspomnień spisanych przez 
Janinę Petrus Duszyńską oraz sprawozdań Zarządu OOT. 

E. Niewolska.   Cdn. 

Mogiłę prdziada ocal od  zapomnienia 
2018 

 

Łukasz Wolski 
 

Uroczyste pożegnanie wolontariuszy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już po raz dziewiąty uczniowie dolnośląskich 
szkół wraz z opiekunami porządkowali na Kresach 
zapomniane, polskie nekropolie. Akcja Fundacji 
Studio Wschód i Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 
pod patronatem TVP Polonia zdobywa coraz więcej 
zwolenników. Podczas tegorocznych wakacji  1300 
młodych wolontariuszy pracowało  na ponad 145 
cmentarzach położonych w okolicach Lwowa, Stani-
sławowa, Tarnopola, na Podolu i na Wołyniu.  Patrio-
tyczny konwój składający się z 70 busów i autobusów 
wyruszył 3 lipca o godz. 18.30 z parkingu  Urzędu  
Marszałkowskiego we Wrocławiu. Patronat nad IX 
edycją akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” 
objął Prezydent RP Andrzej Duda. Wolontariuszy 
pożegnali m. in. sekretarz stanu w Kancelarii Prezy-
denta RP Andrzej Dera, wojewoda dolnośląski Paweł 
Hreniak, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk 
i członek zarządu województwa dolnośląskiego 
Tadeusz Samborski. Pożegnanie miało uroczysty chara-
kter   i  odbyło  się  przy  akompaniamencie  policyjnej  

Płk prof. Mieczysław Struś,  
Komandor Rajdu Katyńskiego 
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orkiestry. Uczestnicy akcji odśpiewali m. in. Rotę. Jej 
słowa będą towarzyszyć uczniom, młodzieży, nauczy-
cielom i wszystkim innym pracującym przez najbliższe 
dni na polskich cmentarzach na Kresach. Patriotyczny 
konwój, który wyruszył w stronę granicy polsko- 
ukraińskiej, prowadzili motocykliści Rajdu Katyń-
skiego. Po odprawie celnej każda z grup udała się do 
miejscowości, gdzie będzie porządkować cmentarze.  
Niektórzy  wolontariusze  pojechali  aż do Kijowa i pod 
granicę   ukraińsko-mołdawską.   Aby    uczcić   setną  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości – 
rozpoczęliśmy prace przy renowacji dwóch żołnie-
rskich pomników: pomnika Żołnierzy Żelaznej 
Brygady w Zielonej pow. Nadwórna  i wojskowej 
mogiły z czasów wojny polsko-bolszewickiej w  Niż-
niowie, w powiecie  tłumackim. Wszystkie porzą-
dkowane cmentarze są fotografowane i doku-
mentowane, a kolejne spisy grobów pojawią się na 
stronie internetowej www.studiowschod.pl 
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Dziewiąty rok prac na cmentarzu w Tłumaczu 

 

Cmentarz w Tłumaczu należy do tych nekro-
polii, które objęte są akcją „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” od początku jej trwania, czyli od 2010 
roku. Oprócz porządkowania miejsca spoczynku mie-
szkających tam niegdyś Polaków, nasi wolontariusze 
wspierają i spotykają się z wiernymi z odrodzonej 
rzymsko-katolickiej parafii św. Anny. Mimo wielu lat 
pracy na tym cmentarzu, przed nami jest nadal sporo 
pracy. Wprawdzie nekropolia jest wciąż czynna, jednak 
więcej wynika z tego problemów, niż ułatwień. 
Zarządca cmentarza rzadko przeprowadza jakie-
kolwiek prace porządkowe. I choć po naszym 
wyjeździe znaczna część nekropolii wygląda naprawdę 
dobrze, to niestety w ciągu roku rdestowiec, akacje 
i inni „intruzi” powracają między nagrobki. Niemniej 
z roku na rok pracy jest mniej. Natomiast takie 
działania jak pomalowanie płotów czy sklejenie 
pokruszonych grobowców daje efekty na bardzo długi 
czas. Problemy wynikają z tego, że wciąż trwają 

pochówki w starej części cmentarza, co stanowi 
zagrożenie dla dalszego istnienia niektórych polskich 
grobów. Mieszkańcy Tłumacza polskiego pochodzenia 
wystosowali w tej sprawie petycję do władz miasta, 
jednak nie przyniosła ona efektów. Niemniej zarządca 
cmentarza, jak co roku użyczył nam przyczepę, na 
którą mogliśmy załadować zebrane śmieci i wycięte 
krzaki. Kolejny raz w pracy pomagali nam młodzi 
mieszkańcy Tłumacza, którzy sami wyszli z taką ini-
cjatywą. W ten sposób kontynuują dobrą tradycję 
swoich starszych kolegów, którzy przed laty poświę-
cali swój czas na wsparcie wolontariuszy z Polski. 
Nasze prace w tym roku objęły kopiec z drewnianym 
krzyżem; teren z polskimi grobami wokół kaplicy 
cmentarnej; aleję grobowców i przestrzeń za nią, 
a także mogiły wokół grobowca Szankowskich. Zadba-
liśmy również o miejsce pochówku pani Józi 
Moczulskiej i jej matki. 

