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Nasz ukochany 
 

Kazimierz Juliusz Nahlik 
 

 Wspomnienie Kazimierza Nahlika zatytu-

łowane "Nasz ukochany" jest przedrukiem jedne-

go z rozdziałów pamiętnika "We Lwowie i na Po-

kuciu - ścieżki mojej młodości", w której autor 

przywołuje w swoich wspomnieniach miejsca 

i czasy młodzieńczych lat przeżytych we Lwowie 

i na Pokuciu. Jedno z najpiękniejszych wspo-

mnień dotyczy życia w rodzinnym dworze w Ole-

szowie w powiecie tłumackim. 

 Oleszów jest wsią położoną w dolinie po-

toku "Tłumaczyk" po lewej stronie szosy, wzdłuż 

której przed  wojną  przebiegała  linia kolejowa ze 

Stanisławowa do Czortkowa przez Tyśmienicę, 

Pałahicze, Niżniów i Buczacz. Majątek Oleszów 

znajdował się na pofalowanym płaskowyżu w kie-

runku Dniestru, który płynie za nim głębokim 

jarem. W 1896 r. kupił go Edward Marynowski 

(dziadek autora) od hr. Artura Potockiego. Po 

jego śmierci w 1902 r. w majątku pozostała  jego 

żona Antonina, dwie córki Helena i Stefania oraz 

syn Władysław. W czasie I wojny światowej cały 

majątek łącznie z dworem został spalony. Po 

wojnie w 1919 r. Władysław Marynowski podjął 

się jego odbudowy, niestety zginął pod Zadwórzem 

w 1920 r.  

 Po 1920 r. majątkiem administrował Karol 

Nahlik - ojciec autora, dojeżdżając ze Lwowa. Na 

miejscu spraw dworu doglądał Wasyl Tymów. 

W 1922 r. nastąpił podział majątku pomiędzy dwie 

siostry - Helenę i Stefanię. Część która przypadła 

Helenie, żonie Karola Nahlika i matce Kazimierza 

Nachlika  została rozparcelowana i sprzedana. 

Pozostała część została przy Stefanii, żonie 

Tadeusza  Malisza, który był sędzią w Busku koło 

Lwowa. Synem Tadeusza i Stefanii Maliszów był 

Mieczysław, nazywany Mieczkiem. W trakcie sta-

rań Karola Nahlika o kupno innego majątku 

w 1923 roku nastąpiła dewaluacja i Nahlikowie 

stracili wszystkie pieniądze pochodzące ze sprze-

daży ich części majątku. Budową nowego dworu 

i jego zagospodarowaniem zajął się po przejściu 

na emeryturę Tadeusz Malisz i zarządzał nim do 

swojej śmierci w 1931 r. Od tego roku Oleszów 

zarządzany był początkowo przez Karola Soko-

łowskiego, a później został przejęty przez niego 

w dzierżawę, która trwała do 1939 r. 

 Koła pośpiesznego pociągu dudnią na 
żelaznym moście pod Haliczem.  W dole pod nami 
Dniestr. Za Haliczem, w Stanisławowie, opuszczamy 
pociąg pośpieszny, który pojedzie dalej do Kołomyi 
i Czerniowiec, wsiadamy do skromniejszego, w kie-
runku Buczacza i Czortkowa, prosto na wschód. 
Pojedziemy jeszcze 21 kilometrów do celu naszej 
podróży. Jeszcze Chryplin, Tyśmienica, jeszcze stacja 
Pałahicze - Tłumacz, a potem las i pociąg nasz zjedzie 
w długą, płaską dolinę, z obu stron obrzeżoną pas-
mami wzgórz. Dolina ciągnie się aż po Niżniów, gdzie 
żelazny most przerzuci znów tor kolejowy przez 
Dniestr, tym razem z jego brzegu prawego na lewy. 
Ale my wysiądziemy wcześniej. Za chwilę pociąg 
zacznie zwalniać, by zatrzymać się na małej stacyjce. 
Już wcześniej jednak, w dali, wysoko na wzgórzu, 
wśród zieleni i strzelistych wysokich topoli, za-
czerwieni się dach dworu: to Oleszów, nasz ukochany 
Oleszów. Środkiem doliny plynie skromna rzeczułka 
— Tłumaczyk, by pod Niżniowem zgubić się w wiel-
kim Dniestrze. Wzdłuż Tłumaczyka biegnie tor kole-
jowy, między nim a pasmem wzgórz po lewej na 
długiej przestrzeni ciągnie się wieś. Po obu stronach 
wiejskiej drogi rozsiadły się szeroko zabudowania 
chłopskich gospodarstw. Chaty, stajnie i stodoły przy-
kryte szerokimi czapami strzech. Z niebieskawo-
białych, niskich ścian chat wyglądają małe, kwa-
dratowe okna. Za płotami, które oddzielają podwórza 
od drogi, pracowicie grzebią różnokolorowe kury, 
a białe kaczki swymi żółtymi dziobami szukają czegoś 
w kałużach. Na przechodzącego ujadają psy uwiązane 
do swoich bud. Tu i tam na podwórzach krzątają się 
kobiety. Na ich głowach kolorowe chustki. Lniane 
koszule z samodziałowego płótna, z szerokim haftem 
na rękawach, wpuszczone są w szerokie, ciemno-
zielone lub niebieskie spódnice. Nogi bose, jest 
przecież letni dzień roboczy; sznurowane, wysokie 
buciki włożą w  niedzielę przed wyjściem do cerkwi; 
przy pracy boso wygodniej (i taniej). Na drodze bawią 
się gromadki dzieci. Mniejsze tylko w lnianych koszu-
linach, starsze ubrane już według płci: chłopaki, jak 
mężczyźni w letni dzień roboczy, w wąskich, długich 
lnianych spodniach, koszule mają po wierzchu 
przepasane wąskim skórzanym paskiem; dziewczynki, 
jak ich matki, w niebieskich lub ciemnozielonych 
spódnicach. Jasne włosy chłopców rozwichrzone, 
u dziewczynek zaplecione w dwa warkoczyki. Dzieci 
bawią się na drodze beztrosko, nikt się nimi nie 
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interesuje, bo po co? Nie nadjedzie tu samochód, 
chociaż byłaby to nie lada atrakcja. Traktora nikt tu 
jeszcze nie widział. Za to koni we wsi sporo; są teraz 
pewnie ze swymi gospodarzami w polu. Jest dzień 
roboczy, bawią się tylko dzieci. Młodzież i dorośli 
pracują: mężczyźni i starsi chłopcy w polu, kobiety 
w obejściu, starsze dziewczęta są z krowami na 
pastwisku. W sianokosy, żniwa czy wykopki wieś 
w dzień opustoszeje. Wszyscy pracują. Pracują i mają 
co jeść, a to jest najważniejsze. Nie przelewa się na 
pewno, ale i specjalnie nie brakuje; wymagania nie są 
wysokie. Wieś żyje. Jeśli zapowiedziałeś swój przy-
jazd, czekają na stacji konie: pewnie Kozak i Kasztan-
ka albo Hucuł i Szpaczka, a może jeszcze inne? 
Zaprzężone do drabiniastego wozu, siedzenia ze 
związanej przewrósłami słomy, przykryte kocami. 
Potem będą to dwa młode ogiery, Wicek i Wacek 
i wózek węgierski. Na razie jednak nie ma jeszcze ani 
Wicka i Wacka, ani węgierskiego wózka. Jeśli o swym 
przyjeździe nie uprzedziłeś, pójść możesz piechotą; 
niezbyt to daleko, może dwa i pół, może trzy 
kilometry.  

