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Pożegnanie Zygmunta Burczyńskiego  
 

Prezesa Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 
 

Elżbieta Niewolska 
 

 

Zygmunt Burczyński 1928 - 2020 
 

Zygmunt Burczyński - wieloletni prezes OOT 
był człowiekiem, z którym łączyła mnie szczególna 
więź. Były to więzy rodzinne, które tak pięknie odno-
wiliśmy na kilku zjazdach oraz miłość do Tłumacza – 
rodzinnego miasta Zygmunta. Pragnę tymi kilkoma 
skromnymi słowami oddać hołd człowiekowi, który 
przez 16 lat pełnił funkcję prezesa Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan. Był eleganckim, kulturalnym 
i delikatnym człowiekiem, który wspierał wiedzą, 
subtelnie krytykował i zawsze doceniał nawet naj-
mniejsze sukcesy współpracowników. Pomimo róż-
nicy pokoleniowej był wspaniałym, serdecznym 
kolegą i przyjacielem. Przypominał mi mojego ojca, 
który nie żyje od wielu lat. Wywodził się z pokolenia 
mężczyzn, których tak bardzo dzisiaj brakuje. Był 
wiernym i kochającym mężem oraz wspaniałym ojcem 
i dziadkiem. Stworzył piękną rodzinę, z którą na kilka 
dni przed śmiercią świętował 92. rocznicę urodzin. 
Odszedł cicho, bez słów pożegnania, zostawiając 
rodzinie na pamiątkę piękne wspólne ostatnie chwile. 
Połączył nas Tłumacz, dawne rodzinne miasteczko 

Zygmunta i mojej mamy, wywodzącej się także z ro-
dziny Burczyńskich. Ten ukochany przez nich Tłumacz 
stał się naszą wspólną pasją i obowiązkiem. Dzięki 
Niemu uczyłam się historii miasteczka, poznawałam 
jego dawnych mieszkańców, a każde nasze spotkanie 
zamieniało się w niekończące się tłumackie rozmowy. 
Kochał to miasto i ziemię na której się urodził, i spę-
dził szczęśliwe dzieciństwo. W kochającej się rodzi-
nie, w maleńkim domku z oszkloną drewnianą wera-
ndą obrośniętą dzikim winem, położonym nad Tłu-
maczykiem wśród ogrodu pełnego kwiatów i  warzyw. 
Mógł godzinami opowiadać o przedszkolu prowa-
dzonym przez siostry szkolne Notre Damme, ogro-
mnej szkole podstawowej, gdzie organizowano imie-
niny Dziadka Józefa Piłsudskiego, przedstawienia 
szkolne, wycieczki i wiele innych atrakcji. O „Sokole” 
i kościele św. Anny, gdzie został ochrzczony, Majo-
wych maryjnych nabożeństwach, zimowych roratach, 
pasterce, dziecięcych zabawach na tzw. stawiskach, 
czy sannach na Księżej Górze. Ten cudowny dziecięcy 
świat zawalił mu się wraz z wojną, która nadeszła 
w 1939 roku. Nastąpiły czasy głodu, strachu, rewizji 
i bombardowań, dla 14-letniego Zygmunta zakoń-
czone w 1942 r. wywiezieniem na roboty do Austrii, 
gdzie kazano mu pracować przy rozładunku węgla. Na 
szczęście Dobry Bóg pozwolił mu przeżyć wojnę, aby 
mógł swoją wiedzę i miłość do Tłumacza przekazać 
potomnym. Teraz wezwał go do siebie. Trudno jest 
się żegnać, dlatego chcę na pożegnanie podziękować 
Ci za Twoją społeczną pracę dla naszego Oddziału, za 
odpowiedzialność, przyjaźń i za ogromne tłumackie 
serce. Dziękuję za towarzystwo na wszystkich naszych 
zjazdach, spotkaniach opłatkowych i u stóp św. Anny 
w Siedlakowicach, za wspólne pielgrzymki i wyjazdy 
do Tłumacza, i za wszystkie kresowe uroczystości, 
w których uczestniczyłeś. Dziękuję za wieloletnie 
przewodzenie tłumackiej rodzinie, której celem 
najważniejszym jest przywracanie pamięci o utra-
conych ziemiach II RP i utrwalanie historii naszej 
Ojczyzny. Wiedziałeś jak to jest ważne, ponieważ 
byłeś z pokolenia, które doświadczyło okrucieństw 
wojny i poznałeś gorzki smak poniewierki, związany 
z utratą Ojczyzny i  rodzinnego domu. Będzie nam 
Ciebie brakowało.  
 
Niech dobry Bóg weźmie Cię w swoje ramiona 
i przyjmie do Królestwa Niebieskiego. Spoczywaj 
w pokoju. 
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Wspomnienie 
 

Dzieciństwo 
 

Zygmunt urodził się 8 stycznia 1928 r. w Tłu-
maczu na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, 
dzisiaj znajdującym się w granicach Ukrainy. Dzie-
ciństwo upływało między „hamernią” (warsztatatem 
kowalskim z młotami napędzanymi mechanicznie), 
szkołą i stawiskami. Razem z siostrą Wisią i bratem 
Kazikiem wzrastali w miłości taty i mamy. Kiedy miał 
11 lat zaczęła się wojna i okupacja rosyjska, a dwa lata 
później okupacja niemiecka i pierwsze wojenne 
tragiczne doświadczenia w postaci śmierci żydowskiej 
koleżanki. Często słuchaliśmy opowiadania o tym, jak 
brutalnie zakończyło się dzieciństwo i niespodzie-
wanie przyszła dorosłość. 
 

Niewola 
 

  Czternastoletni Mundek poszedł do szewca po 
naprawione buty i schwytany w łapance zesłany zos-
tał do niewolniczej pracy przy rozwożeniu węgla 
w Wiedniu. Dzień po dniu ten wątły wtedy chłopiec 
dźwigał worki z węglem i wnosił je na piętra wie-
deńskich kamienic. W 1945 r. został oswobodzony 
z przymusowej pracy i jednocześnie powołany do 
wojska radzieckiego jako tłumacz, w którym musiał 
służyć do 1947 roku. Wieziony pociągiem na Syberię, 
uciekł razem z przyjacielem w Czerniowcach i prze-
dostał się do Tłumacza. Jednak rodziców już tam nie 
było, więc powędrował za nimi do Olbrachtowa, 
gdzie zostali przesiedleni. 
 

Nauka  
 

Czas po wyzwoleniu, to czas pracy i nauki. Na 
początku wieczorowa szkoła podstawowa, później 
wieczorowe technikum budowlane (do szkoły cho-
dził piechotą 5 km z Olbrachtowa do Żar). Aż wreszcie 
po latach Poznańska Akademia Ekonomiczna. Naukę 
zawsze łączył z pracą jakby chciał dogonić czas, aby 
nie pozostać na peryferiach życia.  
 

Praca  
 

Był wielkim budowniczym. Pracował w kopalni 
żwiru i piasku na Śląsku. To stamtąd wracał w sobotę 
wieczornym pociągiem, a mała Lidzia i Lolek wycho-
dzili po Tatę na stację w Marszowie. Kiedy wrócił na 
stałe do Żar pracował, a później był kierownikiem 
w Spółdzielni Budowlanej. To wtedy mógł powie-

dzieć, że przyłożył swoją dłoń do wielu obiektów 
w Żarach i w całym województwie. Były to: Lumel, 
Techniczny Ośrodek Rolnictwa, Szkoła Muzyczna, 
browar w Żarach, Spomasz, Pionier, Cybinka, Bytnica, 
Nowa Sól, Elektrometal, w którym produkowano 
pierwsze w Polsce lasery i wreszcie emerytura oraz 
prezesura w Ogólnopolskim Oddziale Tłumaczan we 
Wrocławiu, z którego zrezygnował całkiem niedawno. 
Wszędzie tam zostawił trochę serca, nerwów i zdro-
wia. Więcej czasu wolnego sprawiło, że zaczął się 
zamartwiać o dzieci, wnuczki, prawnuczki, o ich szkoły 
i prace, o przyszłość całej rodziny. Wszystkim chciał  
także pomagać w miarę swoich możliwości. Naj-
trudniejszymi momentami w życiu naszego Taty była 
choroba i śmierć jego kochanej żony Ireny i strata 
jedynego ukochanego syna Lolka. Nie mógł się z tym 
pogodzić i starał się pomimo braku sił zabijać czas 
pracą w ogródku, czym do łez doprowadzał córkę 
Beatę, która drżała o jego zdrowie. Kiedy przy-
jeżdżaliśmy do Marszowa Tatuś zawsze witał nas 
z wielką radością i ten Jego obraz pozostanie na 
zawsze w naszych sercach. Czas  sprawia, że przykre 
wspomnienia blakną, zacierają się, a na pierwszy plan 
wysuwają się chwile przyjemne i miłe, a tych było tak 
wiele. 
 

Jaki był Tatuś ? Był kochającym mężem, 
wspaniałym i kochającym ojcem dumnym z osiągnięć 
swojego syna Lolka oraz córek Beaty i Lidii. Kochał 
nas wszystkich, mimo że nigdy nie usłyszeliśmy 
„kocham cię”. Do zięciów zawsze mówił „synu”. Był 
jednocześnie rzeczowy i romantyczny, czuły i stano-
wczy. Przewidujący i czasami naiwny. Poważny i we-
soły. Takim go zapamiętamy. Wśród zdjęć znale-
zleźliśmy plakietkę podarowaną mu chyba z okazji 
„Dnia Ojca” z wpisem „Ojcem może być każdy, ale 
trzeba być kimś wyjątkowym, żeby być TATĄ”. 
 

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi. 
Są słowa, które zawsze wywoływać będą morze łez. 
Są takie osoby, na myśl o których zawsze zasypie 
nas lawina wspomnień. Wspomnienie spisali: 
 

Dzieci:  Leonard, Lidia, Beata 
Wnuki: Mateusz, Paulina; Ewa, Helena; Tamara, 
Tomek 
Prawnuki: Aleksander i Adam, Elżbieta; Arkadiusz 
i Nikolas; Kornel 
Synowa: Elżbieta 
Zięciowie: Zenon, Waldemar 
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Tłumacki Opłatek 
 
Elżbieta Niewolska 

 
Okres Bożego Narodzenia to czas wspólnego 

przeżywania wyjątkowego świątecznego nastroju 
w gronie najbliższej rodziny oraz przyjaciół. Rodziną 
taką jest również wspólnota Tłumaczan, w której nie 
mogło zabraknąć tradycyjnego corocznego opłatko-
wego spotkania i wspólnego świętowania  narodzin 
Jezusa. 

W tym roku spotkanie opłatkowe odbyło się 
18 stycznia 2020 roku. Poprzedziła je Msza święta 
w intencji Tłumaczan odprawiona przez księdza 
Stanisława Kuliga, proboszcza parafii pw. Wniebo-
wzięcia Najświętszej Marii Panny w Zachowicach. 
Spotkanie odbyło się w Ośrodku Działań Społeczno-
Kulturalnych „PIAST". Uroczystość opłatkowa rozpo-
częła się od występu działającego przy tym ośrodku 
chóru „Piastuny”, który w staropolskich strojach za-
prezentował piękną wiązankę polskich pieśni naszych 
przodków, zatytułowaną „Skarbiec Polski”. 

Opłatek jest jednym z wielu spotkań orga-
nizowanych przez Ogólnopolski Oddział Tłumaczan 
i wieloletnią tradycją, która integrując naszą społe-
czność podtrzymuje międzypokoleniowe więzi, wpro-
wadzając do tłumackiej rodziny potomków dawnych 
mieszańców wywodzących się z  Ziemi Tłumackiej. 
Podobnie jak w latach poprzednich, przy opłatkowym 
stole zgromadziło się liczne grono Tłumaczan, wśród 
których było wiele nowych osób poszukujących 
swoich korzeni i spragnionych wiedzy o rodzinnej 
ziemi przodków, ciągle bogatej w polskie dziedzi-
ctwo. Spotkania te mają także ogromny walor poz-
nawczy, który pielęgnuje i utrwala pamięć o naszych 
przodkach, i ich trudnych życiowych drogach, zwią-
zanych z burzliwymi dziejami Polski. Uczą nas także, 
jak ważna jest prawdziwa historia Polski, tworzona 
dzisiaj przez obcych, pełna absurdalnych oskarżeń 
wymierzonych w naszą Ojczyznę.  

Opłatek nasz zaszczycili także zaproszeni 
goście: prezes ZG TMLiKPW – Andrzej Kaminski, 
prof. Julian Winnicki - dyrektor Instytutu Studiów 
Międzynarodowych na UW we Wrocławiu, Beata 
Siek – polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 16 im. 
Kornela Makuszyńskiego w Legnicy, organizatorka  
darów dla dzieci z polskiej szkoły w Tłumaczu, Jerzy 
Czerwiec  - sołtys  z  Siedlakowic  z  małżonką  Teresą, 

 
Ks. Stanisław Kulig 
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prof. Przemysław Makarowicz – kierownik wielu 
projektów badawczych w Instytucie Prahistorii UAM 
w Poznaniu, Adam Biliński – prezes Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Saskiej, płk Krzysztof Majer – prezes 
Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Re-
zerwistów Wojska Polskiego, Julita i  Aleksander 
Podolscy – przedstawiciele Zarządu Unii Polskich 
Ugrupowań Monarchistycznych oraz prezes Ogólno-
polskiego Oddziału Kołomyjan „Pokucie” – Ryszard 
Saczyński.  

Po zakończeniu występu chóru „Piastuny” 
poprosiliśmy w modlitwie o opiekę Bożą, minutą ciszy 
uczciliśmy naszych zmarłych, w tym zmarłego na 
początku stycznia Zygmunta Burczyńskiego, wielo-
letniego prezesa OOT. Dzieląc się opłatkiem zło-
żyliśmy sobie płynące prosto z serca życzenia. Po  
chwilach wzruszenia i wzajemnej życzliwości zasie-
dliśmy przy wspólnym posiłku. 