  

 

Na cmentarzu pojawiliśmy się również 
wieczorem 11 lipca, by symbolicznie uczcić pamięć 
wszystkich Polaków, którzy zginęli w rzezi wołyńskiej 
i w trakcie mordów w Małopolsce Wschodniej. Rejon 
tłumacki również dotknęły takie zbrodnie. Wśród wsi, 
w których doszło do tragicznych wydarzeń, była 
między innymi Nadorożna. Właśnie stamtąd pocho-
dziła pani Józia. Tego dnia zapaliliśmy znicze na 
mogiłach, a później zmówiliśmy modlitwę nad 
grobem pani Józi. Przypomnieliśmy także tragiczną 
historię jej życia. Spotkaliśmy się ponadto z rodziną 
pochodzącą z Tłumacza, która śladami swoich 
przodków  podróżowała  po  Ukrainie. Dziś  mieszkają 

Prace na cmentarzu w Tłumaczu 

Grobowce w głównej alei cmentarza 

Prace na kopcu cmentarnym 
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 w Chicago i Sopocie. Nasi goście bardzo podziękowali 
za wykonaną przez nas pracę i z zaciekawieniem 
słuchali o akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnie-
nia”. My zaś jesteśmy bardzo wdzięczni za poczę-
stunek, jakim nas uraczyli. Po pracy spotykaliśmy się 
z wiernymi z parafii św. Anny w Tłumaczu. W tym 
roku przekazaliśmy im mszał, lekcjonarze, obrazy, 
a także wiele książek. W paczkach znalazły się 
również ubrania. Trzykrotnie uczestniczyliśmy 
w Mszach świętych. Z roku na rok budynek, w którym 
znajduje się kościół, coraz bardziej przypomina 
świątynię. Przypominamy, że parafia św. Anny 
powróciła do Tłumacza dopiero w 2015 roku, gdy 
udało się wykupić stary kinoteatr. Został on 
postawiony na ziemi, na której niegdyś stał kościół   
wyburzony  w   1969   roku   przez  radziecką władzę. 

Wielkie podziękowania należą się naszej 
gospodyni pani Sławie Czemnej-Fuczenko, 
u której spała część wolontariuszy, gdzie 
mogliśmy przyrządzać sobie śniadania i miło 
spędzać wieczory. Dużo zawdzięczamy również 
pani Wirze Woroszczuk, która niejednokrotnie 
była dla nas przewodnikiem po okolicach i która 
przybliżała nam historię miasta. Cmentarzem 
w Tłumaczu opiekuje się grupa wolontariuszy, 
która pracowała również w Oknianach 
i Niżniowie. W jej skład wchodzą studenci 
i doktoranci, członkowie TMLiKPW Ogólno-
polskiego Oddziału Tłumaczan (w tym osoby 
pochodzące z Tłumacza) oraz sympatycy idei 

ratowania polskiego dziedzictwa narodowego na 
Kresach (w składzie: Radosław Fabisch, Konrad 
Jaworski, Łukasz Wolski, Barbara Bordych, Elżbieta 
Krawczyk, Amelia Maciejewska, Alan Wiewiór, Lech 
Prygiel, Janina Ziobro, Ryszard Wiszniewski). 

  

 

Cmentarz w Tłumaczu. 11 lipiec 2018 rok. 

Wolontariuszka Barbara Bordych z panią Sławą 
Fuczenko, naszą gospodynią w Tłumaczu. 

Grupa wolontariuszy u Pani Sławy Fuczenko. 

Msza św. w tłumackim kościele. 
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Porządkujemy i odkrywamy cmentarz w Niżniowie 

 

 

Po raz kolejny tajemniczy cmentarz 
w Niżniowie został uporządkowany. W tym roku 
prace na zapomnianej przez lata polskiej nekropolii 
miały wyjątkowe znaczenie, gdyż jesienią mieliśmy 
zamiar poświęcić to miejsce. Właśnie trwają prace 
renowacyjne przy mogile polskich legionistów, którzy 
polegli tutaj w 1920 roku w wojnie z bolszewikami.  
To kolejny rok, gdy pracujemy w tej miejscowości. 
Niżniów jest pod opieką grupy, która już od 9 lat 
pracuje na cmentarzu w Tłumaczu. Od samego 
początku wzbudzała ona bardzo duże zaintereso-
wanie wszystkich wolontariuszy. Zarówno ze względu 
na niezwykle ciekawe nagrobki, historię samej 
miejscowości, jak i opowieści autorstwa obecnych 

mieszkańców wsi, dotyczące właśnie katolickiego 
cmentarza. Szczególną opieką otoczona jest przez nas 

mogiła dwóch legionistów, którzy 
polegli w obronie nieodległości 
Polski. Obecnie zaangażowane 
przez nas osoby wykonują zlecone 
prace, dzięki którym miejsce 
pochówku żołnierzy ma odzyskać 
dawny blask. W tym roku przypada 
setna rocznica odzyskania przez 
Rzeczpospolitą niepodległości 
i jako Fundacja Studia Wschód, 
organizator akcji „Mogiłę pra-
dziada ocal od zapomnienia”, 
chcemy uczcić to wydarzenie. Z pe-
wnością takim będzie odnowienie 
i poświęcenie tego cmentarza.  

 

Kilka słów o Niżniowie 
 

Niżniów to z wielu względów miejsce 
niezwykłe. Już w 1508 roku był notowany jako 
miasto, należące 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. 
Jeszcze w 1930 roku w mieście znajdowały się cztery 

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. 

 
 
 
 
 

Fragment zabytkowego cmentarza 
w Niżniowie 

Mogiła Legionistów 
w Niżniowie 

Msza św. w tłumackim kościele 
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Wykonane prace 
 

Ze względu na wielki wysiłek, jaki włożyliśmy 
w uporządkowanie tego cmentarza w ubiegłym roku, 
podczas tegorocznej akcji pracowało się nam nieco 
łatwiej. Przede wszystkim mogliśmy zająć się drugą 
częścią nekropolii, która całkowicie spowita jest 
lasem. A właściwie była, bo wiele drzew i krzaków 
zostało przez nas usuniętych. Udało się również 
odczytać  napisy   z   kolejnych  nagrobków.  Ogromne 

 
 

 

drzewa, które wyrosły tutaj przez kilkadziesiąt lat, 
niszczyły polskie nagrobki i cały czas stanowiły 
zagrożenie dla kolejnych mogił. Udało nam się 
ponadto usunąć z terenu cmentarza kolejne śmieci, 
które zalegały w kilku miejscach. Teren ten uporzą-
dkowaliśmy najlepiej jak tylko potrafiliśmy, a ekipa 
która zajmuje się obecnie renowacją cmentarza 
doceniła nasze starania. Widzieli bowiem, jak 
nekropolia wyglądała jeszcze niedawno.  Podzię-
kowania należą się radnemu powiatowemu Dmytro 
Romanyszynowi z towarzystwa „Kamieniarz” oraz 
nauczycielowi historii Romanowi Gonczarowi, którzy 
razem z nami pracowali podczas tegorocznej akcji. 
Obaj zrobili bardzo wiele, żebyśmy zainteresowali się 
tym miejscem. 
 