 Gdy wysiądziesz z pociągu, dojdź wpierw do 
szosy, która niedaleko od stacji przejdzie z lewej 
strony toru na prawą, by dalej pobiec do Niżniowa, 
już pod prawym pasmem wzgórz. Przekrocz szosę 
i wejdź na wiejską drogę. Na uprzejme pozdrowienia 
przechodniów ,,Sława Jezusu Chrystu” odpowiedz 
,,Sława na wiki”. Potem z lewej strony drogi przywita 
cię   stara   drewniana   cerkiew,   wraz  z   dzwonnicą, 

otoczona bukietem wysokich drzew. Gdy ją miniesz, 
idź dalej, aż do studni z kołowrotem, przy której od 
wiejskiej drogi odejdzie w lewo droga pod górę. To 
bardzo głęboka studnia, woda w niej kryształowa 
i zimna jak lód, nawet w najskwarniejszy dzień. Ściany 
studni umocnione dębowymi dylami; na kołowrót 
nawija się długi łańcuch z dwoma ciężkimi, dębowymi 
wiadrami na końcach: gdy jedno z nich wciąga wodę 
w górę, drugie zjeżdża w dół, aż usłyszysz daleki 
chlust wody, w którą wiadro uderzy, zanim w niej się 
zanurzy. Dobrze musisz się napracować, jeśli 
przyjdzie ci ochota skosztować wody z tej studni. 
Droga idzie teraz pod górę. Po obu jej stronach 
jeszcze kilka chłopskich obejść. Ostatnie z prawej to 
obejście Andrija Maryszczuka. Za Maryszczukiem 
dwie polne drogi, jedna w prawo pnie się ostro w 
górę, druga łagodnym łukiem unosi się w lewo. 
Oddzielają one pola dworskie od chłopskich. Nasza 
droga idzie dalej, w górę. Za płytkimi rowami, które 
kiedyś były może naprawdę rowami, po obu stronach 
czereśnie. Drzewa stare, zdziczałe, sadzone może za 
Dziadzia Marynowskiego, a może jeszcze dawniej. 

Możesz sobie tych czereśni poskubać; nie są 
okazałe, ale czarne i nawet słodkie. Będziesz je 
mógł skubać i wtedy, gdy na stację wyjadą po 
ciebie konie. Tu i tak będziesz musiał iść 
piechotą, bo droga kamienista i coraz bardziej 
stroma. Trzeba zejść z wozu, by ulżyć koniom; 
i tak nie jest im lekko. Trzeba szanować konie; 
to przecież podstawowa siła gospodarstwa. 
I tak powoli (nie spiesz się, kiedy jest gorąco 
i tak się spocisz), poskubując czereśnie z co 
niższych gałęzi, jeśli masz na to ochotę, 
dojdziesz do wysokiej, zielonej ściany grabiny: 
z lewej osłania ona park, z prawej stary sad 
jabłoniowy. Droga wchodzi między grabowy 
szpaler; kiedyś pewnie strzyżony, ale to przed 
wielu laty; teraz rozrośnięty wysoko, szeroko. 
Tu droga już nie tak stroma, unosi się tylko 
nieznacznie. Za chwilę w świetle szpaleru 