Druga część naszego spotkania rozpoczęła się 
od bardzo ciekawego wystąpienia prof. Juliana 
Winnickiego, który nawiązując do mojej relacji 
z pobytu na Białorusi, przypomniał o wielkim polskim 
dziedzictwie, które  znalazło się w granicach obecnej 
Białorusi i o żyjących tam jeszcze wielu Polakach, 
zachowujących wiernie  pamięć o swojej polskości.  
Następnym punktem spotkania była relacja z wyjazdu 
z świątecznymi paczkami do Tłumacza i Kołomyi. 
Szkołę Podstawową nr 16. im K. Makuszyńskiego 
w  Legnicy reprezentowała Beata Siek oraz dwie 
uczennice, a OOT – prezes Elżbieta Niewolska. Pre-
zenty świąteczne przeznaczone były dla dzieci 
z polskiej sobotniej szkoły. W imieniu OOT prezes E. 
Niewolska przekazała podziękowania paniom - Beacie 
Siek oraz Janinie Ziobro za trudy organizacji tego 
szlachetnego przedsięwzięcia. Kontakt z polską szkołą 
prowadzoną przez Larysę i Wiktora Dobrowolskich 
nawiązała nasza członkini pani Janina Ziobro, a trud 
przygotowania paczek podjęła się pani Beata Siek 
oraz dzieci i rodzice z Legnicy. Ta niezwykle wzru-
szająca wyprawa została zarejestrowana przez ekipę 
TVP Polonia, reprezentowaną przez red. Grażynę 
Orłowską-Sondej.  Pozostały czas spotkania opłatko-
wego przeznaczony był na rozmowy, wymianę 
doświadczeń w prowadzeniu  genealogii  swoich  
rodów,  prezentację  zdjęć z wrześniowej kołomyjsko-
tłumackiej wyprawy na Pokucie i na planowanie 
najbliższej przyszłości.  

 

 
 
 

Anna Bukowska-Jaśków, Janina Ziobro, Maria Wasiak, 
Barbara Olszta 

Jerzy Czerwiec – sołtys Siedlakowic, Stanisław Kucharuk, 
Teresa Czerwiec 

Elżbieta i Tadeusz Bisiowie oraz Elżbieta i Władysław 
Urbańscy 

Julita i Aleksander Podolscy oraz Wacław Nowak 
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Z przeszłością obcujemy na co dzień nie zawsze 
zdając sobie sprawę, jak bardzo nas ukształtowała, jak 
wrosła w nas, a my w nią. Dbałość o pamięć history-
czną Ojczyzny naszych przodków, jaką była Ziemia 
Tłumacka, przypomina jak wiele zawdzięczamy prze-
szłości. Nasza bogata i stara państwowość pozwala 
nam czerpać z niej dumę i radość, z którą możemy się 
identyfikować i którą musimy poznawać, chronić 
i nigdy jej nie zaprzepaścić. 

 

Polska jest tam gdzie żyją Polacy 

XVII Koncert Charytatywny na Rzecz Pomocy 

Rodakom na Wschodzie w Sycowie 

Elżbieta Niewolska 

 

25 stycznia 2020 r. odbył się w Sycowie XVII 
Ogólnopolski Koncert Charytatywny na rzecz Pomo-
cy Rodakom na Wschodzie. Organizatorami wyda-
rzenia byli: Burmistrz Miasta i Gminy Syców Dariusz 
Maniak i Konsul Generalny RP w Irkucku Krzysztof 
Świderek. Koncert ten gromadzi każdego roku 
przedstawicieli środowisk polonijnych z Ukrainy, 
Białorusi i Syberii. Wśród zaproszonych gości byli: 
minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta RP, 
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk, 
przedstawiciele Kościoła Katolickiego oraz kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego, a także burmistrzowie 
i wójtowie gmin w powiecie oleśnickim i milickim. 
Obecna była także redaktor Grażyna Orłowska-
Sondej inicjatorka akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” oraz Beata Pawłowicz pełniąca przez 

10 lat funkcję Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Obie 
panie są organizatorkami akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”, która w tym roku będzie miała XI 
edycję. To odbywające się już po raz 17. wydarzenie 
kresowe uświetniły polonijne zespoły z Białorusi, 
Rosji, Ukrainy oraz Polski. Program artystyczny otwo-
rzył bard Maciej Wróblewski oraz Grupa  Revas z Sy-
cowa. Następnie wystąpiły zespoły prezentujące 
pieśni i tańce ludowe: „Wszystko w porządku” z Browar 
na Ukrainie oraz „Korale” z Krasnojarska w Rosji. Kon-
cert zakończył zespół kabaretowy „Kapelusz i Beret” 
z Mińska na Białorusi, w repertuarze którego znalazły 
się piosenki Lwowa. Koncert urozmaiciła także wys-
tawa fotograficzna polskiego przedsiębiorcy z Irkucka 
Jarosława Szyllera, zatytułowana „Syberia oczami 

Polaka”, a także wystawa zdjęć z akcji ,,Mo-
giłę pradziada ocal od zapomnienia”, którą  
współfinansował m. in. Senat RP. Podczas 
uroczystości Dolnośląski Kurator Oświaty 
Roman Kowalczyk odczytał list od Ministra 
Edukacji Narodowej Dariusza Piontkow-
skiego oficjalnie ogłaszając inaugurację XI 
edycji akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapo-
mnienia”, która zrealizowana będzie w lipcu 
2020 roku. Pogratulował także realizacji tego 
przedsięwzięcia i zadeklarował pomoc dla 
Polaków na Wschodzie. W trakcie koncertu 
zbierane były przez harcerzy środki finan-
sowe na pomoc dla Polaków na Kresach.  

Polska to nie kilka kresek na mapie, 
które Stalin z „sojusznikami” namalowali w Jałcie. 
Polska to 38 milionów biało-czerwonych serc bijących 
w Ojczyźnie i ok. 20 milionów poza Jej granicami. Ta 
jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna i wzrusza-
jąca sycowska uroczystość pozwala nadyszeć się 
polskością, poczuć ogromną dumę z bycia Polakiem 
i sprawia, że stajemy się zjednoczoną wspólnotą pol-
skich serc z całego świata. To właśnie między innymi 
dla tych, którzy do kraju wrócić nie mogą organizuje 
się co roku ten wspaniały koncert. Przyjeżdżając do 
nas przywożą w darze prawie już zapomnianą cudo-
wną kresową Polskę, przypominając nowym poko-
leniom Polaków skąd wyrastają nasze korzenie.  

 
 

 
 

 

 

 

Dziękujemy Wam Rodacy za determinację w pod-
trzymywaniu polskości, za wspaniałe występy, za 
coroczne spotkania w Ojczyźnie i za łzy wzruszenia. 
Do zobaczenia za rok. 

Red. Grażyna Orłowska-Sondej 
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Dzieje rodziny Burczyńskich 
 

Jadwiga Storożenko z d. Burczyńska 

 

  
 

Ojciec rodziny Franciszek Ksawery Burczyński 
urodził się 3 grudnia 1901 roku w Tłumaczu w woj. 
stanisławowskim. Był trzecim dzieckiem Kazimierza 
i Petroneli z domu Pławuszewskiej. Jak opisałam 
wcześniej w ZT2(64)2019, w genealogii rodziny Bur-
czyńskich, wychował się w skromnych warunkach. 
Praca Dziadka Kazimierza w elektrowni oraz dochody 
z gospodarstwa pozwalały na utrzymanie, jednakże 
warunki mieszkaniowe wielodzietnej rodziny pozo-
stawiały wiele do życzenia. Postanowił więc po rozbu-
dowie gospodarstwa rozbudować także dom miesz-
kalny. Zaczął gromadzić materiały na budowę domu, 
niestety los zmienił jego plany. Po wybuchu pierwszej 
wojny światowej został powołany do czynnej służby 
wojskowej, z której już nie powrócił. Zginął we 
Włoszech. Nieznane jest nawet miejsce jego po-
chówku. Na domiar złego teren, na którym mieszkała 
rodzina, objęty został strefą zagrożenia dla ludności 
cywilnej, w związku z czym mieszkańców ewakuo-
wano aż w okolice Drohobycza. Po powrocie z wygna-
nia do Tłumacza ze zgromadzonych materiałów 
budowlanych nie pozostało śladu, podobnie jak z re-
szty pozostawionego mienia. Warunki życiowe 
rodziny ze skromnych zmieniły się na rozpaczliwe. 
Z renty wdowiej Babci po mężu, przy zdewastowa-
nym gospodarstwie, z trudem wychowywała gro-
madkę dzieci przy ich wydajnej pomocy. Franek 
pracując w gospodarstwie i ucząc się skończył szkołę 
podstawową. Dzieci dorastały i rodzina powoli 
zaczęła się zmieniać. Starsze dzieci zaczęły opuszczać 

gniazdo rodzinne, co jednak nie wpłynęło na poprawę 
stopy życiowej pozostałych. Przed moim Ojcem 
Franciszkiem otworzyły się nowe perspektywy. Dzięki 
koneksjom otrzymał pracę w starostwie. Po krótkim 
stażu i ocenie wyników jego rzetelnej pracy skiero-
wano go do Państwowej Szkoły Higieny w Warszawie, 
którą skończył w 1929 roku. Ale były to już czasy 
późniejsze. W zabudowie obejścia gospodarczego 
oraz na całej posesji nie zaszły żadne istotne zmiany, 
stąd moje wspomnienia o domostwie Babci nie 
odbiegają od klimatu, w jakim wychował się mój 
Ojciec do czasu opuszczenia domu rodzinnego.  

Oto moje wspomnienia o włościach moich 
Dziadków Burczyńskich widziane oczyma dziecka, 
w czasie, kiedy nie było tam już czeredy dzieciaków 
tylko stateczni dorośli mieszkańcy. 

Pośrodku ogromnego podwórza stało dwu-
rodzinne domostwo pokryte słomianą strzechą, którą 
dokumentuje zdjęcie ze ślubu Ludwika załączonym 
w ZT2(64)2019. Podzielono je proporcjonalnie na 
dwie części i przedzielono obszerną sienią z wejściem 
od podwórza. Jedną z części zajmowali Burczyńscy, 
drugiej patronował okryty fartuchem siedzący wciąż 
na zydelku z młoteczkiem w ręku, ozdobiony sumia-
stym wąsem pan Szmidt. Cieszył się on rodziną 
znacznie liczniejszą niż Burczyńscy. Po naszej stronie 
bez przerwy krzątała się Babcia Petronela, która poza 
obowiązkami domowymi i troską o gospodarstwo 
hołubiła swój ogródek kwiatowy, który był jej ocz-
kiem w głowie. Sadziła w nim piękne kwiaty zachwy-
cające oczy przechodniów. Najbliżej domu, w pod-
wórzu od strony Szmidtów, znajdowało się coś, co 
nazywano kosznica. Był to drewniany przewiewny 
budyneczek, w którym prawdopodobnie mieszkały 
duchy, a na co dzień suszono w nim kolby kukurydzy. 
Za nim, w głębi po lewej i prawej stronie, rozpierały 
się olbrzymie stodoły z oborami i kurnikami. Naj-
ciekawiej i najpiękniej było jednak hen daleko za 
płotem. Były tam przepastne łąki z cudownym kolo-
rowym kwieciem, nad grobelką kwitły najwspanialsze 
kaczeńce i niezapominajki, a w wodzie trzepotały się 
kaczki kwaczące żółtymi dzióbkami. Na łąkach pasły 
się krasule, które trzeba było obchodzić z daleka. Na 
polu rosły również cebule, marchewki i kartofle. Nie 
były one już tak piękne, ale na talerzu z kwaśnym 
mlekiem od własnej krowy smakowały wyśmienicie. 
Na deser pałaszowało się pyszne babcine ciasto 
drożdżowe z wiśniami. Po kładce nad grobelką można 

Jadwiga 

Storożenko 

z domu  

Burczyńska 
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było przejść na wzgórek zwany Bałkami, gdzie mieścił 
się areał gruntu rolnego odziedziczony przez Fran-
ciszka, na którym na zmianę siano pszenicę i sadzono 
ziemniaki. Po przeciwnej stronie ulicy Kolinieckiej, 
również pod górą, biegła dróżka zwana Górną, która 
prowadziła do posiadłości Prababci Pauliny, gdzie 
wychowywała się Mamcia Helena. Tam też kiedyś 
zapędził się tatko Franciszek i stało się. Tak było im 
sądzone. Pokochali się i już razem poszli przez życie. 
Pomimo burz i bolesnej rozłąki wojennej trwali niero-
zerwalnie, ciesząc się z osiągnięć życiowych dzieci 
i pomagając im wychowywać wnuczęta. Za co niech 
im Bóg błogosławi. 

Życie wybranki mojego Ojca Heleny (Lusieńki) 
Bilińskiej też nie było usłane różami. Urodziła się 23 
października 1908 roku w Tłumaczu, jako córka 
Józefa Bilińskiego i Franciszki z domu Kłonowskiej. 
Pozostawiona pod opieką Babci Pauliny przez opusz-
czających kraj rodziców prowadziła prawdziwie sie-
roce życie, mając za najlepszego towarzysza i opie-
kuna przygarniętego przez babcię, uratowanego od 
śmierci rosyjskiego żołnierza Andrieja. Babcia, nało-
gowa alkoholiczka, nie znajdowała czasu ani chęci aby 
zajmować się podrzutkiem. Swojej córce Bronisławie, 
rówieśnicy Lusi, też nie poświęcała zbyt wiele czasu. 
Otrzymywane od rodziców pieniądze na utrzymanie 
dziecka przeznaczała na libacje alkoholowe nie bacząc 
na potrzeby wnuczki. Iskierka nadziei zabłysła dla 
Heleny kiedy przyjechał zza morza ojciec aby zabrać 
ją ze sobą, ale los zrządził inaczej. W kraju zaraził się 
tyfusem i zmarł. Zwłoki jego spoczęły na cmentarzu 
w Tłumaczu, gdzie osierocone dziecko przynosiło na 
jego grób kwiatki, tracąc resztki nadziei na odmianę 
losu. Przy życiu trzymała ją tylko gorąca wiara w Boga, 
w którym pokładała nadzieje. On też prowadził ją po 
tych bezdrożach życia i doprowadził do spotkania 
z moim ojcem. W istniejącej sytuacji jedynym i najle-
pszym wyjściem mimo młodego wieku było 
zamążpójście. 