 
 
 
 

 
 
Po zakończonej pracy niezwykłe krajobrazy 
otaczające Niżniów umilały nam drogę powrotną do 
miejsca zakwaterowania w Tłumaczu. Z kolei Dniestr 
przynosił ochłodzenie po pracy. Jak co roku 
dowiedzieliśmy się również sporo historii 
o miejscowości, w której pracowaliśmy.  

Zdjęcie górne: Radosław Fabisch,  Łukasz Wolski 

i Konrad Jaworski. Zdjęcia z lewej: wolontariusze, oraz 

Dmytro Romanyszyn i  Roman Gonczarz  z  Niżniowa 

oraz widok na oczyszczony fragment cmentarza. 

Ekipa telewizyjna programu „Wschód” na 
cmentarzu w Niżniowie. 
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Wizyta w Oknianach, Pałahiczach i Nadorożnej 
 

Podczas tegorocznej edycji akcji, oprócz 
pracy na cmentarzach w Tłumaczu i Niżniowie, 
nasza grupa odwiedziła również Okniany, Pałahicze 
i Nadorożną, wsie położone w bardzo bliskiej 
odległości od stolicy powiatu. W miejscowościach 
tych przeprowadziliśmy dokumentację i spotkaliśmy 
się z ich mieszkańcami. 
 

 
 
 
Okniany 
 

Okniany to miejsce bardzo dobrze nam znane. 
Z miejscowości tej (po wojnie funkcjonuje nazwa 
Wikniany) pochodzi sporo członków współpra-
cującego z Fundacją Studio Wschód Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan (przy TMLiKPW). Po raz trzeci 
w akcji udział wzięła Janina Ziobro, której korzenie 
sięgają właśnie Oknian. Stan cmentarza jest bardzo 
zły. Do dzisiaj zachowało się mniej niż 10 nagrobków, 
a z zaledwie 3 można odczytać jakiekolwiek dane. Co 
ciekawe, część z płyt bez napisów ma pochodzenie 
ormiańskie. Stwierdziliśmy to po konsultacji z histo-
rykiem. Prawdopodobnie wiele nagrobków przykry-
tych jest ziemią, a sytuacja ta spowodowana została 
przez rosnące tutaj drzewa oraz wypasanie krów. 
Dzisiaj teren cmentarza jest już objęty ochroną 
prawną, jednak powstałych przez lata zniszczeń nie 
da się cofnąć. Półtora roku temu mieszkańcy Oknian 
wycięli część drzew i krzewów porastających to 
miejsce. Akcja została zainicjowana i sfinansowana 
dzięki działaniom członków OOT. Dzięki temu teren 
cmentarza jest w ogóle odkryty.  

 
 
 
W przyszłości planowane jest utworzenie tutaj 
lapidarium, złożonego z pozostałości po nagrobkach, 
a także umieszczenie pamiątkowej tablicy, na której 
ma znaleźć się informacja o okniańskiej nekropolii 
oraz spoczywających tutaj naszych Rodakach.  
W Oknianach spotkaliśmy się ze starostą wsi Mirosła-
wem Kraśniakiem oraz z mieszkańcami, którzy 
opiekują się zabytkowym drewnianym kościołem. 
Został on przetransportowany tutaj jeszcze w XIX 
wieku z Tłumacza. Dziś służy jako cerkiew grecko-
katolicka. Dzięki zbiórce koordynowanej przez Janinę 
Ziobro, przekazaliśmy obecnym mieszkańcom Oknian 
dary.  
 

Pałahicze 
 

Wizyta w Pałahiczach była możliwa przede 
wszystkim dzięki pani Wirze Woroszczuk, mieszkance 
Iwano-Frankivska, która ma w tej niewielkiej wsi 
rodzinę. Na cmentarzu w Pałahiczach znajduje się 
zbiorowa mogiła Polaków, którzy padli ofiarą 
sąsiedzkich napaści. Dwukrotnie, w 1944 i 1945 roku 
doszło do podpalenia stodoły, w których zostali 
zamknięci nasi rodacy. Obecnie w miejscu złożenia 
ich ciał znajduje się metalowy krzyż z dwoma 
nazwiskami. Brakuje natomiast informacji 
o tragicznych wydarzeniach i nazwisk pozostałych 
ofiar. Na grobie tym zapaliliśmy znicze oraz zmówi-
liśmy modlitwę. Później spotkaliśmy się z wnukiem 
byłego sołtysa wsi, którego żona również została 
spalona podczas ataku. On sam nie dożył tragicznych 
wydarzeń, jakie rozegrały się przed laty 
w Pałahiczach. Dzięki zainteresowaniu sprawą pani 
Wiry Woroszczuk, w dużej mierze udało się ustalić 

Wolontariusze wraz z mieszkańcami Oknian 
w zabytkowym kościele 

Przekazanie darów dla mieszkańców Oknian 
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nazwiska pomordowanych Polaków. Mogiła ta jest 
zadbana i otoczona opieką. Zapalanie zniczy 
i modlitwa w tym miejscu była dla nas bardzo istotna. 