zabieleje z prawej strony narożnik stajni, a gdy 
kończyć się będą zielone ściany grabiny, po lewej 
ukaże się serce Oleszowa: oleszowski dwór. Dwór to 
niewielki. Z jego białych ścian szerokie okna 
wyglądają na rabatki kwiatów. Wysoki dach pod 
czerwoną dachówką zobaczyć mogłeś z daleka, 
jeszcze z pociągu. Na obszerną werandę, obrośniętą 
dzikim winem, prowadzi siedem szerokich, 
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drewnianych stopni. Z werandy wchodzimy w spory 
przedpokój, skąd w prawo pokój moich Rodziców, 
w lewo duża jadalnia, a za nią pokój wujostwa — 
wujcia Tadzia i cioci Stefci. Można przejść z niego do 
pokoju gościnnego z wyjściem przez sionkę na tył 
domu. Z jadalni drzwi do dużej kuchni, a dalej sieni. 
Z niej wyjście na ganek kuchenny, drzwi do pokoju 
służbowego, także schody na strych i do piwnicy. 
Strych wysoki, jasny, latem i tam można spać. I to już 
niby wszystko. Ale to dom zaczarowany: jego ściany 
rozsuną się w dziwny sposób, gdy tylko zajdzie 
potrzeba. Nie bój się więc, że mogłoby zabraknąć dla 
ciebie miejsca. Zawsze przyjęty zostaniesz z ser-
deczną gościnnością. Pośrodku jadalni duży stół. 
Może przy nim zasiąść dwanaście osób, a i więcej, 
jeśli zajdzie potrzeba. Nad stołem opuszczana 
na łańcuszkach wisząca lampa naftowa z du-
żym, białym kloszem rzuca wieczorem swoje 
żółtawe światło. W kątach pokoju czai sie wtedy 
cień.  
 Wieś Oleszów, ani dwór nie korzystają 
jeszcze z dobrodziejstw elektryfikacji. A w ku-
chni? Tu króluje przede wszystkim dużych roz-
miarów piec kuchenny. Szeroka płyta pomie-
ścić musi niemało garnków i rondli, bo jeść chcą 
wszyscy, i my, i służba. Jest tam piec do pie-
czenia chleba (nie kupuje się go przecież 
w sklepie), są dwa kotły z kurkami, w których 
zawsze jest gorąca woda, jest i głęboka rura do 
pieczenia  mięs czy jakichś wymyślnych wypieków. 
Nie ma nie tylko elektryczności, nie ma też na miejscu 
wody. Przed gankiem od strony kuchni stoi dre-
wniana beczka na kołach z zawsze świeżą wodą: 
odkręcisz kurek i woda płynie do podstawionego 
wiadra. Wodę dowozi codzienne, często kilka razy, 
srokata klacz Fitka. Obok jej funkcji wierzchówki dla 
młodzieży jest to jej główne zajęcie, które spełnia bez 
oporu, choć jest narowista: W polu, w parze czy 
czwórce koni, pracować nie chce. Po prostu nie chce 
i już. Nic jej nie zrobisz. A wody potrzeba dużo. 
Dowozi ją Fitka z niedaleka, ze źródła bijącego na 
pochyłości pola, może pół kilometra od domu, może 
trochę dalej. Źródło ocembrowane jest dylami, 
ogrodzone kolczastym drutem. Woda w nim dosko-
nała, czysta, świeża, zimna. W polu nie używa się 
jeszcze większej ilości nawozów mineralnych ani che-
micznych środków  ochrony  roślin, które  mogłyby ją 
zatruwać. Wróćmy jednak teraz na werandę, otuloną 

płaszczem dzikiego wina i popatrzmy: prosto przed 
nami, lekko ku dołowi opada park; za nim trochę 
w prawo daleki widok, aż po sine Gorgany. Góry są 
dziś jasnoniebieskie, będzie pogoda; gdyby jutro miał 
być deszcz, góry byłyby ciemne, niemal granatowe 
i jakby bliskie. Oko gubi się w niezmierzonej prze-
strzeni: bliżej zielone łąki i pola, tam znów ciemnieje 
las. Dalej widok rozmywa się w  sinej mgiełce aż po 
zarysowane na krańcu horyzontu góry. A bliżej, w do-
linie jedzie pociąg: maleńka lokomotywka chmurą 
pary i dymu przesłania ciemny wężyk wagoników, 
maleńkich jak zabawki. Naprzeciw werandy, za 
kolistym klombem pełnym barwnych kwiatów (teraz 
jest to czerwona szałwia, przy końcu lata będą to 
fioletowe astry), otwiera się przed nami park.  

 
 
 

 Najpierw jasnozielony trawnik, po prawej 
dwie, po lewej jedna wysmukła topola. Za nią kępa 
drzewek octowych ze swymi pierzastymi, lance-
towatymi listkami; teraz są one jasnozielone, ale 
sczerwienieją jesienią, jak krwawy zachód słońca. 
Trochę niżej ciemna kępa lipowa, jak duża kula. W jej 
wnętrzu altana ,,Stefanówka”. Zacisznie tu. Można 
usiąść na jednej z ławeczek z książką, jeśli przyjdzie ci 
ochota poczytać. Jeszcze niżej kilka wysokich modrze-
wi, na których lubią, siadać przelotne ptaki. A w lewej 
stronie parku, do wysokiego szpaleru grabowego 
przytulona, druga ciemna kępa lipowa; to dawna 
altana ,,Helenówka”, teraz zarośnięta, półdzika. Po 
prawej stronie trawnika krzewi się jakieś rozliczne 
zielsko: to zarośnięte resztki starego dworu, spalonego 
podczas I wojny światowej. Większy był od nowego, 
ledwie tyle jednak z niego zostało. Sic transit gloria 
mundi. Środkiem parku, na  wprost  od  nieistniejącej  