W 1925 r. połączyli się związkiem małżeńskim 
i zamieszkali na pewien czas w domu Babci Petroneli. 
W tym czasie zakupiony przez rodziców Heleny dom 
mieszkalny przy ul. Sobieskiego 13 w Tłumaczu, sta-
nowiący jej własność, zajety był przez lokatorów. Po 
ich wyprowadzce młodzi małżonkowie mogli nareszcie  
wprowadzić się do własnego domu. Mamcia przy-
garnęła do siebie również Andrieja, który był podporą 
w gospodarstwie oraz wiernym sługą i opiekunem 

dzieci. Po roku urodziło im się pierwsze dzieciątko - 
Kaziczek, który był podobno cudem świata, ale zmarł 
po miesiącu. Mamcia odchodziła od zmysłów po 
stracie dziecka, ale na szczęście po krótkim czasie 
8.01.1928 roku pojawiła się następna pociecha - 
Zygmunt Józef. Po kolejnych trzech latach 22.02.1931 
roku urodziła się córka Jadwiga Kazimiera, a po 
kolejnych trzech latach 15.05.1934 roku - syn 
Kazimierz Stanisław. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dzieciństwo nasze w tym czasie było sielskie 
i anielskie. Warunki materialne pozwalały na dos-
tatnie życie. Pensja Tatka, który pracował w Staro-
stwie w wydziale sanitarnym oraz regularne wsparcie 
finansowe Babci Franciszki (wydaje się, że dokony-
wała tego poza wiedzą drugiego męża) zapewniały 
stabilizację rodziny. Ponadto ogromny urodzajny 
ogród z odpowiednimi zabudowaniami gospodar-
czymi oraz odziedziczonymi przez Tatka areałami 
rolnymi  dodatkowo zasilały potrzeby rodziny. Na 
owe czasy i warunki społeczne była to ostoja rodzin-
nego szczęścia. Okresowo w pracach domowych 
i wychowywaniu dzieci pomagała pomoc domowa 
Hanka z sąsiedniej wsi, natomiast w gospodarstwie 
królował Andriej. Mieszkaliśmy w niewielkim muro-
wanym domku, krytym dachówką, o stromym dwu-
spadowym dachu, pod którym mieścił się strych, 
a w nim naturalnie różne „skarby”, dla których nie 
było miejsca w mieszkaniu. Od frontu, przed wej-
ściem z ulicy, znajdował się drewniany oszklony 
ganek, obrośnięty dzikim winem pnącym się po 
dachu aż do komina.  

Zygmuś Burczyński  

przed sklepem Leona 

Burczyńskiego 

w Tłumaczu 
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Przed domem z obu stron ganku były ogródki 
kwiatowe ogrodzone niziutkim drewnianym pło-
tkiem, a w nich, jak to na kresach rosły białe, różowe 
i czerwone piwonie, cudownie pachnące floksy, które 
zanosiłam do kościoła i pomagałam siostrom stroić 
nimi ołtarze, układając je w lśniących gilzach po 
nabojach armatnich. Przy płocie rosły malwy, na 
klombach narcyzy, nasturcje i goździki. W ogródku 
z lewej strony przy drodze puszył się krzak bzu, 
a w prawym rozłożysta wiśnia szklanka o lśniących 
soczystych owocach. Dom stał przy drodze szutrowej 
prowadzącej do sąsiednich wsi, przeciętej mostem 
nad rzeczką Tłumaczyk. Przepływała ona wzdłuż 
naszego ogrodu, a za nią rozciągały się łąki zwane 
Stawiskami, na których pasły się krowy i konie pilno-
wane przez pastuchów. Za stawiskami wznosiła się 
tak zwana Księża Góra, z której zjeżdżało się zimą na 
nartach i sankach. Nad wodą w naszym ogrodzie rósł 
przeogromny jesion, który konarami sięgał prawie 
drugiego brzegu. Wśród jego konarów siadaliśmy 
majtając nogami i przyglądaliśmy się otoczastym 
kamyczkom na dnie kryształowo czystej wody. Przy 
domu znajdowała się cembrowana studnia z korbą 
i wiadrem. Za domem rozciągało się obszerne pod-
wórze z dużą huśtawką na łańcuchach oraz zabu-
dowania gospodarcze. Cudownie było wśród soczys-
tej zieleni wiosną i latem, ale najpiękniej jesienią 
wśród żółci i czerwieni, gdy zewsząd otaczały nas 

płody rolne z ogrodu. Stodoła obwieszona była wień-
cami kukurydzy, cebuli, wiązkami maku i czosnku, 
a przy płocie złociła się hałda ogromnych dyń 
i arbuzów, z których robiło się maski – straszydła. 
Suszone na blasze kuchennej pestki stanowiły 
smakowite przygryzki w zimowe wieczory przy 
ciepłym piecu. 

We wczesnym dzieciństwie chodziliśmy 
z Mundkiem do przedszkola prowadzonego przez 
siostry zakonne. Mieściło się ono w okazałym 
budynku z olbrzymim ogrodem. Zajmowany był 
głównie przez seminarium żeńskie, zorganizowane 
przez księdza proboszcza Tabaczkowskiego w celu 
zawodowego kształcenia młodych dziewcząt. 
Znajdowała się tam również ochronka dla biednych 
dzieci prowadzona przez Siostry Służebniczki. Później 
chodziliśmy do pięknej, ogromnej szkoły, niestety 
zbombardowanej w czasie II wojny światowej. 

  
 

  
 
 

Wisia Burczyńska, uczennica 3 klasy szkoły 
podstawowej w Tłumaczu 

 

Ks. Edward Tabaczkowski oraz siostry Notre Dame 
z dziećmi przedszkolnymi. Tłumacz, lata 30-te 

 
 

 

Przywitanie Ks. Biskupa Eugeniusza Baziaka przed 
wejściem głównym szkoły podstawowej w Tłumaczu. 

7 wrzesień 1937 r. 
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Zabawy nasze różniły się od dzisiejszych 
diametralnie. Wymagały znacznych osobistych ini-
cjatyw, a istniejące warunki pozwalały na rozwijanie 
pomysłowości i zdrowego trybu życia. Gra w piłkę na 
stawiskach, pływanie w rzece, jazda na rowerze, zimą 
łyżwy na zamarzniętej rzece, sanki i narty na Księżej 
Górze oraz kuligi. Jesienią zabawy w wojsko na nieo-
graniczonych przestrzeniach ogrodów wokół stogów 
słomy, na które skakało się z dachu stodoły i skrywało 
w wydrążonych w stogach labiryntach. Wieczory 
spędzaliśmy na słuchaniu bajek i niesamowitych 
opowieści, głównie o duchach, po których chowało 
się głowę pod pierzynę, bo na suficie jawiły się groźne 
cienie. Niezapomnianymi przeżyciami były także 
organizowane szkolne imprezy, jak np. imieniny 
Naczelnika Dziadka Piłsudskiego, przedstawienia 
szkolne, czy wycieczki. Najbardziej utkwił mi w pa-
mięci zorganizowany w budynku „Sokoła” bal 
sylwestrowy dla dzieci w 1938 roku. Występowałam 
w nim w pięknej atłasowej krynolinie uszytej przez 
panią Petrusową, naszą rodzinną krawcową. Radość 
moja była przytłumiona poprzedzającym tą imprezę 
wypadkiem Mundka, który też miał wystąpić na balu 
w pięknym kontuszu. Niestety, przy zjeździe na 
nartach nadział się na kijek i nie mógł wziąć udziału 
w zabawie. Na szczęście skończyło się to na kilku-
dniowym leżeniu w łóżku. Życie nasze nie ograniczało 
się jednak tylko do zabaw. Obowiązywały także 
rygory: nauka, odrabianie zadań, regularne uczę-
szczanie na nabożeństwa, zimą na roraty, później na 
drogę krzyżową, w maju na piękne nabożeństwa 
maryjne. Trwała ta sielanka jednak tylko do czasu 
ogłoszenia rekrutacji do wojska we wrześniu 1939 r. 
Tatko został powołany do czynnej służby wojskowej. 
Dzieje jego tułaczki zostały opisane w artykule 
Magdaleny Storożenko w Zeszytach Tłumackich (ZT 
2(40)2007) na podstawie pozostawionego przez 
niego pamiętnika.  

Nadeszła wojna, która rozpoczęła drama-
tyczne etapy w życiu naszej rodziny. W zgiełku czoł-
gów i armat wtargnęli w nasz spokojny żywot „wyba-
wiciele” Rosjanie. Nowe władze dokonały w domu 
rewizji w poszukiwaniu broni, którą dysponował 
Tatko przy wyjazdach w powiecie, a którą Mamcia 
zdążyła już wyrzucić w gąszcz malin za płotem. 
Asystowali im naturalnie miejscowi żydowscy 
konfidenci. Pojawiły się  pierwsze  naloty,  ludzie  
uciekali  z   domów, a my  kryliśmy   się  w  głębokich   

brzegach  Tłumaczyka na Stawiskach. Mundka niosła 
na plecach Stefcia Petrus, ponieważ nie mógł chodzić 
z powodu wielkiego „naboju” na stopie, przez który 
bardzo cierpiał. Strzały z samodziałów przyniosły 
w Tłumaczu pierwsze ofiary wojny. Zginęli trzej 
młodzi chłopcy. Na naszej ulicy powstał rosyjski szpi-
tal wojskowy, a wojsko zajęło część naszego domu. 
Rosyjscy żołnierze w czubatych czapkach z nausz-
nikami, czerwoną gwiazdą, w obszarpanych szarych 
szynelach, z karabinami na sznurku, z woreczkami na 
plecach, gnieździli się na rozścielanej na podłodze 
słomie. Od niezmienianych gnijących opatrunków 
roznosił się taki odór, że nie dało się oddychać. Byli to 
biedni ciemni otumanieni stalinowską ideologią 
ludzie, którzy odurzeni alkoholem szli na śmierć za 
batka Stalina. Zostawili gdzieś tam swoje rodziny 
i dzieci, za którymi chyba tęsknili. Dla nas dzieciaków 
byli  serdeczni, częstowali nas wydobytymi z brudnych 
woreczków kawałkami szklistych bryłek cukru. Po ich 
odejściu w pozostawionych pokrwawionych opa-
trunkach pozostały wszy wielkości mrówek, wypa-
sione krwią tych  patriotów  nędzarzy.  

 
 

Pierwszy z lewej Franciszek Burczyński  
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Po odejściu tych lokatorów zaczęli do Tłumacza 
napływać uciekający ze wsi właściciele i zarządcy 
majątków ziemskich. Pierwszą przyjętą do naszego 
domu rodziną byli Państwo Linscheidowie z córką 
Antoniną i synem Leszkiem. Ich drugi starszy syn, 
inżynier cukrownik pracował jeszcze poza granicami 
Tłumacza.  

 
 
 
 

I tu dygresja: Z panią Antoniną, absolwentką 
Lwowskiej Szkoły Ogrodniczej, spotkałam się dopiero 
w latach osiemdziesiątych w Katowicach, gdzie pra-
cowałyśmy w tej samej instytucji nic o sobie nie 
wiedząc. Traf chciał, że ona potrzebowała zaświad-
czenia o przynależności do Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownictwa, a ja byłam w tym 
czasie przewodniczącą tego koła. Moją uwagę zwró-
ciła nazwa miejscowości jej urodzenia, znana mi 
z Tłumacza oraz nazwisko. Ona była zażenowana, 
gdyż do tej pory nie przyznała się do ziemiańskiego 
pochodzenia. Nawiązałyśmy ponownie serdeczną 
przyjaźń trwającą do jej śmierci. Odwiedziła również 
moją Mamusię w Olbrachtowie, spędzając wiele 
godzin na wspomnieniach. Państwo Linscheidowie po 
opuszczeniu Tłumacza wyjechali do starszego syna. 
Po ekspatriacji osiedlili się w Katowicach Ligocie. Po 
śmierci rodziców pani Antonina z bratem Leszkiem 
zamieszkali razem w Ligocie. W ich to mieszkaniu 
odbyło się jedno z pierwszych, nielegalnych jeszcze 
wtedy, spotkań tłumackich. Pan Leszek, przedwo-
jenny przyjaciel doktora Nikosiewicza uczestniczył 
w organizowaniu Związku Tłumaczan. Tu w dniach   
3-5 września 1971 r. odbył się w „Zjazd absolwentów 

Państwowego Gimnazjum w Tłumaczu z okazji 45-
lecia zdania matury rocznika 1926”. Spotkanie to było 
zalążkiem późniejszego „Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Wschodnich – Ogólnopolskiego Od-
działu Tłumaczan”. 