 
 
 
 
 
 

Nadorożna 
 

We wsi tej, której nazwa pochodzi od „drogi” 
(kiedyś przechodziła tędy główna trasa między 
Tłumaczem a Tyśmienicą), niewiele pozostało śladów 
polskości. Zachował się katolicki kościół, który dzisiaj 
służy jako muzeum. Po 1991 roku mieszkańcy wsi 
odremontowali jego wnętrze, które było zniszczone 
na skutek składowania w budynku zboża i innych 
materiałów. Za czasów sowieckich taki los spotkał 
bardzo wiele świątyń. Nie zachował się natomiast 
przykościelny cmentarz. Udało nam się znaleźć zale-
dwie dwa nagrobki: z jednego nie sposób odczytać 
nazwisko, zaś drugi (z napisami w cyrylicy) 
upamiętnia księdza, którego historii niestety nie 
znamy. Być może inne mogiły znajdują się pod ziemią. 
Udało nam się odwiedzić również komunalny cmen-
tarz, na którym jednak nie znaleźliśmy polskich 
nagrobków. Wiele nazwisk zapisanych cyrylicą brzmi 
jednak po polsku. Podziękowania należą się staroście 
wsi, który oprowadził nas po Nadorożnej; opiekunowi 
muzeum za oprowadzenie po nim; a także miesz-
kance Tłumacza Nadii Kraśniak za zainicjowanie 
wizyty  w   tej  miejscowości.  Nadorożna  to  miejsco- 
 

wość, z której pochodziła pani Józia Maczulska – 
„Ostatnia Polka w Tłumaczu”. Wielokrotnie 
opowiadała nam o tej wsi i tragedii, jaka spotkała jej 
mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

Wolontariusze na cmentarzu w Pałahiczach, od 
lewej: Łukasz Wolski, Wira Woroszczuk, Janina 
Ziobro, Radosław Fabisch, Konrad Jaworski 
i Ryszard Wiszniewski 

Dawny kościółek w Nadorożnej. Wybudowany został 
przez Piotra Sokołowskiego z Nadorożnej za pieniądze 
pochodzące ze spadku w Kanadzie. Wybudowano go w 
1938 roku na cmentarzu przy wjeździe do wsi. Jak 
wspominała córka Piotra Sokołowskiego Janina – 
ostatni raz była w tym kościółku w lipcu 1939 roku, aby 
razem z ojcem zawiesić 12 obrazów przedstawiających 
Drogę Krzyżową. Jej wspomnienie drukowano w ZT 
1(43)2009 r. 

Mogiła nieznanego księdza na 
cmentarzu w Nadorożnej. 
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 Tam gdzie rodziła się Niepodległa 
 

Łukasz Wolski 
 

W „przeddzień” setnej rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości, wolontariusze akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” wzięli udział 
w dwóch patriotycznych uroczystościach. Odbyły się 
one w miejscach nieprzypadkowych. To właśnie 
w takich rejonach, jak okolice Niżniowa, czy Zielonej 
rodziła się niepodległa Polska. Tam właśnie oddaliśmy 
hołd bohaterom, którym zawdzięczamy wolną 
Ojczyznę.  

 

Niżniów, to historia związana z wojną polsko-
bolszewicką. Choć od 1918 roku cieszyliśmy się 
z odzyskania niepodległości, to zagrożenie ze 
wschodu nie ustawało i wielu naszych Rodaków 
oddało życie, by Ojczyzna pozostała wolna. Taki los 
spotkał również Legionistów, którzy uczestniczyli 
w walkach pod Niżniowem w 1920 roku. Wówczas 
walczyli oni wspólnie z ukraińskimi żołnierzami, 
którymi dowodził Symon Petlura. Polscy bohaterowie 
polegli 28 sierpnia, najprawdopodobniej w trakcie 
akcji, której celem było sforsowanie Dniestru.  
Spośród spoczywających w mogile na niżniowskim 
cmentarzu Legionistów, tylko jedno nazwisko jest 
nam w pełni znane. To Teodor Berg. Dane drugiego 
z żołnierzy są niepełne, a we wspólnym grobie naj-
prawdopodobniej spoczywa łącznie 4 żołnierzy. To 
właśnie dla nich warto było wypowiedzieć słowa: 
Cześć i Chwała Bohaterom!  

 

 

 

 

Na cmentarzu w Niżniowie od 3 lat pracują 
studenci i doktoranci Uniwersytetu Wrocławskiego, 
a także wolontariusze i działacze Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan. Zaprzyjaźnili się oni z radnym 
powiatu tłumackiego - Dmytro Romanysznem. To on 
usilnie zabiegał, by grupa z Polski uporządkowała tę 
nekropolię. Znajduje się na niej wiele zabytkowych 
i ciekawych nagrobków, które zostały uratowane od 
zapomnienia. W uroczystościach udział wzięli ducho-
wni, lokalne władze, mieszkańcy Niżniowa i Tłumacza, 
Strzelcy ze Lwowa, a także wolontariusze akcji „Mogi-
łę pradziada ocal od zapomnienia”.  

Mieszkańcy Tłumacza podczas uroczystości w Niżniowie 

Od lewej: Przedstawiciel polskiego konsulatu, Elżbieta 
Niewolska, Dmytro Romanyszyn i Grażyna Orłowska-

Sondej 

Nowa tablica pod mogiłą Legionistów w Niżniowie 



Zeszyty Tłumackie 2(62) 2018r. 
 

33 
 

Organizatorem wydarzenia była Fundacja Studio 
Wschód, na czele z prezes Grażyną Orłowską-Sondej 
i wiceprezesem Janem Matkowskim. 