Dwór w Oleszowie 
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już werandy starego dworu wiedzie aleja lipowa. 
Gałęzie lip swymi liśćmi sięgają trawnika, osłaniając 
jej boki. W alei panuje półmrok, a w słoneczny dzień 
migają po ziemi światełka przebijające się przez 
zielone sklepienie liści, jak zajączki rzucane z lusterek. 
Teren parku obniża się teraz bardziej, aleja schodzi 
w gęściej już zarośnięty dół parku. Wchodzimy w pra-
wo w  małą kotlinkę; mamy tu plac do gry w krokieta. 
Drzewa otaczające kotlinkę parasolami swych gałęzi 
dają osłonę od słońca, panuje miły chłód. Przyjdziemy 
tu w upalne południe, rozstawimy bramki i słupki, 
w środku placyku dwie skrzyżowane bramki, tak 
zwany ,,dzwon”, rozlosujemy młotki i kule o różnych 
kolorach, i dalej do gry: Mamusia, ciocia Stefcia i my -
czterej chłopcy, Bolek, Staś, ja i najmłodszy z nas 
Mieczek. Marysieńka bawić się będzie obok swoją 
lalką, jest jeszcze mała, krokiet jej nie interesuje. 
Mamusia i ciocia usiądą na ławeczce i oczekując na 
swój ruch w grze, wyszywać będą kwiatowe hafty na 
jakichś serwetkach. A gdy usłyszymy dźwięk gongu 
wiszącego u belki werandy, wracać będziemy na 
obiad. Możemy pójść, jak przedtem, aleją lipową albo 
stromą ścieżyną wejść pod krzyż, gdzie przed wojną, 
kiedy stał jeszcze stary dwór, była kapliczka; stąd 
ścieżką wzdłuż wysokiego żywopłotu pod górę, gdzie 
dwie topole, a w prawo za nimi dwór. Gdy z werandy 
dworu popatrzysz w lewo, w pewnej odległości zoba- 
czysz długi budynek. Białe ściany z wapienia przykry-
wa szeroki dach kryty słomą. Nazywa się go ,,stajnią”, 
choć to budynek wielofunkcyjny; mieści wozownię, 
stajnię końską, oborę dla krów i chlew. Naprzeciw 
obory - gnojownia. Obornik składany w nim jest 
równo ubijany krowami i końmi. To skarb, trzeba 
o niego dbać, a urodzą się i kartofle, i pszenica, 
i jęczmień, i wszystko. Obok gnojowni szopa na ma-
szyny i narzędzia. Skromne to ,,maszyny”: więc  wie-
lorzędowy siewnik, dwuskibowe pługi do podorywek 
i jednoskibowe ,,saki” z przodkami, do głębokiej orki 
w cztery konie, kultywatory, brony różnego kalibru, 
obsypniki, grabiarka; obok stodoły na gumnie kierat, 
a w stodole mała młocarnia. Ot i cała "mechanizacja”. 
Mechanizacja napędzana owsem i sianem. Nie trzeba 
martwić się o ropę, oleje, opony czy akumulatory. 
Wystarczy "szmir” do smarowania osi kół i trochę 
towotu do łożysk młocarni, a ewentualne uszko-
dzenia naprawi na poczekaniu kowal we wsi, ten sam, 
który kuje konie. Wysoka grabina oddziela od 
podwórza gospodarczego stary sad. Jak czereśnie 