Kolejnymi uciekinierami ze wsi z wywłasz-
czonych majątków byli państwo Jankowscy z siostrą 
Stasią, starszą panną, bez przerwy śpiewającą ludowe 
piosenki i niesamowicie fałszującą. W sąsiedztwie 
u Państwa Rolewiczów zamieszkali ich krewni Pań-
stwo Roztropowiczowie. Było to starsze małżeństwo 
z dwojgiem dorastających dzieci - Haliną i Zbyszkiem. 
Wspominam o nich dlatego, że Pani Roztropo-
wiczowa w dość późnym wieku akurat wtedy rodziła 
dziecko, przy czym odbyło się to właśnie w naszym 
domu. Dziecko zmarło, a niedługo po nim matka. Był 
to dla nas dzieci nie lada szok. Odeszła od nas także 
Hanka więc wszystkie domowe obowiązki spadły na 
Mamcię. W tym trudnym wojennym czasie dzięki 
zapasom płodów rolnych i inwentarzowi gospodar-
skiemu, którym zajmował się Andriej, nie cierpieliśmy 
głodu dopóki nie nastąpił głodny rok. Zmusił on 
Mamcię do wyzbycia się z mieszkania wszystkiego co 
cenniejsze w zamian za żywność. W czasie jednej z ta-
kich wycieczek na wieś po zamianę ubrań na żywność 
Mamcia wpadła w zaspę śnieżną i tylko dzięki 
Opatrzności Bożej udało się Andriejowi ją odnaleźć. 
Wyczerpaną i zmarzniętą wykopał ze śniegu i przy-
wlókł do domu. 

Najgorszą jednak groźbą była wywózka na 
Sybir. Rodziny „burżujów” panów, urzędników, woj-
skowych, policjantów oraz kleru były zagrożone. 
Nasza rodzina w te straszne zimowe noce spała 
w ubraniach z tobołkami pod głową, spodziewając się 
w każdej chwili wywózki. Pan Bóg nas jednak nie 
opuścił i przetrwaliśmy ten straszny czas. Wywieźli 
rodzinę wujka Leona Burczyńskiego na Sybir, a jego 
zastrzelono w Bykowni. Wujka Tadeusza Ruczkow-
skiego wywieźli do więzienia w Stanisławowie i tam 
zastrzelili. Na domiar złego ja w tym okresie bardzo 
ciężko zachorowałam. Podczas ślizgawki na rzece 
wpadłam pod rozłamujący się lód i żeby Mamci nie 
martwić postanowiłam wysuszyć się w stodole. Skutki 
tego były niemal tragiczne. Tylko dzięki doktorowi 
Zenkowi Hofmanowi udało się mnie uratować. 
Nastąpiła długotrwała rehabilitacja. Mamcia wyzbyła 
się resztek tego co posiadała, żeby zdobyć dla mnie 
masło, śmietanę i miód. Doczekałam się nadejścia 

Rodzina Linscheidów. Siedzą rodzice: Emilia i Jan. Stoją 
dzieci. Od lewej: Juliusz, Eugeniusz, Antonina i Leonard 
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wiosny. Rzeczka Tłumaczyk wylała, zalała całe stawi-
ska, a ja przez okno wyglądałam, jak po tym jeziorze 
dzieci w baliach pływały po lśniącym w słońcu lustrze 
wody. 

Po tej tragicznej gehennie rosyjskiej okupacji, 
nastąpił niemniej rozpaczliwy okres okupacji nie-
mieckiej. Nastąpiły kolejne represje, rewizje, trudności 
z  zaopatrzeniem, groźby i nieustanne zastraszanie. 
Pierwszym dotkliwym w tym czasie ciosem było wy-
wiezienie na roboty do Niemiec  Andrija, naszą nieo-
cenioną podporę. Mamcia bez Hanki i Andrija zdana 
została na własne siły przy opiece nad dziećmi 
i prowadzeniu gospodarstwa. Ponadto musiała teraz 
sama chodzić na odrobek do gospodarzy za pomoc 
w zwożeniu z pól do domu plonów z odległych are-
ałów, jak również za zaorywywanie naszych gruntów 
i pomoc w żniwach oraz wykopkach. Była jednak 
bardzo dzielna, ufna w Bożą opiekę i dzięki temu 
przetrwała wraz z rodziną. 

Obok obowiązkowych kontyngentów w zbożu 
i mięsie obciążono nas obowiązkową plantacją ty-
toniu. Była to ciężka i mozolna praca, przy wykony-
waniu której pilnowano, aby nie można było ko-
rzystać z niej dla własnych potrzeb. Przeprowadzano 
szczegółowe rewizje, przestępstwa surowo karano. 
Udawało się nam jednak uszczknąć nieco z najle-
pszych gatunków części płodów, które po dokładnym 
osuszeniu i poszatkowaniu stanowiły poważny kapitał 
jako towar wymienny. Za oddawane kontyngenty 
otrzymywaliśmy kartki na zakup butów, wódki i cu-
kru, po które godzinami w słońcu i deszczu wystawa-
łam w kolejce. Odrębnym rozdziałem w codziennym 
życiu była historia z Żydami. Zamknęli ich w getcie, 
gdzie cierpieli głód i nędzę. Na naszych oczach zas-
trzelili na ulicy przed domem naszą sąsiadkę – młodą 
Żydówkę i jej ojca. Nasza Mamcia nie byłaby sobą, 
gdyby w tym przypadku pozostała obojętna na ludzką 
niedolę. Wprawdzie i my nie mieliśmy dostatecznej 
ilości jedzenia – jedliśmy lebiodę i inne zielsko, ale 
Mamcia  obcinała młodą botwinę z ogrodu i przez płot 
wrzucaliśmy ją do getta z narażeniem życia rodziny. 

Największym jednak ówczesnym dramatem 
mojej rodziny, przeżytym w wieczór Świętego Miko-
łaja w 1942 roku, była wizyta władz niemieckich 
w asyście ukraińskiego kolaboranta, w trakcie której 
zabrano naszego 14-to letniego wówczas chłopca 
Mundka (Zygmunta) na roboty do Austrii. Trudno 
opisać to tragiczne rozstanie. Bez przygotowanego 

zaopatrzenia na taką podróż, ze skromnym toboł-
kiem, wychodziło to biedne chłopię w nieznane. 
Następnego dnia rano wysłała mnie Mamcia do Babci 
Pauliny po dodatkowy bochen chleba do paczki dla 
Mundka na podróż. Droga przebiegała obok parku 
wzdłuż gorzelni, z której to rozlegała się grana przez 
kogoś na organkach rzewna melodia. Do dziś brzmi 
ona w uszach. Przez łzy nie widziałam drogi przez 
którą przechodziłam, bo przecież po drugiej stronie 
parku, w budynku gimnazjum zamknięty był Mundzio 
i sąsiadka Stefcia Petrus. Wywieźli ich do Wiednia, 
gdzie Mundzia zatrudniono przy załadunku węgla. Los 
zrządził, że w sąsiedztwie zatrudniono również Stefcię 
Petrus, oraz jej ciotecznego brata Juliusza, który zos-
tał później jej mężem. Nie był więc Mundek tak bar-
dzo osamotniony. Staraliśmy się osłodzić mu nieco 
ten smutny żywot posyłając mu paczki żywnościowe. 
Między innymi z bochenków chleba usuwaliśmy 
miękisz i w to miejsce napychaliśmy poszatkowany 
tytoń, który stanowił tam pożądany artykuł. Trudno 
sobie jednak wyobrazić co czuło dziecko takie jak ja, 
niosące na pocztę tak groźną przesyłkę – chleb wy-
pełniony tytoniem, a w nim jeszcze buteleczka wódki 
dla okupu nadzorców pracodawcy. Zaznaczyć należy, 
że mieściła się naprzeciw siedziby gestapo. 

W czasie gdy Mamcia chodziła na odrobek do 
gospodarzy, ja jako jedenastoletnie dziecko pozo-
stawałam w domu i oprócz obowiązków szkolnych, 
i opieki nad małym braciszkiem Kazikiem musiałam 
zajmować się gospodarstwem, karmić kury, krowę 
i świnie, a także przygotować posiłki dla nas i powra-
cającej z pracy Mamci. Tu przypomina mi się znamie-
nny dla mnie epizod: Pewnego razu przed zrobieniem 
tegoż właśnie posiłku przygotowałam sobie opał do 
pieca w postaci skrętów słomy. Robiło się tak, aby 
oszczędzić drewno na zimę. W tym czasie, nie wiem 
w jakim celu, przyszedł dyrektor naszej szkoły pan 
Macek i dokonał w naszym domu inspekcji. Co czuło 
biedne zażenowane dziecko witając go ze skrętem 
słomy w garści z brudnymi od sadzy rękami. To wspo-
mnienie często mnie do tej pory nawiedza, kiedy 
obserwuję bawiące się beztroskie dzieci, nie znające 
trudów życiowych. Na tle tych spostrzeżeń nie mogę 
nie zwrócić uwagi na niepowtarzalną dalekowzro-
czność i inicjatywę społeczną mojej Mamci. Wśród tej 
bezbrzeżnej zawieruchy wojennej, myślała realnie 
o przyszłości swoich dzieci. Przy tak ogromnym 
nawale zajęć znalazła czas żeby wysłać mnie na lekcje 
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języka francuskiego do hrabiny Dzieduszyckiej, mie-
szkającej wówczas kątem w wynajętym mieszkaniu.  

W lipcu 1943 roku nareszcie nadszedł kres 
niemieckiej okupacji i nastąpiła mobilizacja sił nie-
mieckich. Nasza posesja stanowiła strategiczny punkt 
obrony dla sił niemieckich przy głównym trakcie wy-
lotowym z miasta. Na podwórzu zorganizowany był 
punkt obrony, ustawiono 4 działa przeciwlotnicze 
z ogromną ilością pocisków armatnich. Znajdujący się 
za naszym ogrodem solidny nowy most drewniany 
wysadzono w powietrze. Przy ogromnym huku wyle-
ciały w powietrze potężne bale, które wylądowały aż 
na dachu posesji Bilińskich. W naszą stronę nie pole-
ciała żadna drzazga. Wszyscy sąsiedzi uciekli z miasta, 
tylko nasza rodzina pozostała na miejscu w schroniku 
wykopanym za domem, wymoszczonym dywanami 
i pierzynami, przykrytym drewnianym beleczkami 
i ziemią, i z obwieszonymi świętymi obrazami ścia-
nami. Modliliśmy się przez cały czas trwania kano-
nady. Nadeszła noc z dnia 25 na 26 lipca, a potem 
nastał świt i cisza bez żadnych wystrzałów. Był to dzień 
patronki naszej parafii - świętej Anny  i odpust. Dla nas 
był to „Cud Świętej Anny”. 

Niestety, po ustapieniu Rosjan nastąpiła 
następna era niekończącego się jarzma. Kolejna oku-
pacja. Ponieważ nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło 
być gorzej, zaczęły się dla Polaków kolejne dramaty. 
Tym razem ze strony band ukraińskich UPA. Wzma-
gające się akcje napadów Ukraińców na rodziny pol-
skie, szczególnie po wsiach, spowodowały masowe 
ucieczki Polaków do miast. Przebywający w tym cza-
sie na wsi syn mojej cioci Marysi Nasiadki - Kazimierz 
Nasiadka został okrutnie zamordowany. W tym okre-
sie, w ciągu jednej nocy, w podtłumackiej wsi Kolińce 
wymordowani zostali wszyscy mężczyźni – kilkadzie-
siąt osób. Pewnej nocy przeżyliśmy godzinę grozy, 
kiedy z tłumackiego więzienia zostali odbici bande-
rowcy. Jedną z dróg ucieczki była właśnie okolica 
naszego domu. Nastąpiła wzmożona ucieczka Pola-
ków ze wsi. Mamcia przygarnęła rodzinę Nowaków 
z Oknian. Było to małżeństwo z czworgiem dzieci 
i całym żywym inwentarzem. Pozostali oni u nas do 
czasu wspólnego wyjazdu do Stanisławowa, bo z Tłu-
macza już  większość Polaków wyjechała. Droga do 
Stanisławowa wiodła przez lasy. Ze zgrozą ogląda-
liśmy wiszące na wielu drzewach trupy, nie wiadomo 
czy Polaków, czy banderowców. Nowakowie zamie-
szkali również z nami u Pani Nowakowskiej w domku 

przy ulicy Zamojskiego w Stanisławowie. Nasza rodzi-
na zamieszkała w jednym ale dość przestronnym 
pokoju, natomiast Nowakowie musieli się pomieścić 
w dużym przedpokoju. Żywy inwentarz mieścił się na 
podwórku. W ciepłe jeszcze noce starsi sypiali na 
furmankach. Nie wiem także czym żywiono zwierzęta, 
które przebywały z nami wiele miesięcy. 

Kochana Mamcia nie potrafiła jednak biernie 
czekać na termin repatriacji. Najpierw zadbała o to, 
żebym nie zmarnowała czasu i zapisała mnie do 
szkoły. Codziennie rano, wstępując po drodze do po-
bliskiego kościoła, chodziłam na lekcje i w efekcie 
przed wyjazdem ukończyłam z dobrymi wynikami 
szóstą klasę. W wolnym czasie odwiedzaliśmy miesz-
kającą w sąsiedztwie ciocię Zalewską w domku, który 
zajmowała z przybraną córką i jej synkiem Jerzykiem. 
Mamcia nękana ciągłą troską o przyszłość i świadoma 
ubogiego zaopatrzenia w żywność i pieniądze na 
drogę, postanowiła podratować nasz budżet domo-
wy. Z posiadanych produktów: mąki, cukru i przywie-
zionego z Tłumacza przetopionego w butelkach masła 
smażyła pączki, które ja po lekcjach sprzedawałam na 
ruchliwej ulicy. Z Nowakami rozstaliśmy się przed 
wyjazdem na zachód. 

 

Nowa era w życiu naszej rodziny. 
 