  

 

 

 
 

Zielona to z kolei szlak Żelaznej Brygady, 
której żołnierze walczyli o niepodległość Polski 
w latach 1914-1915. W miejscowości tej znajduje się 
poświęcona im mogiła. Podobne są jeszcze 
w Nadwórnej, Pasiecznej (rok temu została odnowiona 
staraniami Fundacji Studio Wschód) czy Mołotkowie. 
W tych rejonach cmentarze porządkuje grupa Wolo-
ntariuszy z Pieszyc. Dzięki nim pamięć o naszych 
bohaterach jest kultywowana. Wysiłki w tym zakresie 
czyni również Stowarzyszenie Res Carpathica, które 
było współorganizatorem uroczystości. II Brygada 
Legionów, zwana również „Żelazną” lub  „Karpacką” 
budziła podziw nie tylko wśród Rodaków, ale również 
i innych narodów. „Dzięki Wam nasze ogniska domowe 
nie rozpadły się w gruzy. Piersi Wasze powstrzymały 
najeźdźcę, a wroga siła rozbiła się o Wasze prawice” – 
tak o polskich bohaterach pisała młodzież akademicka 
z Marmaros-Siget na Węgrzech. Boje przeciwko 
Rosjanom Żelazna Brygada prowadziła już od końca 
1914 roku. Na karpackim froncie czyhał na nich nie 
tylko wróg, ale i nieokiełznana przyroda. W paździer-
niku legioniści rozpoczęli budowę słynnej „Drogi 
Polskiej” w Karpatach”. Dzięki niebywałemu trudowi 
w ciągu 50 godzin udało się stworzyć 7 kilometrów 
drogi z okrąglaków z 28 mostami. To pozwoliło 
zaskoczyć rosyjskiego nieprzyjaciela. Na granicy 
z Węgrami postawiono 7-metrowy krzyż, na którym 
rzeźnik z Krakowa, Adam Szania, wyżłobił bagnetem 

Zdjęcie górne: duchowni rzymsko i greckokatoliccy 
podczas poświęcenia mogiły w Niżniowie. Z lewej: 
Jarosław Kowalski – członek grupy rekonstrukcyjnej. 
Z lewej poniżej: warta przy mogile Legionistów 
w Niżniowie pełniona przez Jednostkę Strzeleckę ze 
Lwowa. 
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napis: „Młodzieży Polska – patrz na ten krzyż. Legiony 
Polskie dźwignęły go wzwyż, przechodząc góry, lasy 
i wały – dla Ciebie Polsko i dla Twojej chwały”. 

Dla uczczenia tej pięknej historii i boha-
terskich Legionistów, którzy walczyli za wolną Polskę, 
do Zielonej przyjechali wolontariusze akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia”. Byli oczywiście 
również lokalni duchowni, przedstawiciele władz oraz 
mieszkańcy. W ten sposób Fundacja Studio Wschód 
wniosła swój wkład w stulecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. 

 
 
 

 
 
 

Uroczystości przy pomniku – grobie Legionistów  II Brygady 
Legionów Polskich w Zielonej. Na zdjęciach – pomnik, pamiątkowa 
tablica, wolontariusze z flagami: Łukasz Wolski i Jakub Bornio oraz 
dziewczęta z chóru z Sądowej Wiszni. 
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Z wizytą u prezydenta Polski 
 
Łukasz Wolski 
 

Wolontariusze oraz organizatorzy akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, na zapro-
szenie prezydenta Andrzeja Dudy oraz jego małżonki, 
gościli 30 października w Pałacu Prezydenckim. 
Podczas uroczystości głowa państwa odznaczyła 
Grażynę Orłowską-Sondej – prezes Fundacji Studio 
Wschód i inicjatorkę wielu kresowych przedsięwzięć 
– Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

W lipcu odbył się IX finał akcji „Mogiłę 
pradziada ocal od zapomnienia”. W jego ramach upo-
rządkowano 145 cmentarzy na Ukrainie. Tego wiel-
kiego dzieła dokonało ponad 1300 wolontariuszy, 
którzy przez 10 dni „walczyli” o zapomniane polskie 
nekropolie. Patronat Narodowy nad akcją objął Pre-
zydent RP. W ramach podziękowania za wykonaną 
pracę i wysiłek wniesiony w ratowanie polskiego 
dziedzictwa narodowego na Wschodzie, Para 
Prezydencka zaprosiła wolontariuszy na wyjątkowe 
spotkanie, które odbyło się 30 października, w przed-
dzień Dnia Wszystkich Świętych, a także tuż przed 
100. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. 
„Dziękuję, że pielęgnując tę właśnie pamięć, a ściślej 
mówiąc, przywracając ją, dbacie byśmy nie zatracili 
się jako wielka wspólnota. I to właśnie Wasze 
niezwykle wspólnototwórcze działanie jest tutaj 
czymś niezwykle cennym, patrząc od strony histo-
rycznej. A to, że jesteście razem i robicie to wspólnie, 
to także niezwykły element wychowawczy – wracacie 
na tę ziemię. Pani Prezes powiedziała przed chwilą, że 
to bardzo często jedne ze śladów polskości – także 
Waszej rodzinnej historii” – mówił do wolontariuszy 
Andrzej Duda. 

Szczególne podziękowania Prezydent 
skierował do red. Grażyny Orłowskiej-Sondej, bez 
której nie byłoby tego wielkiego kresowego ruchu. 
Prezes Fundacji Studio Wschód została odznaczona 
Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. „Nasi 
rodacy na Kresach żyli, umierali i byli wierni tej ziemi, 
a dzisiaj wierni tej krainie są nasi wolontariusze, 
którzy z taką radością co roku, kilka razy do roku 
wyjeżdżają na Kresy, aby ratować mogiły, nieść 
pomoc naszym rodakom. Za wschodnią granicą 
pozostało   nasze   dziedzictwo,   pozostały   też  groby  
 

naszych pradziadów, groby naszych bohaterów 
narodowych. Kto tam choć raz pojechał, będzie chciał 
wracać i wie, w jakim stanie są te cmentarze, ile 
pracy, ile troski trzeba, aby je wydobyć z tych zarośli” 
– przyznała pomysłodawczyni akcji „Mogiłę pradziada 
ocal od zapomnienia” Grażyna Orłowska Sondej. 