przy drodze, tak i on pamięta dawne czasy. Drzewa 
w nim stare, w większości nie rodzą już dorodnego 
owocu. Dwa rzędy grabiny tworzą wąską alejkę, którą 
można obejść wkoło cały sad. Za stajnią sad młody 
ciągnie się aż po gumno. Idąc w jego stronę mijasz 
nowy, drewniany, blachą kryty spichlerz. Gumno to 
najwyżej położona część całego gospodarstwa. 
Wysokie jesiony wzdłuż ograniczającego je płotu nie 
stanowią jedynie jego ozdoby: jak wysokie topole 
przy dworze, tak i te jesiony to żywe piorunochrony; 
ich zadaniem jest chronić przed uderzeniami pio-
runów stodołę, brogi i sterty. Zadanie to spełniają 
dobrze. Z podwórza wyjazd w pole. Za narożnikiem 
stajni zdziczały żywopłot otacza kępę krzaków: to 
zarośnięte szczątki jakiegoś dawnego budynku. Dalej 
już droga polna; po jej obu stronach znów czereśnie. 
Tą drogą co dzień wiezie Fitka dla nas wszystkich 
wodę ze źródełka, tą drogą wyjeżdżają konie i wy-
chodzą ludzie do pracy w polu; tą drogą do wodopoju 
przy źródełku biegną konie i dostojnie kroczą krowy, 
by później poniżej źródełka pozostać na pastwisku. To 
główna arteria gospodarstwa. 
 Wyjdźmy i my w pole tą drogą. Wznosi się ona 
najpierw lekko w górę, dalej teren opada aż po las. 
Najwyższe miejsce tej drogi to środek dworskich pól. 
Na prawo i lewo falują, niedawno jeszcze zielone, 
teraz już jaśniejące łany zbóż, zielenią się ciemniejszą 
barwą kartofle i jaśniejszym odcieniem koniczyny. 
Zatrzymajmy się tu chwilę, posłuchajmy delikatnego 
grania przepiórek ukrytych pośród zbóż ,,pit-pi-lit, pit-
pi-lit”; nieprzerwanie cykają tysiące świerszczy. To 
niezapomniana melodia rozgrzanych lipcowym 
słońcem pól. Z naszej lewej strony, ku Bukównie, gra-
nice pól wyznacza ciemny pas Lasku Mariampol-
skiego. Wprost nas pola chylą się ku lasowi, od 
którego oddziela je zielona wstęga pastwisk. Za nimi 
po dość stromej pochyłości wspina się znów w górę 
las: to ten nasz, oleszowski; na jego środku ciemniej-
szą plamą odcina sie stary buk, jak u Rodziewiczówny 
nazwany przez ciocię Stefcię ,,Dewajtisem”. Na 
prawym krańcu zielonej ściany lasu biała rana: to 
kamieniołom wapniarki, stojącej już w dole, przy 
końcu wsi. Z tej strony pola dworskie chowają się za 
krawędź naszego wzgórza. Za tą krawędzią opadają 
w kierunku wsi pola chłopskie. A w dali, spoza tej 
krawędzi, wychylają się znów wzgórza; to już po 
drugiej stronie doliny, w której leży wieś Oleszów, 
płynie Tłumaczyk, biegnie tor kolejowy i szosa.  
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 Gdzieś tam, na tych wzgórzach - Okniany. 
Jeździły tam przed laty do swoich przyjaciółek 
Szczepańskich, bryczką zaprzężoną w Myszkę i Lolę, 
dwie dziewczynki: Halcia i Funcia Marynowskie. To 
moja Mamusia Helena Nahlikowa i moja ciocia 
Stefania Maliszowa. Nasza droga skręca teraz w lewo, 
ku źródełku. Przez długie, w grubych kłodach żło-
bione koryta nieustannie przepływa woda. Obok 
stara, rozłożysta wierzba ocienia zagłębienie i resztki 
grobli. Był tu niegdyś stawek i ryby. Przetnijmy cią-
gnącą się poniżej źródełka wstęgę pastwiska 
i wejdźmy w las. Teren obniża się jeszcze chwilę, aż 
do pierwszej debry. ,,Debrą” nazywa się tu wąski 
parów o kamienistym dnie. Debra jest teraz sucha; 
tylko po większym deszczu spływać nią będzie 
nadmiar wody, której nie zdoła wchłonąć na zboczu 
ściółka leśna. Za debrą wysoki las bukowo-grabowy, 
trafia się tu też dąb i brzoza. Po środku tej części lasu, 
widocznej z pola, króluje potężny buk "Dewajtis"; 
dwoje ludzi nie obejmie jego pnia. Czy stoisz tam 
jeszcze dziś? Jeśli przyjdzie nam ochota podejść 
prosto w górę, wyjdziemy na wąski pasek pola, a tuż 
za nim stromo opada prawie prostopadła ścianka 
Dniestru, porośnięta krzakami i lasem; dziw, jak te 
drzewa zdołają się na niej utrzymać. W ściance raz po 
raz wyżłobione przez wodę strome, kamieniste paro-
wy. Chwytając się krzaków, zejść można ostrożnie 
którymś z nich w dół nad wodę. W białych, 
wapiennych skałach pełno krzemiennych 
nacieków o fantastycznych, obłych kształ-
tach, w cieniutkiej wapiennej skórce. 
Czasem można tu znaleźć i inny dziwny 
twór: jakby ciężka kulka o średnicy kilku 
centymetrów, z wierzchu rdzawa, w prze-
łomie błyszcząca koncentrycznie ułożo-
nymi, metalicznie łyskającymi, igiełko-
watymi kryształkami. Stromizna schodzi 
wprost do wody i gubi się w jej głębi. To 
zewnętrzna strona ostrego zakola Dniestru. 
Na przeciwległym brzegu, po wewnętrznej 
stronie zakola teren jest prawie płaski aż 
po oddalone wzgórza, gdzie wieś Petryłów. 
Choć więc od nas do Dniestru niby blisko, 
kąpać się tu nie można: zejście parowem 
nad wyraz trudne, a powrót to już wspina-
czka; zresztą i miejsce do kąpieli niespo-
sobne, niebezpieczne.  Wróćmy jednak do 
naszego lasu, do Dewajtisa.  