Na początku września 1945 roku załadowa-
liśmy swój skromny dobytek na podstawioną 
furmankę i pojechaliśmy na dworzec. Po odpowie-
dnim oczekiwaniu na swoja kolejkę załadowaliśmy się 
do odkrytego wagonu wraz z trzema innymi rodzi-
nami i ich żywym inwentarzem. Smagani wiatrem, 
w otoczeniu ryczących głodnych krów, kwiku świń, 
gdakania kur i rżenia koni, obsypani pyłem węglowym 
z kominów pociągu, okryci mokrymi kocami cze-
kaliśmy na kolejny postój pociągu dla nabrania 
świeżej wody, ewentualnie zdobycia kawałka chleba. 
Trwała ta gehenna w słońcu i strugach deszczu przez 
dwa tygodnie. W końcu 25 września 1945 roku do-
tarliśmy do stacji w Żarach koło Żagania. Tam część 
wygnańców postanowiła pozostać. Pozostali poje-
chali na dalszą tułaczkę w poznańskie. Przyjechały 
jakieś furmanki, załadowaliśmy swoje skarby i zawie-
ziono nas do Olbrachtowa. Prawie wszyscy przybysze 
z naszego transportu pochodzili ze wsi tarnopolskich, 
oni też zajęli większe gospodarstwa. Mamcia nato-
miast wybrała dom mieszkalny przy głównym trakcie 
otoczony sadem i niewielkimi zabudowaniami 
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gospodarczymi. Zastaliśmy tam nieco pozosta-
wionych przez szabrowników mebli i sterty śmieci. 
Nie mogliśmy liczyć na niczyją pomoc, ponieważ 
wszyscy byli zajęci swoimi sprawami. 

W większości przybyłych rodzin podporą byli 
mężczyźni, ojcowie rodzin, a Mamci pomagało dwoje 
dzieciaków. Próbowaliśmy stworzyć sobie jakieś wa-
runki bytowe z myślą o zbliżającej się zimie. Biedna 
Mamcia szukała po okolicznych polach pozostałości 
jakichś płodów rolnych, niestety bezskutecznie. Ze 
znalezionym gdzieś dziecinnym wózkiem, razem  
z Kaziczkiem, wybrali się przez lasy aż pod Przewóz, 
gdzie znaleźli ziemniaki, które stanowiły nasze zaopa-
trzenie na zimę. Zebraliśmy też różne odpadki drew-
niane, suche gałęzie drzew i porozwalane płoty, jako 
opał na zimę. Zagospodarowaliśmy się na piętrze od 
strony ulicy w pokoju z piecem kaflowym z wnęką, na 
której przyrządzaliśmy posiłki. Ten dość duży pokój 
z przyległą bokówką stanowił nasz apartament w tym 
pierwszym okresie pobytu w „nowym świecie”. Był to 
okres pełen grozy, ponieważ w dworku za kościołem 
mieściła się siedziba wojsk radzieckich, które było 
postrachem nie tylko dla pozostałych jeszcze Niem-
ców stanowiących często ich pastwę, szczególnie 
Niemek. Polki także w miarę możliwości schodziły im 
z oczu, a my staraliśmy się zabezpieczyć przystęp do 
domu. Perspektywa życia w tych warunkach była ża-
łosna. Skromne przydziały ze wsparcia UNRA nie wys-
tarczały na przeżycie, a ze sobą przywieźliśmy tak nie-
wiele. W krótkim czasie dzięki temu, że byłam jedną 
z niewielu „piśmiennych” na wsi, zostałam przyjęta 
do pracy w gminie, jako czternastoletnia urzędniczka. 
Ponieważ ciagle brakowało nam chleba, codziennie 
rano, biedna Mamcia z utartych ziemniaków z odro-
biną mąki piekła na blasze placki, oszczędnie gos-
podarując przydziałową margaryną. Zaopatrzona 
w nie młoda  urzędniczka wychodziła codziennie do 
pracy, a Kazik z chłopakami z sąsiedztwa urządzali 
wycieczki do pustych gospodarstw. Łapali również 
ptaszki, z których w puszkach po konserwach 
gotowali rosół. Jedyną pociechą dla nas był fakt, że 
w pobliżu odnaleźliśmy opuszczony kościół, który 
zaczęliśmy odwiedzać. Uporządkowaliśmy go na ile 
się dało i w ślad za nami zaczęli tam przychodzić inni 
pobożni mieszkańcy. Zaczęliśmy uczestniczyć w nabo-
żeństwach, Mszach świętych, czy Drodze Krzyżowej, 
chodząc do kościoła parafialnego w Żarach odległego 

5 km od domu nawet w największe zawieje. I tak 
minęła pierwsza smutna zima. 

W następnym roku błysnął nam promyk 
nadziei na korzystniejsze zmiany w naszej egzystencji. 
Dzięki utrzymaniu przez Mamcię kontaktów kore-
spondencyjnych z afrykańską Babcią Franciszką mog-
liśmy jej podać aktualne miejsce naszego pobytu. 
Zaczęła do nas napływać pomoc głównie w postaci 
ubrań, które były już na wyczerpaniu. Mamcia swoje 
stare sukienki przerabiała dla mnie, a Kazikowi szyła  
ubranka ze starych tłumackch portier (naturalnie 
zielonych). Paczki zawierały również nieco produktów 
delikatesowych, jak sardynki, czekolady oraz bakalie. 
Bardzo istotnym dla nas faktem była informacja, że 
również Tatko w okresie swojego pobytu na obczyźnie 
utrzymywał kontakt z Babcią, stąd i on poznał nasz 
aktualny adres. Na wiosnę kolejnym bardzo radosnym 
przeżyciem był powrót brata Mundka. Odnalazł nas 
dzięki pomocy Heli Burczyńskiej – córki Leona. 
Przybyła wynędzniała biedaczyna w jednej brudnej 
koszuli, dziurawych butach i z obdartymi kolanami. 
Przeleżał kilka tygodni w łóżku, ale dzięki troskliwej 
opiece domowników wrócił do zdrowia. 

Teraz życie nabrało kolorów. Po latach rozłąki 
Tatko wrócił do nowego już domu. Stęskniony wrócił 
do ojczyzny i najbliższych, ale jako „wróg Polski Ludo-
wej” ponieważ służył we „wrogiej” Polsce armii 
Andersa. Według panującej (nie tylko wówczas) opinii 
każdy, kto przyjeżdżał z zagranicy (zachodniej) dyspo-
nował odpowiednim dobytkiem. Tatko wrócił chwała 
Bogu cały i zdrowy, ale tylko z walizką rzeczy osobis-
tych. Żołd wojskowy pochłonęły koszty utrzymania 
i do Polski powrócił tylko dzięki pomocy naszej Afry-
kańskiej Babci. Jedyną fortuną, jaką posiadał, był 
pakiecik przemyconej penicyliny, który w owym czasie 
w Polsce stanowił nie lada kapitał. Po demobilizacji 
wielu żołnierzy powracających do rodzin, po upoj-
nym zażywaniu swobody, wracało ze świadomością 
zagrożenia dla rodziny. Oni to właśnie dowiedziawszy 
się o cudownym działaniu penicyliny na  ich  dolegli-
wości (kiłę) szukali  pomocy u Tatka, co w efekcie sta-
nowiło znaczny zastrzyk finansowy w czasie gdy Tatko 
był bez pracy. Znalezienie pracy dla tak „nie-
bempiecznego” człowieka nie było łatwe, jednakże ze 
względu na brak fachowców został w końcu za-
angażowany w służbie sanitarnej w Żarach. Również 
Zygmunt po wyzdrowieniu otrzymał pracę, w związku  
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z czym ja mogłam porzucić swoją intratną posadę 
i podjąć dalszą naukę. Przyznać jednak muszę, że przy 
tym krótkim stażu pracy w gminie nabyłam ogromnej 
wiedzy o życiu w nowym społeczeństwie, która była 
potem bardzo przydatna w moim późniejszym życiu. 
 

Błogosławiony męczennik Jan Słeziuk 
 
Elżbieta Siewko 
 

Łagry Workuty 
 

 Workuta to miasto w Rosji w republice Komi, 
leżące 160 km na północ od koła podbiegunowego. 
Klimat jest tam subarktyczny, zima trwa 8 miesięcy 
i połączona jest z niskimi temperaturami do minus 50 
stopni oraz silnym lodowatym wiatrem. Lato jest 
krótkie. Średnie temperatury lipca wynoszą 14 stopni. 
Teren jest tundrowy, brakuje lasów, jedynie gęsto 
występują poplątane zarośla. Wieczna zmarzlina roz-
marza tylko latem. Cały teren jest wtedy silnie pod-
mokły i zatorfiony. Poruszanie jest możliwe jedynie 
w specjalnych wysokich nieprzemakalnych butach. 
Plagą w okresie letnim są stada komarów oraz agre-
sywne meszki przed którymi należy się osłaniać 
specjalnymi siatkami. Istnienie miasta związane jest 
z eksploatacją bogatych pokładów węgla. 
 W latach 1938 – 1960 w okolicach Workuty 
znajdował się zespół kilkunastu obozów systemu 
Gułag. Więźniami byli Rosjanie, Niemcy, Bułgarzy 
i Polacy. Po II wojnie światowej było ich 45 tysięcy. 
Polacy stanowili około 10% zesłańców. Pracowali nie-
wolniczo po 12 godzin na dobę, głównie przy wydo-
byciu węgla kamiennego. Przymuszani byli do pracy 
ponad siły i w przypadku niewypełnienia ustalonej 
normy ograniczano im i tak skromne racje żywnoś-
ciowe. Umierali z wielu powodów: z  zimna, wycień-
czenia, czy strzału w głowę. Wielu wybierało śmierć 
samobójczą. Umieralność sięgała 30 % w skali roku. 
Niewidzialne więzy które pętały więźniów łagrów to 
wycieńczenie, głód, apatia i strach przed kulą lub  ko-
lejnym  wyrokiem.  Biskup  Jan  w  łagrach worku-
ckich przebywał razem z bp. Hryhorijem Łakotą, koa-
djutorem eparchii przemyskiej. Biskup Łakota został 
uwięziony w łagrze Workuta po aresztowaniu 25 
czerwca 1946 roku, wywiezieniu do Kijowa i skazaniu 
na 10 lat zsyłki. Mimo nieludzkich warunków przeżył 
tam 4 lata. Władyka Łakota zmarł 12 listopada 1950 
roku. Po jego śmierci Jan Słeziuk kontynuował jego 

duszpasterską posługę wśród wiernych. Odważnie 
organizował wspólne modlitwy, uroczystości Bożego 
Narodzenia i  Zmartwychwstania Pańskiego, odpra-
wiał inne Msze święte, w razie potrzeb bądź życzeń 
spowiadał także więźniów. Utworzył także grupę mo-
dlitewną. 17 stycznia 1947 roku Jan automatycznie  
stał się biskupem ordynariuszem eparchii stanisła-
wowskiej. Tego dnia w więzieniu w Kijowie zginął  
biskup Chomyszyn. Biskup Jan na pewno jeszcze długo 
o tym nie wiedział. 
 

Obozy Mordowi 

 Mordowia to republika położona we wschod-
niej części Niziny Wschodnioeuropejskiej. W Mordowii 
w latach trzydziestych pojawiły się dwa z dwunastu 
największych w ZSRS obozów dla więźniów polity-
cznych, podporządkowanych  głównemu  zarządowi 
ds. łagrów – GUŁG-owi. W latach 30-tych w tych 
dwóch obozach znajdowało się ponad 30 tysięcy 
więźniów. Szczególnie niebezpiecznych rozstrze-
liwano. Więziono tam działaczy partyjnych, ludzi nauki, 
kultury, a także zwykłych ludzi, którzy nagle zostali 
aresztowani. Walcząc z wiarą na ziemi mordowskiej 
wyburzono wszystkie cerkwie. Wcześniej znajdowało 
się ich tam ponad 600. Zniszczono także 14 klasz-
torów.  W 1950 roku biskup Jan Słeziuk został prze-
wieziony do Mordowii. Po wypuszczeniu 15 listopada 
1954 roku powrócił do Stanisławowa, do swojej 
formalnie nieistniejącej eparchii.  

Powrót do Stanisławowa 
 

W Stanisławowie od czasu zakończenia wojny 
do śmierci Stalina 5 marca 1953 roku pracę misyjną 
katolickiego duchowieństwa oraz hierarchię mocno 
ograniczono. Zostało bardzo niewielu duchownych, 
lud został osierocony. Ludzie szukali księży. Ci co po-
zostali na wolności w ukryciu chrzcili, udzielali 
ślubów, chodzili do chorych, potajemnie odprawiali 
pogrzeby itp. Widać też było, że duchowieństwo pra-
wosławne bardzo ograniczane  w swoich działaniach, 
jest całkowicie na usługach państwa sowieckiego. 
W latach 1955-1956 system obozów pracy Gułag 
został rozwiązany przez Chruszczowa. Wtedy to kilku-
set księży i mnichów unickich powróciło z obozów na 
zachodnią Ukrainę. Pomimo zwolnienia zabroniono 
im angażowania się w działalność duszpasterską. 
W Polsce w latach 1956-1957 został przywrócony 
w prawach Kościół greckokatolicki. Wydawało się, że 
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na zachodniej Ukrainie też się to uda. Niestety, rząd 
radziecki nadal uważał ten Kościół za narzędzie w rę-
kach „wrogów ojczyzny”. Nawet nastąpiło zaostrzenie 
linii postępowania.  

 

 
 

Ikona przedstawiająca błogosławionego Jana  Słeziuka 
wykonana przez Elżbietę Siewko  

  

Właśnie taką sytuację zastał biskup Jan 
Słeziuk, który zaraz po powrocie do Stanisławowa 
podjął śmiałą działalność duszpasterską. Odprawianie 
liturgii było wtedy bardzo niebezpieczne, dlatego 
czyniono to po północy, albo nad ranem. Okna zasła-
niano, aby nic nie było widać i słychać na dworze. 
Służby Bożej nie śpiewano tylko czytano. Tekst był 
pełny, bez skróceń, po cerkiewnosłowiańsku. Księża 
zakładali na siebie pełne szaty: stycharion, epitra-
chelion i felon. Niektórzy duchowni bali się głosić nor-
malne kazania, tylko czasami po Służbie rozmawiali  
indywidualnie z poszczególnymi osobami. Liczba ucze-
stników podziemnych mszy zmieniała się od 5 do 50 
osób. Ale bywało i więcej ludzi. Wierni wystawiali 
patrole, aby w razie niebezpieczeństwa ujawnienia 
sprawowanej liturgii szybko zlikwidować i ukryć spra-
wowaną służbę. Na tym terenie działał wtedy Trzeci 
Zakon św. Franciszka, apostolski zakon świeckich. 
Członkowie wywodzili się z różnych grup wiekowych. 
Biskup Jan Słeziuk był cały czas śledzony, wzywany na 
przesłuchania, a także przeszukiwano mu mieszkanie. 