Podczas spotkania wystąpił chór złożony 
z uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 oraz gimnazjum 
w Ziębicach, kierowany przez Marzenę Jabłońską. 
Wszyscy wolontariusze zaśpiewali natomiast pieśń 
„Modlitwa za ojczyznę”, do której zagrał podharcmistrz 
i drużynowy legnickiej 710 Drużyny Wędrowniczej 
„Kedyw” im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego. 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Z wizytą u pary prezydenckiej. 
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Odwiedziny na ziemiach przodków  
 

Maria Wasiak  
  

W dniach od 28 czerwca do 1 lipca 2018 roku, 
odbyła się pielgrzymka do Obertyna. Organizatorem 
wyjazdu był Pan Adam Gawliński, założyciel strony - 
„Obertyn, stąd pochodzi Twój dziadek”. Punktem 
docelowym pielgrzymki były uroczystości związane 
z 261 rocznicą powstania i 25-leciem odnowienia 
parafii rzymsko-katolickiej pw. św. App. Piotra i Pawła 
w Obertynie. Wyruszyliśmy wcześnie rano zbierając 
po drodze 75 uczestników wyprawy, począwszy od 
Lutyni, Wrocławia, Siedlec i Oławy, po lotnisko Balice 
pod Krakowem i Przemyśl. W wymienionych 
punktach zbiórki gromadzili się pielgrzymi z różnych 
stron Polski, w tym także jedna osoba z Manchesteru. 
Granicę przekroczyliśmy w Medyce. Pierwszy dzień 
przeznaczony był na zwiedzanie Lwowa. Wysiedliśmy 
z autokaru na wysokim wzgórzu obok pałacu, 
rezydencji arcybiskupów łacińskich. Dwie 
przewodniczki prowadziły nas od jednego 
zabytku do drugiego, opowiadając historię 
Lwowa od czasów założenia miasta w 1256 
r. przez księcia ruskiego Daniela Halickiego, 
do czasów powojennych. Nasze drogi 
wiodły poprzez Kościół Dominikański, 
Katedrę Ormiańską, Plac Teatralny, do  
Katedry Łacińskiej, gdzie odprawiona 
została Msza św. z udziałem byłego probo-
szcza z Katedry i księży, uczestników 
wycieczki. Spacerowaliśmy po Starym Rynku 
podziwiając ratusz i  kamienice. Zatrzy-
maliśmy się pod pomnikiem Adama 
Mickiewicza, który przetrwał wszystkie 
burze, a także weszliśmy do cerkwi św. Andrzeja, 
która przed wojną była kościołem połączonym  
z klasztorem Bernardynów. Dzisiaj w klasztorze 
mieści się Archiwum Narodowe z bogatym zasobem 
starych dokumentów i metryk kościelnych. 
Końcowym etapem zwiedzania Lwowa  był spacer po 
alejach Cmentarza Łyczakowskiego i  Cmentarzu 
Obrońców Lwowa. Lwów, jak zawsze nas oczarował 
i sprawił, że chce się tu znów powrócić.  Na nocleg 
udaliśmy się do Stanisławowa, aby stąd przez kolejne 
trzy dni jeździć na uroczystości do Obertyna drogą 
przez Tyśmienicę, Tłumacz, Jezierzany i Chocimierz.  

W drugim dniu pielgrzymki, 29 czerwca 
w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Obertynie odbyły 
się jubileuszowe uroczystości, których kulminacyjnym 
punktem była Msza św. pod przewodnictwem 
metropolity diecezji lwowskiej ks. abp Mieczysława 
Mokrzyckiego. Uroczystość miała podniosły i piękny 
charakter dzięki księdzu Arturowi, miejscowym 
Polakom oraz rodzinom obertyńskim z Polski 
i z innych krajów, zorganizowanych wokół Adama 
Gawlińskiego. We Mszy św. uczestniczyli wraz ks. 
proboszczem Arturem Zauchą kapłani dekanatu, 
siostry zakonne, młodzież polska odnawiająca groby 
na Kresach, redaktorka Studia Wschód Grażyna 
Orłowska-Sondej z ekipą telewizyjną oraz przedsta-
wiciele władz lokalnych. Po mszy pojechaliśmy na 
cmentarz do Kamionek Wielkich, aby pomodlić się 
nad skromną mogiłą zamordowanych przez 
banderowców w październiku 1944 r. mieszkańców 
przysiółku Czyściak. Jedynym, który uratował się z tej 
rzezi jest pan Władysław Łask.  

 
 
 

Następnego dnia, w sobotę, powróciliśmy do 
Obertyna, aby odwiedzić rodziny i znajomych oraz 
poszukać śladów przodków. Część uczestników 
wyjazdu została na miejscu, a część rozjechała się do 
miejscowości skąd pochodzili ich przodkowie. Osobno 
i  grupkami - rozjechaliśmy się do Kołomyi, Żukowa, 
Dżurkowa, Lackiego Szlacheckiego, Tarnawicy Polnej 
i Żywaczowa. Ja wybrałam się z najliczniejszą, 
dziewięcioosobową grupą do Żywaczowa szukać 
miejsca,  gdzie  mieszkał  mój  dziadek  Jan  Żukowski,  