 W prawo, w kierunku kamieniołomu wap-
niarki, młoda, gęsta, jeszcze nie trzebiona grabina 
ciągnie się aż po drugą debrę; za nią piękny las dębo-
wy, a także świeży zrąb. Stoją tu okazałe dęby - nasie-
nniki, a dołem czego dusza zapragnie: poziomki, 
borowiki, maliny, ożyny. Las ciągnie się dalej, za 
dębinę, za świeży zrąb, za trzecią debrę, gdzie niegdyś 
wujcio Władzio ustrzelił potężnego odyńca; jego 
wspaniałe szable zdobiły jeszcze ścianę naszego 
lwowskiego domu. Do lasu chodzi się często: chodzą 
wczesnym rankiem na grzyby Zosia z Miśką i Janka, 
innym znów razem idą zbierać borówki do pierogów, 
poziomki czy na przykład maliny; chodzi do lasu 
wujcio Tadzio - to pokazać drwalom, co ma być 
wycinane, to zobaczyć, czy nie świeci gdzieś świeży 
pieniek, ślad świeżo wyciętego, może właśnie osta-
tniej nocy drzewa, albo czy nie ubyło przygotowanych 
do wywózki sągów. Do lasu idzie się też bez pra-
ktycznego celu, ot, po prostu, żeby być w lesie, patrzeć 
i słuchać, jak las żyje, oddycha, rośnie. Tak właśnie 
chodzi do lasu Tatuś, kiedy jest w Oleszowie; tak 
właśnie lubią chodzić do lasu Mamusia z ciocią Stefą. 
Chodzę też do lasu ja, sam lub z Mieczkiem; może uda 
się na coś zapolować, a choćby i coś podpatrzyć? 
Śladów dziczych wszędzie pełno, ale spotkać dzika 
w biały dzień niełatwo: leżą gdzieś zaszyte w gę-
stwinie, by dopiero nocą wyjść na kartoflisko czy na 
kukurydzę. 
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 Jest niedziela, wczesne lato. Jesteśmy na razie 
w Oleszowie z wujciem Tadziem tylko my, chłopcy: 
najstarszy Bolek, zwany Bojutkiem, Staszek, ja i naj-
młodszy Mieczek - czysto męskie towarzystwo. Pój-
dziemy na nabożeństwo do cerkwi, naszej oleszo-
wskiej, grekokatolickiej. Niedaleko to jest, nie warto 
zaprzęgać koni, zwłaszcza, że jest piękny dzień, słońce 
świeci od rana, niebo bezchmurne. Jest sucho, można 
do cerkwi zejść miedzami przez pola. Wychodzimy za 
park, jeszcze niezbyt szeroki pas pola dworskiego, 
dalej już zagony chłopskie. Łagodnym stokiem scho-
dzimy w dolinę, gdzie wśród wsi cerkiew. Nabo-
żeństwo jeszcze nie zaczęte. Kobiety i dzieci weszły 
już do środka, tylko gospodarze rozprawiają jeszcze 
o czymś na zewnątrz; za chwilę wejdą i oni do cerkwi. 
Pozdrawiamy sie słowami ,,Sława Jezusu Chrystusu” 
i przez zakrystię wchodzimy za złocone carskie wrota; 
oddzielają one ołtarz od wnętrza cerkwi, gdzie po 
jednej stronie stoją kobiety z dziećmi i dziewczęta, po 
drugiej mężczyźni i więksi chłopcy. Siadamy w ławce, 
w której zasiadał niegdyś Dziadzio Marynowski. Stary 
ksiądz Krzyżanowski pamięta jeszcze naszego Dziadka 
i z wielką serdecznością go wspomina. Wszyscy weszli 
już do cerkwi; nastrój jest poważny, uroczysty. Rozpo-
czyna się nabożeństwo. Ksiądz Krzyżanowski  w złotej 
kapie, głębokim basem śpiewa starosłowiańskie 
słowa modlitwy: ,,Hospodu pomołym sia”, ,,Hospody, 
pomyłuj”, wielogłosowym chórem odpowiadają mu 
wierni, mężczyźni, kobiety, dzieci. Organów w cerkwi 
nie ma; to i dobrze. Chór nie jest uczony, tworzy się 
sam z siebie, bo i słuch, i głosy u Rusinów są dosko-
nałe. Toteż nabożeństwo w cerkwi jest koncertem 
nad koncertami. Nabożeństwo trwa długo, dłużej niż 
msza w rzymskokatolickim kościele. Kiedy się skoń-
czy, pożegnamy się w zakrystii z księdzem Krzyża-
nowskim, wujcio Tadzio zostanie tam jeszcze chwilę 
na rozmowę. Wychodzimy przed cerkiew i czekamy. 
Barwny tłum wylewa się powoli z cerkwi, nikt nie 
spieszy się do domu. Raz tylko w tygodniu schodzą się 
tu ludzie z całej rozległej wsi. Na cerkiewnym dzie-
dzińcu gwarno, ludzie gromadzą się w grupki. Tu, 
w cieniu drzew, poważni gospodarze w ciemno-
brązowych, samodziałowych, ku dołowi rozszerza-
nych sukmanach, po brzegach obszytych czerwoną, 
włóczką; spod długiej sukmany błyszczą wyszwar-
cowane wysokie skórzane buty; błyszczą też na ich 
głowach oliwą namaszczone, gładko zaczesane włosy. 