Robiono wszystko, aby uniemożliwić mu odprawianie 
Służby Bożej.  

 

Powtórne uwięzienie 
 

 Niestety przyszedł moment, że biskup Słeziuk, 
a także biskup Łukacz zostali aresztowani, najprawdo-
podobniej w lipcu 1962 roku. Biskup Jan 17-tego, 
a Symeon 19-tego. Działo się to w przededniu So-
boru Watykańskiego II. W tym czasie władze wypuś-
ciły do Rzymu z łagrów arcybiskupa  Josifa Slipyja, 
jako delegata na sobór. Areszt tych dwóch biskupów  
pokazywał prawdziwy stosunek władzy radzieckiej do 
soboru i katolicyzmu w ogólności. Sąd obradował 
w dniach 23-24 października 1962 roku. Obaj biskupi 
zostali oskarżeni o stworzenie przestępczego związku, 
który potajemnie kierował na ziemi stanisławo-
wskiej nielegalną religijną działalnością unickich 
duchownych, zakazaną przez pseudosynod lwowski 
w 1946 roku i przez władzę radziecką. Biskup Słeziuk 
został też oskarżony o rozpowszechnianie literatury 
religijnej, rozprowadzanie reprodukcji przedsta-
wiających Jezusa Chrystusa, Matkę Bożą i „świętych”. 
 
 

 
 

Ikona przedstawiająca błogosławionego Mikołaja Czar-
neckiego i jego 24 towarzyszy męczenników, znajdujaca 
się katedrze greckokatolickiej św. Wincentego i św. 
Jakuba  we Wrocławiu przy  Pl. Nankiera. W drugim 
rzędzie  od  dołu,  pierwszy  z  lewej  strony  stoi J. Słeziuk 
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Podczas rewizji u obu biskupów skonfiskowano  
wszystkie religijne książki, obrazy i obrazki, a także 
przedmioty do odprawiania Bożej Służby. Były to szaty 
kapłańskie, krzyże, świece, szkatułki z cząstkami chle-
ba, butelki z winem, kielich metalowy żółty, szklany 
kieliszek, serwetki i chusteczki i inne. Sąd przy usta-
laniu kary wziął pod uwagę fakt, że obaj biskupi byli 
już sądzeni za działalność antypaństwową, nie weszli 
na drogę poprawy i nie żałowali popełnionych prze-
stępstw. Stwierdzili, że pozostaną w przyszłości na 
tych pozycjach, które bronili w swych potajemnych 
kazaniach. Biskupi zostali skazani na 5 lat pozba-
wienia wolności w poprawczo-pracowniczych kolo-
niach surowego reżimu bez konfiskaty mienia. Po 
odbyciu tej kary mieli zostać zesłani na 5 lat w odda-
lone rejony ZSRR. Pierwszą część kary biskupi odbyli 
w więzieniu stanisławowskim. Natomiast druga część 
została im darowana. 

Powrót do Iwano-Frankowska 
 

 Po powrocie w 1967 roku do Iwano-Frankowska 
biskup Słeziuk dalej prowadził aktywną duszpasterską 
działalność: kierował eparchią, sprawował Boską 
Liturgię, katechizował, chrzcił i udzielał ślubów. Jed-
nocześnie nadal był śledzony i wzywany na przesłu-
chania. Świadek tamtych wydarzeń ks. Woronowski 
wspominał: „Typowym przykładem szykan w latach 
70-tych było skazywanie księży „złapanych na gorą-
cym uczynku” odprawiania Mszy św., czy udzielania 
chrztu w gronie wiernych w prywatnym mieszkaniu, 
na dwa tygodnie aresztu i prac publicznych na rzecz 
społeczeństwa, na przykład zamiatania ulic we Lwo-
wie. Tego typu prace miały służyć upokorzeniu księży, 
odnosiły jednak niewielkie skutki. Ja sam byłem skazy-
wany na tę karę co najmniej trzykrotnie”. 
 W czerwcu 1968 roku została zalegalizowana 
działalność Kościoła greckokatolickiego w sąsiedniej 
Czechosłowacji. Kardynał Slipyj wystosował wtedy 
memorandum do Prezydium Rady Najwyższej Ukra-
iny wzywające do legalizacji Kościoła unickiego. 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna zażądała od władzy 
decyzji uniemożliwiającej takie działanie. W 1968 
roku rozpoczęła się nowa fala represji przeciwko 
Kościołowi greckokatolickiemu. Aresztowano wtedy 
działającego w podziemiu biskupa Wełyczkowskiego 
i dwóch księży. Od połowy 1966 roku w nieczynnych 
cerkwiach kler unicki odprawiał niedzielne i świąte-
czne służby. W 1968 roku zaczęto niszczyć te świą-

tynie albo wykorzystywać do celów świeckich. Na 
początku lat siedemdziesiątych nastąpił znaczny 
wzrost oszczerczych i zastraszających publikacji.    
 

Ostatnie chwile życia i śmierć 
 

 Od powrotu z zesłania  biskup Słeziuk był pod 
stałym nadzorem NKWD. Regularnie wzywano go na 
przesłuchania. Mniej więcej w połowie listopada 
1973 roku został wezwany po raz ostatni. Zamknięto 
go w osobnym izolowanym pomieszczeniu. Oprócz 
niego było tam jeszcze tylko tajemnicze urządzenie. 
Przesiedział w nim dwie godziny. Później powiedziano 
mu: „Jesteście wolni. Możecie wyjść.” Ciężko było mu 
się poruszać, czuł w głowie zamroczenie, całe ciało 
paliła gorączka, twarz była czerwona. Z trudem dotarł 
do domu i położył się do łóżka. Już więcej nie wstał. 
Próbował jeszcze sprawować Boską Liturgię, jednak 
nie miał już sił aby ją dokończyć. Jego skóra była cała 
poparzona, jakby od słońca i bardzo piekła. Pomimo 
swojego opłakanego stanu nie uskarżał się na swój los. 
Zmarł 2.12.1973 roku. Na drugi dzień został pocho-
wany na miejskim cmentarzu „u Spuziaka” przy ul. 
Kijowskiej w Iwanofrankowsku. Na jego grobie umie-
szczono krzyż, na którym znajdowały się dwie daty: 
14 I 1896 – 2 XII 1973. Niestety, wkrótce został on 
zniszczony przez nieznanych sprawców.  

Rehabilitacja 
 

W latach 1972-1973 ukraińscy grekokatolicy 
wystosowywali wiele petycji do rządu w sprawie 
legalizacji podziemnego Kościoła unickiego, który sta-
nowił największą zakazaną grupę religijną w Związku 
Radzieckim. Końcowy akt Konferencji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 roku 
wprowadzał międzynarodową kontrolę praw człowie-
ka w ZSRS, a szczególnie kontrolę swobody wyznanio-
wej. Od tej pory problem naruszania praw greko-
katolików na Ukrainie był poruszany przez różne kraje 
zachodnie na międzynarodowych konferencjach.  

 Po wybraniu 16 października 1978 roku 
nowego papieża Jana Pawła II Watykan rozpoczął 
politykę popierającą Kościół greckokatolicki. Dnia 19 
marca 1979 roku Jan Paweł II opublikował list do 
kardynała Josyfa Slipyja. Dotyczył on 1000-lecia 
chrztu Rusi Kijowskiej przypadającego w 1988 roku. 
W liście tym papież składał hołd kościołowi unickiemu, 
który znosi prześladowania i niesprawiedliwość dla 
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Chrystusa. Dnia 2 grudnia 1980 roku w Rzymie pono-
wnie zebrał się synod ukraińskich biskupów, który 
stwierdził, że synod lwowski z marca 1946 roku jest 
kanonicznie niebyły i nieważny. Te posunięcia po-
lskiego papieża spowodowały, że w czasie ostatnich lat 
rządów Breżniewa, a po nim Andropowa i Czernienki 
zakazany Kościół Unicki został poddany kolejnej fali 
prześladowań. W pierwszej połowie 1980 roku zamo-
rdowano 3 księży, na początku 1981 roku trzech 
kolejnych uwięziono. 

 
 
Członkowie komisji diecezjalnej uczestniczący w ekshu-
macji błogosławionego Iwana Słeziuka, pierwszy 
z prawej ks. Igor Pełechaty - oficjalny postulator procesu 
beatyfikacyjnego. Iwanofrankowsk, 29.10.2001 r.  
 

  W ZSRS po objęciu  władzy przez Michaiła 
Gorbaczowa 11 marca 1985 roku rozpoczęła się 
pieriestrojka. W latach 1986-1987 prawie wszyscy 
więźniowie religijni i polityczni na Ukrainie zostali 
wypuszczeni na wolność. W takiej sytuacji podziemny 
Kościół stawał się coraz bardziej widoczny, zaczął 
wydawać nieocenzurowane pisma, zbierał podpisy 
pod petycjami o przywrócenie praw Kościołowi uni-
ckiemu. Jednak władze sowieckie nie zgadzały się na 
legalizację UKGK, gdyż przeciwstawiała się temu 
Rosyjska Cerkiew Prawosławna. 1 grudnia 1989 roku 
w Rzymie odbyło się spotkanie Jana Pawła II z Gorba-
czowem. Gorbaczow odmówił wzięcia odpowiedzia-
lności za legalizację UKGK. Pozostawił to do omówie-
nia między moskiewskim patriarchatem prawosła-
wnym, a Watykanem. Tego dnia ukazała się „Dekla-
racja Rady do Spraw Religii” skierowana do Rady 
Ministrów SRR”. W tej deklaracji nie uznano 
hierarchicznej struktury UKGK, tylko prawo grupy 

wiernych do wydzierżawienia od władz nieczynnej 
cerkwi. Nie zamierzano zwrócić upaństwowionych 
własności kościelnych, nie anulowano pseudosoboru 
lwowskiego, ani nie zrehabilitowano Kościoła uni-
ckiego. Deklaracją tą ukraińscy katolicy rozpoczęli 
przejmowanie świątyń od Rosyjskiej Cerkwi Prawo-
sławnej. Do czerwca 1990 roku w dawnej Galicji 
utworzono 1592 parafie greckokatolickie. Liczba 
księży wynosiła 767 łącznie ze 186 zakonnikami oraz 
370 kapłanami prawosławnymi. Nowo otwarte semi-
naria przyjęły 485 alumnów. Około 700 sióstr praco-
wało na terenie zachodniej Ukrainy. 19 sierpnia 1990 
roku UKGK odzyskał historyczny sobór św. Jura we 
Lwowie, a 1 listopada przyległy doń pałac. W dniu 31 
marca 1991 roku kardynał Myrosław Lubacziwskij 
uroczyście powrócił do Lwowa, by objąć obowiązki 
arcybiskupa oraz zwierzchnika UKGK. Oficjalna nazwa 
Kościoła, używana przez Stolicę Apostolską, to Kościół 
Katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. 8 gru-
dnia 1991 roku został zlikwidowany Związek Radzie-
cki, a w jego miejsce powołano Wspólnotę Niepo-
dległych Państw. 26 lutego 1996 roku Naczelny Sąd 
Ukrainy wydał dokument, w którym Prezydium Sądu  
Rejonu  Stanisławowskiego po zebraniu 16 lutego 
1996 roku ustanawia wyrok, w którym stwierdza, że 
Słeziuk Iwan Mikołajowicz oraz Łukacz Semen Michaj-
łowicz zostają zrehabilitowani, ponieważ ich działal-
ność nie nosiła znamion przestępstwa.  
 

Beatyfikacja 
 

 Pod koniec czerwca 2001 roku odbyła się 
pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II na Ukrainę. 
W jej trakcie 27 czerwca we Lwowie podczas liturgii 
pontyfikalnej w obrządku wschodnim na hipodromie 
dokonał beatyfikacji 28 grekokatolików, w tym 27 
męczenników z czasów reżimu komunistycznego oraz 
hitlerowskiego. Było to: 9 biskupów, 8 zakonników, 
7 księży, dwie siostry zakonne oraz diakon – śpiewak 
kościelny i dyrygent chóru oraz ojciec rodziny. Beaty-
fikowana została także zmarła przed wojną siostra 
zakonna. Wśród beatyfikowanych obok naszego 
błogosławionego biskupa Jana Słeziuka znajduje się 
metropolita stanisławowski, biskup Grzegorz Chomy-
szyn (25.03.1867. – 17.01.1947.), gorliwy duszpasterz 
i dobry organizator.  
 Msza święta beatyfikacyjna 27 czerwca 2001 
roku była największym zgromadzeniem wiernych 
w historii Ukrainy. Zgromadziło się ponad 1,2 mln 
osób, w większości grekokatolików z Ukrainy i zagra-
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nicy. Liturgii przewodniczył zwierzchnik Ukraińskiego 
Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup większy 
Lwowa kard. Lubomyr Huzar. Koncelebrowało z nim 
30 biskupów tego Kościoła z całego świata, w tym 
wszystkich 12 hierarchów z Ukrainy. 

 
 

Uroczystość poświęcenia nowej cerkwi Najświętszego 
Serca Pana Jezusa i bł.bł. biskupów męczenników 
G. Chomyszyna, S. Łukacza i I. Słeziuka. Iwanofrankowsk, 
7.10.2018 r.  
 