Uroczysta Msza św. w kościele pw. św. App. Piotra 
i Pawła w Obertynie. 
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prapradziadek Piotr Smulski i praprapradziadek Feliks 
Malczewski.  Po drodze zatrzymaliśmy się przy 
zrujnowanym kościele w Chocimierzu i na cmentarzu 
w Jezierzanach, a także przed Żywaczowem na nie-
ogrodzonym, zarośniętym cmentarzem rzymsko-
katolickim z kilkoma zrujnowanymi nagrobkami, aby 
zapalić  znicz i pomodlić się  za dusze pochowanych 
tutaj przodków. Wjeżdżając do Żywaczowa drogą od 
strony Nieźwisk, wysiedliśmy przy zamkniętym 
kościele rzymsko-katolickim, który do dzis przetrwał 
w dobrym stanie technicznym, gdyż do czasu 
wybudowania nowej cerkwi w latach 1996 – 2004 
korzystali z niego wierni obrządku greko-katolickiego. 
Kościół ten zbudowano w 1896 roku. Msze św.  
odprawiane  były  przez  dojeżdżającego   księdza 
z parafii Chocimierz, a od 1912 r. z Jezierzan. Tuż 
przed wojną miała być przeprowadzona renowacja 
kościoła. W tym celu ks. Tadeusz Wróbel, proboszcz 
parafii Jezierzany upoważnił 15 czerwca 1939 roku 
mojego dziadka Jana Żukowskiego do zbierania fun-
duszy i mianował go przewodniczącym komitetu 
remontowego. Żywaczów w 1912 roku przeszedł 
z parafii Chocimierz do nowej - utworzonej parafii 
w Jezierzanach. Nowa parafia obejmowała m.in. wsie 
Bortniki, Isaków, Piotrów, Pużniki, Żywaczów 
i Jezierzany. Ks. Tadeusz Wróbel został proboszczem 
parafii w Jezierzanach w 1932 r. Urodził się w 1902 r. 
w Bielsku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r. 
Powojenne losy rzuciły go do Wielkopolski, najpierw 
do Diecezji Gnieźnieńskiej, gdzie w latach 1946 do 
1948 był proboszczem parafii w Kamieńcu koło 
Trzemeszna, a następnie do Diecezji Kaliskiej, jako 
proboszcza od 1948 do 1971 r. parafii w Siedleminie 
pod Jarocinem. Lata emerytury kapłańskiej spędzał 
w Domu Zasłużonego Kapłana w Wągrowcu. Tu zmarł 
23 lutego 1984 roku i został pochowany na przykla-
sztornym cmentarzu.   

Swoje peregrynacje śladami przodków kon-
tynuowałam dalej indywidualnie szukając miejsca, 
gdzie stał dom dziadka, zniszczony w czasie wojny 
przez kule armatnie lub ich odłamki. W odnalezieniu 
miejsca zamieszkania Żukowskich pomagał mi pan 
Petro, wskazując poszukiwane miejsce. Podeszliśmy 
do domu, gdzie mieszkała z rodziną staruszka 
pamiętająca czasy przedwojenne, która potwierdziła, 
że tam mieszkał Żukowski. Wzięłam ziemię i poszłam 
zobaczyć miejsce, gdzie było domostwo moich 
pradziadów Smulskich i Malczewskich. Pan Petro 

wskazał na pole, na którym żadnych pozostałości po 
budynkach już nie było, tylko niżej w dole stały domy 
i cerkiew. Znów wzięłam ziemię. Efektem mojej 
wędrówki śladami przodków jest konstatacja, że nic 
nie zgadza się zarówno ze starą mapą Żywaczowa 
z 1825 r., jak i z mapą Google. Obiecałam sobie, że 
muszę powrócić jeszcze raz do Żywaczowa,  
powędrować po okolicy i koniecznie zobaczyć bardzo 
blisko płynący Dniestr.  

 
 
Kolejny dzień – niedzielę znów spędziliśmy 

w Obertynie. Uczestniczyliśmy we Mszy św., 
modliliśmy się za dusze zmarłych, pochowanych na 
tej ziemi i w Polsce. Ks. Artur Zaucha wyczytał 
nazwiska. Była to przejmująca chwila. Na liście 
zmarłych byli m.in. Baczyńscy, Baranowscy, Bere-
zowscy, Chrustowscy, Cybulscy, Ciesielscy, Dolińscy, 
Dzieciętowscy, Gawlińscy, Grygorukowie, Hołyńscy, 
Ilniccy, Ilczyńscy, Ignatowiczowie, Jaworscy, Kosińscy, 
Kalinowscy, Krukowie, Kobylańscy, Komanowscy, Kę-
dzierscy, Kamińscy, Hajdaszowie, Łaskowie, Lubasze-
wscy, Malczewscy, Mazurowie, Majewscy, Muszy-
ńscy, Mazurkiewiczowie, Obertyńscy, Ostropolscy, 
Owadowie, Opatowscy, Palewiczowie, Pecowie, 
Pawłowscy, Rzezakowie, Rześniowieccy, Raczkowscy, 
Romanczukiwiczowie, Rybińscy, Smulscy, Syczowie, 
Skowronekowie, Śliwkowie, Skowrońscy, Serediu-
kowie, Śmiechowscy, Świętochowscy, Tarnowscy, 
Wierciochowie, Zdanowiczowie, Żukowscy, Żmu-
dowie, Zubowscy, Żarscy.  

W trakcie pobytu dużo rozmawialiśmy z mie-
szkającym w Obertynie Polakami. Są życzliwi, serdeczni, 
choć nie wszystkim się dobrze powodzi. Opiekę nad 
nami  sprawowała pani  Julia  Mieńszczykowa - Prezes  

Ruiny kościoła z 1818 r. w Chocimierzu. 
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Towarzystwa Kultury Polskiej w Obertynie. Po 
południu opuściliśmy Obertyn i ruszyliśmy dalej na 
Podole przez Kołomyję, Śniatyń, Czerniowce do 
Kamieńca Podolskiego. Z prawej strony minęliśmy 
twierdzę kamieniecką, przejechaliśmy most nad 
głębokim jarem, którym płynie rzeka Smotrycz 
i zatrzymaliśmy się w centrum Kamieńca Podolskiego, 
oderwanym od Rzeczpospolitej przez zaborcę 
rosyjskiego w trakcie drugiego zaboru. Po zakwa-
terowaniu w hotelu poszliśmy zobaczyć Kamieniec - 
cerkiew prawosławną oraz park z wodospadami 
i domkami dla pawi. Następnego dnia od rana 
zwiedzaliśmy Kamieniec z przewodnikiem. Słucha-
liśmy historii miasta zwiedzając Rynek Polski, Rynek 
Ormiański oraz Twierdzę Kamieniec. W katedrze 
uczestniczyliśmy we Mszy św. Ostatnim punktem 
naszej wycieczki był Chocim, który pozostawił 
w pamięci znakomity kawałek polskiej historii, a także  
zieleń traw porastających tereny wokół twierdzy 
i płynący w dole Dniestr. Wracając do Polski doszliśmy 
wszyscy do wspólnego wniosku, że gromadzenie 
wiedzy o naszych przodkach jest niezwykle ważne dla 
zachowania pamięci o ziemiach, które należały do 
Polski przez kilkaset lat i ich mieszkańcach. Ja bez 
wątpienia kontynuować będę dokumentowanie 
historii Żywaczowa.       