 Nieopodal rozmawiają o swych sprawach 
kobiety, te zamężne; głowy ich zdobią, pięknie 
zawiązane kolorowe chustki w kwieciste wzory; 
z aksamitnych, czarnych gorsetów, wyszywanych 
w kwiaty wystają białe rękawy koszul z samodzia-
łowego, w słońcu bielonego lnianego płótna; na 
rękawach koszul szerokie, czerwono-czarne hafty; 
suto fałdują się ciemnozielone lub niebieskie 
spódnice z czarną aksamitką u dołu; nogi obute 
w sznurowane, wysokie, czarne buciki. Tam znów 
zgrupowała się młodzież; nastrój pogodny, wesoły; 
kawalerowie przekomarzają się z dziewczętami, 
dziewczęta zarumienione chichoczą. Na haftowane 
kamizelki kawalerów nałożone sukienne bluzy kroju 
jakby wojskowego, przeważnie granatowe, takież 
spodnie o kroju bryczesów; błyszczą czarne cholewy 
ich skórzanych butów. Na głowach dziewcząt nie ma 
chustek, chustka należy do stroju mężatki; po plecach 
dziewcząt spływają dwa grube warkocze wraz z pę-
kiem kolorowych jedwabnych wstążek, wiążących 
zawieszone u szyi sute sznury korali; aksamitne, 
czarne gorsety, bogaciej wyszywane niż u kobiet, 
połyskujące dżetami, opinają ciasno ich wypukle 
piersi; bielą się rękawy ich lnianych koszul z bogatymi 
haftami u największych elegantek aż w trzech 
kolorach: czerwonym, czarnym, niebieskim. Głośno 
śmieje się, niby jeszcze smarkata, bo może piętnasto, 
czy szesnastoletnia, najpiękniejsza Marija Wołczuk. 
A przy kamiennym ogrodzeniu dziedzińca cerkwi 
biegają, bawią się, baraszkują gromadki dzieciaków. 
Ten wielobarwny tłum na tle starej, drewnianej 
cerkwi, pod ciemnozielonym dachem drzew, przez 
które przebijają złociste plamy słońca, to obraz 
niepowtarzalny. To wspaniała uczta dla oka, jak 
wspaniałą ucztą dla ucha była melodia cerkiewnego 
nabożeństwa. 
 Kiedy zjadą już do Oleszowa panie - ciocia 
Stefcia i Mamusia z Marysieńką - Mysią, obrządek 
niedzielny potoczy się innym torem. Nie pójdziemy 
do naszej oleszowskiej cerkwi. Trzeba teraz jechać do 
kościoła, do prawdziwego, rzymskokatolickiego, do 
Niżniowa, gdzie na wzgórzu stoi klasztor Sióstr 
Niepokalanek. Przy klasztorze stoi okazały kościół 
o dwóch wieżach, a w klasztorze kaplica. Wujcio 
Tadzio skomentuje to oczywiście żartem, że w koś-
ciele jest ,,lepszy” Pan Bóg niż w cerkwi, że niby cioci 
i Mamusi tak się wydaje.  
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 Do kościoła w Niżniowie to cała wyprawa, bo 
jechać muszą wszyscy. Dom i całe gospodarstwo 
zostają pod opieką gospodyni Bauerowej, tylko ona 
ma od cioci ,,dyspenzę” - bo ostatecznie ktoś musi 
przecież zostać. Jadą więc: Ciocia i Mamusia z Mary-
sieńką, Wujcio Tadzio i Tatuś, który przyjeżdża do nas 
na sobotę i niedzielę, my - czterej chłopcy, no i ewe-
ntualnie jakiś gość z rodziny czy spoza niej. A ze 
służby Anielka (powiernica cioci), Zosia, Miśka i Janka; 
te mają na głowach białe, jedwabne szaliki, odpo-
wiednio udrapowane; takie nakrycie głowy ma 
pewnie odróżniać je od ubranych w kolorowe 
chusteczki kobiet wiejskich; uważają się za ,,inny 
gatunek” (czy za coś lepszego?), a nie mogą nosić 
kapeluszy, bo kapelusz to atrybut ,,pań”. Jedzie też 
młodsza córka Bauerowej, siostra Janki, oficjalnie 
jeszcze nie pracująca Anda o aksamitnych, czarnych 
oczach i jej braciszek, zawsze zasmarkany Józek, 
rówieśnik naszej Marysieńki. Dyżurujący tej niedzieli 
fornal smaruje jeszcze czarnym ,,szmirem” osie 
trzech wozów, mości na wozach siedzenia z twardo 
związanej słomy i przykrywa je derkami. Ja i Mieczek 
ubieramy w tym czasie konie — trzy pary:  więc ogier 
Krakus i jego matka Dereszka (te są najroślejsze), 
Kozak i Kasztanka, no i Hucuł i Szpaczka. Te ostatnie 
są najstarsze: twardy Hucuł pracował tu jeszcze przed 
wojną, a Szpaczka pochodzi chyba jeszcze od Myszki 
czy Loli? Te trzy pary są do kościoła ,,etatowe”. 
Potem reprezentacyjną parę stanowić będą dwa 
młode ogierki, Wicek od Szpaczki i Wacek od 
Kasztanki. Szpaczka będzie wtedy na zasłużonej eme-
ryturze, ale twardy Hucuł wytrwa w pracy do końca. 
Dla takiej gromadki trzy wozy do kościoła to wcale nie 
za wiele. W jednym powozie będzie najmłodszy z nas 
Mieczek (ma teraz niewiele ponad 10 lat), w drugim 
ja, w trzecim dyżurujący tej niedzieli fornal, który 
przed kościołem zostanie przy koniach. Któż to ma tej 
niedzieli dyżur? Nykoła Paługa, Iwan Huzij czy przy-
stojny Dmytro Dupełko, dziecinna sympatia naszej 
Marysieńki? Może któryś z pozostałych? (ich nazwisk, 
niestety, już nie pamiętam). Lokujemy się więc na 
naszych wozach, każdy na właściwym sobie miejscu. 
Zanim zacznie sie bardziej stromy zjazd, zapinamy 
jedno koło łańcuchem, by obciążony wóz nie leciał na 
konie i by orczyki nie obijały im nóg, i powoli 
zjeżdżamy w dół ku wsi. Ten system hamul-ców 
niespecjalnie służy nawierzchni naszej drogi, która i 
tak pozostawia wiele do życzenia, najważ-niejsze są 