Zakończenie 
 

 Biskup Jan Słeziuk jest postacią heroiczną. 
Pomimo ciągłego prześladowania pozostał nieugięty 
wobec władzy sowieckiej. Przez wszystkie lata swojej 
posługi nie dał się nigdy namówić do wyparcia się 
wiary, ani zmiany wyznania na prawosławie, ani do 
zaprzestania pracy duszpasterskiej wśród wiernych 
powierzonej diecezji. Od swoich święceń kapłańskich 
aż do śmierci prowadził aktywne duszpasterstwo, 
które w różnych okresach przybierało rozmaite for-
my. Jego postawa względem narodowości nie była 
ani propolska, ani proukraińska, ale przede wszystkim 
proludzka. Zawsze starał się być blisko ludzi i ich pro-
blemów. Miał także świadomość, że nie może zosta-
wić swoich owieczek, do których był posłany, czyli 
wiernych grekokatolików diecezji stanisławowskiej. 
Aż do ostatnich dni swojego życia chciał służyć innym 
także przez posługę sakramentalną. O tym, że był 
wierny swojemu ludowi, do którego był posłany, 
świadczy choćby liczba ludzi i duchownych obecnych 
na jego pogrzebie pomimo świadomości, że mogą ich 
za to spotkać represje, co rzeczywiście miało miejsce. 

Od redakcji 
 

Arytkuł powyższy został opracowany przez Elżbietę 
Siewko na podstawie pracy magisterskiej jej syna ks. 
Tadeusza Siewko, a udostępniony do druku przez 
Teresę Dostal. Obie panie są córkami Marii Dostal 
z domu Grabowieckiej. Babcia obu pań Olga Grabo-
wiecka z domu Słeziuk była siostrą błogosławionego 
Jana Słeziuka. 
 

Boże Narodzenie w Tłumaczu i Kołomyi 
 

Elżbieta Niewolska 
 

W dniach 3 – 6 stycznia 2020 roku młodzież ze 
Szkoły Podstawowej nr 16 im. K. Makuszyńskiego 
w Legnicy oraz przedstawicielka Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan Elżbieta Niewolska odwiedzili  
polskie szkoły sobotnie w Tłumaczu i Kołomyi. Szkołę 
reprezentowała Pani Beata Siek oraz uczennice:  
Weronika Furowicz i Magdalena Winiarska. Dzięki  
zaangażowaniu  dyrektorki szkoły Pani Julii Marci-
szewskiej, wychowawców, rodziców i uczniów zebra-
no biało-czerwone znicze na mogiły naszych rodaków 
na Kresach, polskie książki oraz paczki dla wszystkich 
dzieci uczących się w Sobotnio Niedzielnej Szkole 
Języka Polskiego w Tłumaczu. Do każdej paczki dołą-
czony był  list od ucznia legnickiej szkoły. Tę szlachetną 
akcję wsparło także Nadleśnictwo Jawor, KGHM w Le-
gnicy oraz Ogólnopolski Oddział Tłumaczan. Trasę, 
termin wyjazdu oraz transport na Ukrainę ustaliła 
i zorganizowała ekipa programu „Wschód” TVP Po-
lonia pod kierownictwem red. Grażyny Orłowskiej- 
Sondej. Do granicy wyruszyliśmy 3 stycznia wieczo-
rem, aby 4 stycznia przed południem zameldować się 
w Tłumaczu przed domem Pani Sławy Fuczenko. Goś-
cinna Pani Sława czekała na nas z ciepłym posiłkiem 
i przygotowanym noclegiem. Po krótkim odpoczynku 
udaliśmy się do miejscowego gimnazjum, w którym 
czekały na nas dzieci, ich rodziny, dyrektor gimna-
zjum Pan Paweł Sowa oraz  Państwo Larysa i Wiktor 
Dobrowolscy, twórcy Polskiej Sobotniej Szkoły w Tłu-
maczu. Dzieci uczą się w niej języka polskiego poz-
nając kulturę oraz historię ojczyzny ich przodków. 
Naukę języka polskiego prowadzi rodowita stani-
sławowianka, pani Alina Czirkowa, oddelegowana do 
szkoły w Tłumaczu z Centrum Kultury Polskiej i Dia-
logu Europejskiego w Stanisławowie. Alina  Czirkowa,  
która   wychowała  się  w  polskiej  rodzinie, do czasu 
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rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej rozmawiała 
tylko w języku polskim, dlatego dziś posługuje się 
piękną i bogatą polszczyzną. Państwo Dobrowolscy są 
nauczycielami w tłumackim gimnazjum. Pani Larysa 
prowadzi naukę informatyki, a Pan Wiktor – muzyki 
i śpiewu.  

Wspaniale rozśpiewane dzieci zaprezentowały 
polskie kolędy, a następnie w niezwykle wzruszającej, 
świątecznej i ciepłej atmosferze podzieliliśmy się 
opłatkiem, życząc sobie Bożej opieki i owocnej współ-
pracy na następne lata. Na zakończenie spotkania 
obdarowaliśmy dzieci świątecznymi prezentami. 
Spotkanie z żywym polskim językiem w rodzinnym 
mieście mojej matki było dla mnie dużym przeżyciem. 
Dzięki organizatorom świątecznej wyprawy oraz dyre-
ktorowi Gimnazjum Panu Sowie mogliśmy powrócić 
na chwilę do czasu, gdy w Tłumaczu ojczystym 
językiem był zarówno język polski jak i ukraiński. Obie 
społeczności posługiwały się nimi swobodnie, 
tworząc niepowtarzalne dziedzictwo tego miasta 
i regionu. 

W drugim dniu pobytu odwiedziliśmy Polską 
Sobotnią Szkołę im. Stanisława Vincenza przy Towa-
rzystwie Kultury Polskiej „Pokucie” w Kołomyi, pro-
wadzoną przez Panią Stanisławę Kołusenko. Szkoła ta 
posiada już wieloletnie doświadczenie i ma duże  
sukcesy w kształceniu swoich podopiecznych, którzy 
z powodzeniem kontynuują później naukę lub pracują 
w Polsce. Przywitano nas pięknymi bożonarodze-
niowymi jasełkami w wykonaniu uczniów szkoły. 
W specjalnie przygotowanych strojach oraz pięknej 
scenografii mali aktorzy przedstawili sceny narodzin 
Chrystusa. Po zakończeniu przedstawienia podzie-
liliśmy się opłatkiem i zasiedliśmy przy malutkim 
wigilijnym stole zastawionym smacznymi miejsco-
wymi potrawami, tak dobrze nam znanymi z rodzi-
nnych domów. Spotkanie zakończyły wypowiedzi 
pani Stanisławy Kołusenko oraz miejscowych Pola-
ków, którzy mówili o swojej trudnej sytuacji mater-
ialnej i tęsknocie za Polską. Nasyceni polskością, 
szczęśliwi i zadowoleni z wykonanego świątecznego 
dzieła pożegnaliśmy gościnnych gospodarzy i ruszy-
liśmy w drogę powrotną do Polski. 

 
 
 
 

Rodzina Ryczków 
 

Izabela Kucharuk 
 

Pradziadek Józef Ryczek pochodził ze Zby-
dniowa w pow. tarnobrzeskim. Ojciec jego był 
rolnikiem. Józef miał siostrę Zofię i brata Andrzeja lub 
Adama, który był ogrodnikiem. Józef ożenił się i za-
mieszkał w Korsowie, pow. Brody, woj. Tarnopol. 
Żona po porodzie córki Józefy zmarła. Pradziadek 
ożenił się powtórnie z Teodozją Rzeczkowską (ur. 
15.03.1873 r., zm. 19.02. 1960 r.). Ojciec jej był 
kowalem w Brodach. Brat Teodozji był w Ameryce 
w Buffalo. Do niego wyjechała Józefa z mężem 
Józefem. Mieli też jechać Kazimierz i Antonina  oraz 
dzieci Józefa Ryczka, ale przeszkodziła im I wojna 
światowa. Józef Ryczek był zarządcą majątku w Bro-
dach u hrabiny Horodyńskiej. Miała ona również 
kamienice w Krakowie przy ul. Błońskiej we Lwowie 
i inne majątki (Przybyłów). Po śmierci męża hrabina 
sprzedała majątek w Brodach i przeniosła się do 
Przybyłowa (ok. 1906 r.) zabierając ze sobą Ryczków. 
Teodozja i Józef mieli dziewięcioro dzieci: 4 chłopców 
i 5 dziewczynek. 
 

1. Władysław (ur. 27.06.1893. zm. 19.11.1970.). 
Uczył się w Tłumaczu na rymarza u Karczewskiego. 
Miał potem swój warsztat. W czasie I Wojny 
światowej walczył w kawalerii. Ożenił się z Zofią, 
która zmarła przy urodzeniu córki Heleny. Helenę 
wychowywała rodzina Zofii. Ożenił się powtórnie. 
Miał syna. Druga żona także zmarła. Po II Wojnie 
światowej zamieszkał w Jaźwinie. Ożenił się z Zofia 
Martynus. Mieli pięcioro dzieci. 
 

2. Kazimierz (ur. 18.07.1895. zm. 28.08.1958.). 
Skończył szkołę rolniczą w Krośnie woj. rzeszowskie. 
Terminował w majątku Horodyńskiej w Przybyłowie, 
która chciała żeby został zarządcą majątku u jej syna 
w Piadykach pod Kołomyją. Kazimierz wstąpił jednak 
do policji w miejscowości Proboźna pow. Kopiczyńce - 
Tamopol. Tam ożenił się ze Stanisławą. Mieli troje 
dzieci: dwie córki i syna. W czasie I wojny światowej 
walczył w piechocie. W II wojnie światowej poszu-
kiwany był przez NKWD. Żona z dziećmi wywieziona 
na Sybir. Tam zmarł ich syn. 
 

3. Marian (ur. 08.09.1905. zm. 20.01.1984.) Uczył się 
u szewca w Stanisławowie na ul. Sapieżyńskiej. 
Otworzył warsztat w Tłumaczu w dzielnicy 
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Pilawszczyzna. Pracował z panem Furmankiem. Przed 
wojskiem ożenił sie z Marią (ur. 03.07.1903.) z domu 
Czuporowską (matka jej owdowiała i powtórnie 
wyszła za Kacałę). W wojsku był w Jarosławiu. Mieli 
dwie córki. Dyzia zginęła w czasie wojny. Krystyna 
mieszka w Milanówku pod Warszawą. Po wojnie 
Marian z rodziną zamieszkał w Prudniku. 
 

4. Antonina (zm. 23.06.1955.) Nie założyła rodziny. 
 

5. Maria (ur. 14.12.1903. zm. 16.09.1982.) Bliźniaczka 
Jana. Mąż Jan Zając. Dzieci: Helena, Zbigniew, Dioniza 
i Wanda. Zamieszkali w Korolówce pow. Kołomyja. Po 
II Wojnie światowej zamieszkali w Oleśnicy woj. 
wrocławskie. 
 

6. Jan (ur. 14.12.1903. w Korsowie zm. 24.10.1995. 
w Dzierżoniowie). Uczył sie u kołodzieja Bonio-
wskiego w Tłumaczu, ul. Koliniecka z kolegą Stani-
sławem Kłonowskim, który po II wojnie zamieszkał 
w Niwnicy koło Nysy i z Grzegorzem Gwoździeckim. 
W czasie I wojny światowej 1915-1916 budował okopy 
w Drohobyczu. Potem chorował na tyfus i oczy. Stracił 
wzrok leczony przez znachorkę. Podczas frontu 
I Wojny światowej ewakuowano całą rodzinę 
Ryczków z Przybyłowa do Chocenia w Czechach. 
Potem pojechali do rodziny ojca do Zbydniowa. Po 
1917 r. wrócili do Przybyłowa. W 1940 r. Jan ożenił 
się ze Stanisławą Witkowską, która przyjechała do 
Przybyłowa z Duplagami. Pracowała u pani 
Horodyńskiej w  kuchni, jako pomoc kucharki Kuleszy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
w warsztacie u  Niemców. W czasie  frontu 3 miesiące 
 
koczowali na polach po zbombardowaniu domu.  
 
 
 

W czasie II wojny światowej Jan pracował. Majątek 
Horodyńskiej najpierw zajęli Niemcy, potem Ukraińcy. 
Ona wyjechała do Krakowa. Po przejściu frontu Jan 
pracował na poczcie, a Stanisława prowadziła kuchnię 
naczelnika poczty Antoniego Moszoro, u  których 
mieszkali. Ukrainiec Fediuk Me-łemyszyn przechował 
ich w czasie represji ukra-ińskich. Na początku 1944 r. 
wyjechali podwodem niemieckim z  Przybyłowa do 
Tłumacza, a potem po-ciągiem do Dynowa, do rodziny 
Stanisławy. W marcu 1944r. Jan pracował w war-
sztacie  pana Siekańca. W maju 1946 r. wyjechali do 
Wilkanowa w woj. wrocławskim. 
 

7. Stefania (ur. 26.09.1908 zm. 02.06.1987.). Mąż 
Eustachy Gocko, szewc z Gródka Jagiellońskiego. 
Gockowie w 1946 r. z babcią Teodozją i córkami: 
Antoniną, Jadwigą i Stefania z mężem i synem 
wyjechali z Przybyłowa do Zbydniowa, potem do 
Jaźwiny. Eustachy Gocko miał siostrę Stefanię. Jej 
mąż Preisner (młynarz) pracował z Duplagą w młynie 
hrabiny Horodyńskiej.  
 

8. Jadwiga (ur. 31.10.1919. zm. 28.03.1993.). Mąż 
Józef Ubysz - wdowiec. Żona z synem zginęła w zbom-
bardowanym schronie w czasie wojny. Miał jeszcze 
syna Henryka. 
 