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Opłatek oraz XXX-lecie OOT 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału 
zapraszamy na coroczny Opłatek, połączony 
z obchodami XXX-lecia OOT, który odbędzie się 
19 stycznia 2019 r. w domu Kultury „Piast” przy 
ul. Rękodzielniczej 1. (Wrocław Pilczyce). 
Uroczystość rozpocznie się Mszą św. w kościele 
pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny 
przy ul. Pilczyckiej 139 o godz. 11.00. Rozpoczęcie 
uroczystości w Domu Kultury o godz. 13.00.  
Koszty konsumpcji – 50 zl/osobę. Jako gość 
specjalny wystąpi chór „Piastuny”. 
 

Aby zapewnić sprawną organizację oraz miłą 

atmosferę prosimy o zgłaszanie udziału do 10 

stycznia 2019 r. Kontakt E. Niewolska, tel. 

790 211 416. 

Wszystkie chętne panie (a także chętnych panów) 

prosimy o przyniesienie ciast.  

 

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 
 

Uprzejmie informujemy, że coroczny zjazd 
Tłumaczan nad morzem odbędzie się w dniach 
14.06.–28.06.2019 r. Turnus wczasowy rozpo-
czyna się pierwszego dnia kolacją, a kończy dnia 
ostatniego śniadaniem. Cena pobytu za dobę – 
100 PLN, w tym zakwaterowanie i wyżywienie. 
Dzieci do lat 3 mają pobyt bezpłatny, dzieci od 4 
do 10 lat – 50 PLN/dobę. Pokój jednoosobowy – 
dopłata 250 PLN/turnus. 
 

Ośrodek w ramach organizacji wypoczynku zapewnia 

uczestnikom następujące świadczenia : 

➢ zakwaterowanie w OW LEŚNY DWÓR 

w Pogorzelicy w pokojach 2 i 3-osobowych 

z łazienkami, balkonami, TV, ręcznikami, 

➢ wyżywienie 3 x dziennie: śniadanie i kolacja 

w formie bufetu szwedzkiego, obiad serwowany, 

Ogłoszenia 

Tablica pamiątkowa poświęcona ks. Edwardowi 
Tabaczkowskiemu w 100 rocznicę odzyskania 
niepodległości, ufundowana przez parafian 
i odsłonięta w kościele św. Anny w Tłumaczu, w dniu  
11 listopada 2018 r. 

Pamiątkowa tablica 
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➢ zorganizowanie jednego wieczorku tanecznego 

z muzyką na żywo 

➢ możliwość korzystania z zewnętrznego odkrytego 

basenu, 

➢ wieczór grillowy z pieczeniem kiełbasek, 

➢ bezpłatny parking dla samochodów osobowych 

 

Zakiczki na wczasy w wysokości 50% ceny 

całkowitej, czyli 700 PLN należy wpłacić do końca 

marca 2019 r. Wpłaty należy dokonać na konto 

OOT z dopiskiem – wczasy w Pogorzelicy. 

Warunki w ośrodku są bardzo dobre, a ilość 

miejsc ograniczona. Proszę więc o kontakt i jak 

najszybsze rezerwowanie miejsc. Kontakt: E. 

Niewolska, tel. 790 211 416  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Kilka zdjęć ośrodka oraz plaża w Pogorzelicy 
 
Leśny Dwór –  Pogorzelica, ul. Leonida Teligi  2. 

Nowoczesny, wypoczynkowy, nadmorski  

ośrodek usytuowany w lesie sosnowym na 

powierzchni 1  hektara, blisko centrum 

miejscowości i 150 m. od szerokiej, piaszczystej 

plaży.  
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Darowizny ogółem 
w tym na 

cele statutowe cmentarz i kościół w Oknianach kościół i cmentarz w Tłumaczu 

8 239,20 zł 7 170,20 zł 636,00 zł 433,00 zł 

 

 

 

Errata 

W  zeszytach ZT 1(61) 2018 r. w nekrologu informującym o śmierci Marii Dostal podano zła datę urodzenia. 

Prawidłowa data urodzin Pani Marii, to 8 wrzesień 1929 r. Za błąd serdecznie przepraszamy. Redakcja. 

Informacja 

Informujemy, iż w związku z wejściem w życie przepisów o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 

zaprzestaliśmy podawania na łamach naszego czasopisma imiennych wykazów darczyńców oraz kwot 

dokonanych wpłat. Przedstawiać będziemy jedynie zbiorczy wykaz wolnych datków z podziałem na poszczególne 

cele. Szczegółowe informacje na temat Państwa indywidualnych wpłat można uzyskać u skarbnika 

Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan tel. 501 766 488. 
 

 

Darowizny za okres od 1 stycznia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. 

 

Zeszyty Tłumackie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   

Za dotację serdecznie dziękujemy. Zarząd OOT oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
 



 

Wielopokoleniowy zjazd Tłumaczan 

w ośrodku kolonijnym w Pogorzelicy. 

23 czerwiec – 6 lipiec 2018 r. 

 

Odpust w Siedlakowicach  

29 lipiec 2018 r. 

 



 

Obertyńscy pielgrzymi w Kamieńcu Podolskim. 28.06. – 01.07. 2018 r. 

Tłumaczanie na letnim zjeździe. Pogorzelica  23.06. – 06.07. 2018 r. 

 