9. Zofia (ur. w1926 r.) Przed II wojną światową 
wyjechała do Lublina. Po wojnie została w Lublinie. 
Zamężna. Nie mieli dzieci. Izabela Kucharuk jest  
wnuczką Marii z domu Ryczek i córką Dionizy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z lewej: Dwór Antoniny Horodyńskiej w Przybyłowie k/Tłumacza, 1914 r. 
Z prawej: Dokument osobisty Antoniny Horodyńskiej wydany przez Starostwo w Tłumaczu na podstawie 

certyfikatu przynależności do gminy Przybyłów, 19 wrzesień 1929 r. 
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Historia poszczególnych domów 
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek 
NMP NP Starowiejskich na terenie 
Archidecezji Lwowskiej, Stara  Wieś 1985 
 

Tłumacz 
 

s.  Elżbieta Korobij,  s.  Julia Posłuszna,  
s.  Janina Wołoszyn 

 

W czasie działań wojennych w 1916 r. ks.  
Edward Tabaczkowski sprowadził siostry służebniczki  
z Chocimierza do Tłumacza, celem prowadzenia 
ochronki dla dzieci sierot wojennych. Pracę w Tłuma-
czu podjęły s. Cypriana Bielecka, s. Józefa Wójcik 
i s. Stefania Klima. Źródłem utrzymania sierocińca był 
dochód z gospodarstwa 7.5 morgowego, które było 
własnością ochronki, jak również z 2 morgów ziemi, 
które Magdalena Dolaisowa dobrodziejka w 1934 r. 
podarowała na własność Zgromadzeniu.  
Prace podejmowane przez siostry: 
 

1.  Prowadzenie sierocińca. 
Liczba dzieci w niektórych latach: 1917 r. - do 100, 
1918 r. - 48, 1930 r. - 42, 1935 r. - 40, 1936 r. - 34, 
1937 r. - 51, 1938 r. – 34, 1939 r. – 80.  
1.  W zakładzie przebywały dzieci w wieku szkolnym 
i przedszkolnym. Naukę z zakresu I i II klasy dzieci 
pobierały w sierocińcu. Uczyła je jedna z sióstr wy-
chowawczyń. Dzieci z klas starszych uczęszczały do 
Szkoły Powszechnej w mieście. Siostry starały się 
stworzyć im atmosferę domu rodzinnego i umożliwić 
przeżycie radosnego dzieciństwa. Często urządzały 
z im różne imprezy, akademie, stworzyły chór, starały 
się o rozwijanie ich zdolności twórczych. Wdrażały je 
do systematyczności, odpowiedzialności, przyuczały 
do prac domowych i gospodarczych. Starsze dziew-
czynki w zakładzie zdobywały wiadomości praktyczne 
z zakresu krawiectwa i robót trykotarskich. Wielu 
wychowankom umożliwiły siostry naukę i zdobycie 
zawodu m. in. w Stanisławowie i Oświęcimiu. 
2.  Prowadzenie Kuchni Obywatelskiej. W 1918 r. 
jedna z sióstr prowadziła kuchnię, z której korzystało 
około 150 osób.  
3. Dożywianie dzieci i młodzieży. W 1935 r. Lokalny 
Komitet Funduszu Pracy wyasygnował Zarządowi 
Ochronki kwotę pieniężną í artykuły żywnościowe 
w postaci cukru, mieszanki kawowo-cukrowej i soli na 
dożywianie najbiedniejszej dziatwy szkolnej i mło-

dzieży. Z artykułów tych siostry przygotowywały 
posiłki dla dzieci. 
4. Internat męski. W budynku zakładowym w 1918 r. 
mieszkali również gimnazjaliści ze swym katechetą ks. 
Leonem Kamińskim. Byli na utrzymaniu zakładu. 
Zwykle przebywało około 10 chłopców , 
5. Prowadzenie pracowni trykotarskiej. Liczba 
dziewcząt korzystających z nauki trykotarstwa: 
w 1936 r. – 7, w 1937 r. – 5, 1938 r. – 4. 
6. Opieka nad kościołem. 
7. Wypiek hostii, komunikantów i opłatków do 
kościołów w Tłumaczu, Czarnołoźcaoh, Bratyszowie 
i Hryniowcach. 
8. Pomoc chorym  i potrzebującym.  
9. Praca w gospodarstwie rolnym przynależnym do 
sierocińca. 

Życie, modlitwy i wierność zakonnym prze-
pisom szło w parze z działalnością zewnętrzną. Sta-
rały się one przestrzegać ustalonego porządku dnia. 
Wstawały zwykle o 5-tej, w niedzielę i święta o 5. 30. 
Po odprawieniu modlitw porannych i rozmyślaniach 
uczestniczyły we Mszy św. Przy śniadaniu, o ile poz-
walał na to czas, czytały rozdział z naśladowania 
Chrystusa. Pamiętały o czytaniu duchownym i mie-
sięcznym skupieniu we wspólnocie. Jednocześnie 
w duchu zdrowej pobożności wychowywały dzieci. 
Uczestniczyły razem z nimi w niedzielnych i świą-
tecznych Mszach św. Starsze dzieci zachęcały do 
częstej Komunii św. i odprawiania Piątków miesiąca. 
1.11.1918 r. całe miasto w przeciągu pół godziny 
przeszło w ręce Ukraińców, którzy już w pierwszym 
dniu swych rządów przeprowadzili w sierocińcu 
poszukiwania za gimnazjalistami i księdzem Leonem 
Kamińskím. Zagarnęli przy tej okazji zapasy żyw-
nościowe zakładu znajdujące się na plebaníi, 
pozbawiając 48 dzieci i 4 siostry środków do życia. Na 
usilne staranie sióstr zwrócili zaledwie część 
żywności. Obok braku żywności dokuczał także brak 
opału. Dzieci na polach i drogach szukały drewna i su-
chej słomy. Posunięto się nawet do odrywania sufitu 
w drewutni, by wśród mrozów chociaż raz dziennie 
zapalić w domu. Od 20 maja 1919 r. Ukraińcy zaczęli 
wycofywać się z Tłumacza, ale wciąż jeszcze były 
napady na miasto. W domu sióstr znalazł schronienie 
legionista skazany przez Ukraińców na rozstrzelanie 
oraz jeden ze studentów, też bardzo przez nich 
poszukiwany. W czasie niespodziewanej rewizji 27 
maja poszukiwanych nie znaleziono. Dzieci zakładowe 
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jednak bardzo ucierpiały, bo zabrano im resztki 
żywności. Warunki bytowania uległy poprawie od 28 
maja, gdy do Tłumacza przybył patrol rumuński. 
Szczególnie serdecznie 31 maja była przez miejscową 
ludność i dzieci zakładowe witana Armia Polska. 
Stacjonującym w mieście 40 polskim żołnierzom 
siostry przygotowywały posiłki. Przy kuchni żoł-
nierskiej żywiły się też dzieci zakładowe. 20 maja 
1919 r. polscy żołnierze opuścili Tłumacz. W lipcu 
1919 r. z ramienia KRK siostry prowadziły kuchnię dla 
biednej ludności tłumackiej. Oprócz dzieci 
zakładowych stołowało się 50 osób. 

Od połowy sierpnia 1920 r. ludność w obawie 
przed bolszewikami opuściłała miasto. Siostry wraz 
z dziećmi pozostały. W tym czasie stacjonowało 
w Tłumaczu wojsko polskie i u sióstr stołowało się 22 
żołnierzy. 21 sierpnia wyjechał ostatni transport 
z urzędnikami miasta. Rządy w mieście przejęli znowu 
Ukraińcy, których gospodarka zaczęła się od rabunku. 
Jednakże już 26 sierpnia 1920 r. Ukraińcy zaczęli się 
wycofywać. 5 września rządy przejęli Polacy. 

W chwili wybuchu II wojny światowej 
w Tłumaczu pracowały cztery siostry: Ignacja Fejkiel, 
Ludgarda Dorosz. Elekta Wilk i Sylwestra Renyk. Na 
początku wojny władze rosyjskie wywiozły sieroty 
w nieznanym kierunku, przywożąc do sierocińca ok. 
100 dzieci z Rumunii. Personel zakonny został usu-
nięty, miejsce sióstr zajęły 2 żydówki, 2 Ukrainki 
i Ukrainiec. Oni też prowadzili administrację domu. 
Siostry wyrzucone z mieszkania zamieszkały  u gospo-
darzy. W tym czasie opiekowały się kościołem i pielę-
gnowały chorych. 

W 1941 r. po wkroczeniu Niemców wróciły do 
domu i opiekowały się dziećmi. Jednakże już po 10 
dniach zakład przejęli Ukraińcy. Siostry ponownie 
wyrzucone z domu zamieszkały w drewutni obok 
plebanii. W czasie działań wojennych w 1944 r. siostry 
doznały szczególnej opieki Bożej. Wszystkie budynki 
wokół zostały zniszczone, ale ich „drewutnia" ocalała. 

W 1945 r. podczas napadu band UPA siostra 
Ignacja Fejkiel i siostra Ludgarda Dorosz wyjechały do 
Stanisławowa, gdzie zatrzymały się chwilowo na 
probostwie. Następnie z transportem uchodźców 6 
sierpnia 1945 r. dotarły do Krosna. Przez kilka dni 
zatrzymały się u Sióstr Klawerianek. Bardzo wyczer-
pana s. Ignacja Fejkiel nie mogła już wyjechać do 
Starej Wsi. Pozostały więc obydwie w Krościenku. 10 
maja 1946 r. chorą s. Ignacię odwieziono do szpitala 

w Gorlicach, a 11 maja 1946 r. Ludgarda przyjechała 
do Starej Wsi. 
 

Janusz Wasylkowski – wspomnienie 
 

Janusz Wasylkowski – poeta, pisarz, publi-
cysta, redaktor programów telewizyjnych, wyjątkowy 
znawca dziejów i kultury Lwowa, twórca Instytutu 
Lwowskiego, redaktor „Rocznika Lwowskiego”, bi-
bliofil i kolekcjoner. Urodził się 2 sierpnia 1933 r. we 
Lwowie. Wypędzony z rodzinnego Lwowa trafił do 
Wrocławia, gdzie ukończył studia polonistyczne. 
Związany był z wrocławskimi teatrami studenckimi. 
Był m.in. założycielem Teatrzyku Satyry „Ponuracy” 
i współzałożycielem tygodnika „Poglądy”. We Wro-
cławiu napisał swoją pierwszą sztukę teatralną – 
komedię „Wszystko przepadło”, wystawioną w prze-
myskim Teatrze Fredreum. W 1961 roku przeniósł się 
do Warszawy, gdzie poświęcił się dziennikarstwu. 
W 1990 r. powołał do życia Instytut Lwowski, a rok 
później wydał pod swoją redakcją pierwszy tom 
„Rocznika Lwowskiego”. Pracował m.in. w tygodniku 
harcerskim „Drużyna” oraz w „Życiu Gospodarczym”. 
W latach 1972–74 pełnił funkcję kierownikia artys-
tycznego Teatru Rozrywki w TV, w którym zrealizował 
45 spektakli. W latach 1987–88 kierował teatrem 
„Buffo”. Opublikował ponad dwadzieścia sztuk tea-
tralnych, wierszy, satyr, monografii historycznych, był 
autorem licznych aforyzmów i reportaży. Jego 
publikacje oraz sztuki teatralne tłumaczone były m.in. 
na czeski, słowacki, niemiecki, angielski, duński oraz 
bułgarski. Szczególne miejsce w jego bogatym 
dorobku zajmowały publikacje o tematyce lwowskiej. 
Był także uznanym bibliofilem i kolekcjonerem 
pamiątek lwowskich i kresowych. Jego zbiór 
pocztówek kresowych nabyła na początku lat 90. 
Biblioteka Narodowa. Zgromadził także ogromny 
zbiór lwowskich druków i fotografii. 28 grudnia 2018 
roku w Wilanowie uczestniczył w otwarciu swojej 
ostatniej wystawy zatytułowanej „Semper Fidelis. 
Miasta Nieodległej – Lwów w grafice. Miasto. Ludzie. 
Wydarzenia.” W stworzonym we własnym miesz-
kaniu Instytucie Lwowskim i „Rocznikowi Lwow-
skiemu” zgromadził wokół siebie grono  pasjonatów 
Lwowa, kontynuatorów dzieła swojego życia. Był 
także wieloletnim sympatykiem Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan i czytelnikiem Zeszytów 
Tłumackich. Spoczywaj w pokoju Lwowiaku. 
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Zygmunt Burczyński 

ur. 08.01.1928 r. w Tłumaczu 

zm. 05.01.2020 r. w Marszowie 

 

 

 

Jarosław Duszyński 

ur. 24.10.1955 r. w Gdańsku 

zm.  26.02.2020 r. w Gdyni 

 

 

 

 

Janusz Wasylkowski 

ur. 02.08.1933 r. we Lwowie 

zm. 14.04.2020 r. w Warszawie 

 

Józefa Weberbauer z d. Starzycka 

ur. 20.01.1927 r. w Tłumaczu 

zm. 09.05.2020 r. we Wrocławiu 

 

8.05.2020 r. zmarła Anna Oliwa 

wieloletnia działaczka TMLiKPW 

we Wrocławiu 

 

 
 

 
 

 

Wyrazy głębokiego żalu oraz 

współczucia pogrążonym 

w żałobie Rodzinom 

składa 

Zarząd Ogólnopolskiego 

Oddziału Tłumaczan  

oraz Redakcja Zeszytów 

Tłumackich. 
 

Odeszli 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału 

zapraszamy na Mszę św. oraz coroczny odpust 

w Siedlakowicach. Msza Odpustowa odbędzie 

się w dniu 26 lipca 2020 r. o godz. 12.00.  
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Ogłoszenia 

Prośba o wpłaty darowizn 

 
Ponieważ po raz kolejny nie przyznano nam dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego, prosimy o wpłaty darowizn, które umożliwią nam dalsze prowadzenie działalności 

Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan, a przede wszystkim pozwolą na wydawanie Zeszytów 

Tłumackich. Bez Waszej pomocy Drodzy Tłumaczanie będziemy zmuszeni zakończyć naszą 

wieloletnią działalność. Z góry dziękuję za wsparcie. Prezes E. Niewolska. 
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