jednak konie. Z góry nie wolno ich rozpę-dzać, bo 
psują sobie nogi! Przed Maryszczukiem, gdzie 
nachylenie drogi jest już łagodne, odpinamy łańcuchy 
z kół, a niżej przy studni skręcamy w lewo, przez wieś, 
w kierunku wapniarki, teraz już  kłusem. Droga 
wiejska nie jest najgorsza, są na niej nierów-ności, ale 
wystających kamieni ani większych wyboi nie ma. 
Wóz niezbyt nawet trzęsie, chociaż koła są na 
żelaznych obręczach. Do takiej jazdy jesteśmy przy-
zwyczajeni. Nikt nie myśli jeszcze o samochodowych 
kołach na oponach do gospodarskiego wozu. Wóz 
i wszystkie jego części robi na zamówienie miejscowy 
stelmach, okuwa miejscowy kowal, a materiał odpo-
wiedni na poszczególne części wozu daje nasz las. 
 Minęliśmy już wieś i stojącą za wsią wap-
niarkę, chwilę jedziemy jeszcze pod lasem, tym ole-
szowskim. Potem droga skręci ostro w prawo, przej-
dzie przez niestrzeżony tu tor kolejowy i skieruje się 
do gościńca. Na tym przejeździe uważaj, byś nie 
wjechał wprost pod pociąg, który może wyskoczyć 
nagle spoza ściany lasu. Zdarzyło się nam raz, że tylko 
płochliwa Kasztanka uratowała nas od katastrofy. Za 
drewnianym mostkiem nad Tłumaczykiem jeszcze 
kawałek polnej drogi i już jesteśmy na szosie, po 
prawej stronie doliny. Tu, wprawdzie rzadko, ale może 
zdarzyć się spotkanie z samochodem. Lepiej wtedy 
stanąć i przytrzymać konie za uzdy: płoszą się, nie są 
zwyczajne widoku takiego potwora; nie wiadomo 
przecież, co to jest i co to może zrobić. Jeszcze kilka 
kilometrów bitej drogi, której nawierzchnia też nie jest 
idealna, i już Niżniów. Podjeżdżamy w górę na plac 
pod kościołem, odpinamy koniom wędzidła, kładziemy 
im przed nogi siano, powinny stać spokojnie. Na 
wszelki wypadek zdejmujemy z orczyków postronki. 
Zresztą Nykoła (ten ma dziś dyżur) zostanie pilnować 
koni. Na mszę idziemy do klasztornej kaplicy. W mu-
rze, który otacza obszerny ogród klasztoru wąska 
bramka. Dzwonimy. Odchyla się małe okienko, siostra 
furtianka poznaje nas, otwiera bramkę. Siostra 
furtianka jest młoda, bardzo ładna. Razu pewnego 
Wujcio Tadzio zapytał ją: ,,Nie tęskno siostrze do 
świata, taka siostra młoda?” Ona spuszcza oczy i od-
powiada: ,,Mnie się takich słów słuchać nie godzi”. Oj, 
dostało się potem  Wujciowi od cioci!  
 Ścieżką przez pięknie utrzymany ogród (jakież 
cudne tu kwiaty!) przechodzimy do kaplicy. Z jej 
części dla gości zakonnic nie widać, są w bocznym 
skrzydle kaplicy. Słychać tylko ich śpiew, pogodny, 
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delikatny, jakby anielski. Gdy msza kończy się wycho-
dzimy. Jest gorąco. Muchy nękają konie, choć te stoją 
w cieniu. Krakus niecierpliwi się, bije nogą, gdy chcę 
przypiąć jego postronki do orczyka. Trudno z tyłu 
zbliżyć się do niego. Dobrze, że jest Nykoła; ten jakoś 
sobie z nim radzi. Z kościelnego wzgórza zjeżdżamy 
do miasteczka. Tu blisko sklep Montalbettiego. Jest 
oczywiście otwarty pomimo niedzieli. Montalbetti 
wie, że do kościoła zjeżdżają ludzie z całej okolicy 
i pewnie zechcą coś kupić. Tu Tatuś kupuje co nie-
dzielę wianki pachnącej kiełbasy, tyle, by starczyło dla 
wszystkich na śniadanie po powrocie z kościoła; to 
Tatusia niedzielny benefis. A potem wracamy. Konie 
idą raźniej niż przedtem. Wiadomo: do domu konie 
zawsze biegną szybciej. 
 Teraz, kiedy jest już Ciocia, obiad niedzielny 
jest wspaniały: po smakowitej zupie — wymyślna 
zapiekanka w muszelkach; dalej kurczęta pieczone 
z chrupiącą skórką; na koniec tort hiszpański albo 
trąbki z bitą śmietaną - pycha! W dzień powszedni 
obiad jest skromniejszy, ale też nie do pogardzenia: 
więc zupa jarzynowa lub grzybowa suto zabielana 
śmietaną (jarzyn w ogrodzie i grzybów w lesie pod 
dostatkiem), czy też owocowa; na drugie danie mogą 
być pierogi z serem i kartoflami, z czereśniami lub 
borówkami; gęsta śmietana zaróżowi się wtedy od 
czereśni lub zaliliowi od soku borówek; mogą być też 
kluski z serem, a w drugiej połowie lata knedle ze 
śliwkami. Na kolację jemy młode kartofle, mamałygę 
lub jakieś kasze — to wszystko oczywiście z kwaśnym 
mlekiem, kukurydzę albo jeszcze coś innego. Jak 
w jadłospisie dnia powszedniego, tak i w niedzielnym, 
choć jest on bogatszy, wszystko jest własne: z ogro-
du, z pola, lasu; poza solą i cukrem niczego się chyba 
nie kupuje, a najeść można się do syta, smacznie 
i zdrowo. Czy jest to bardziej wystawny obiad świą-
teczny, czy skromniejszy, dnia powszedniego, rytuał 
obowiązuje jednakowy. Gdy więc usłyszysz dźwięk 
gongu, zawieszonego u belki werandy, pospiesz się, 
bo spóźniać się na obiad nie wolno! A trzeba przecież 
uczesać się i umyć ręce. Nie wystarczy ręce myć, ręce 
trzeba umyć! Staś do obiadu wkłada zawsze bluzkę, 
nawet w największy upał, taki już jego zwyczaj; my 
nie, bo tego się nie wymaga. Jesteśmy już wszyscy 
w jadalni, czekamy, aż starsi usiądą; wtedy i my zaj-
miemy swoje stałe miejsca. Biały obrus przykrywa 
stół, przed każdym miejscem przygotowane jest 
nakrycie: więc dwa talerze, głęboki i płytki, szklanka 

na wodę, łyżka, widelec i nóż, a obok każdego nakry-
cia włożona w odpowiednie kółko biała serweta; 
każdy ma swoje kółko, żeby serwetki się nie mieszały 
i żeby każdy dostał swoją. Łyżki są srebrne, jak u nas 
we Lwowie, ale widelce i noże z nierdzewnej stali, 
z trzonkami z czarnego drewna. Waza z zupą, a po-
tem półmiski stawiane są przed ciocią Stefcią, która 
nakłada każdemu na talerz jego porcję; komu mało, 
może oczywiście dostać dodatek, ale zostawiać 
resztek na talerzu pod żadnym pozorem nie wolno! 
Na środku stołu stoi karafka z wodą ze źródełka. 
Wszyscy popijają tę wodę, jest zimna i bardzo dobra. 
A jeżeli do obiadu jest mięso, Wujcio Tadzio napomni 
mnie na pewno, tak na wszelki wypadek swoim 
sakramentalnym: "Kazik, nie ma żadnych żyłek, żad-
nych kosteczek, wszystko można zjeść!" - więc męczę 
się, by wszystko jakoś pogryźć i połknąć, bo wiadomo, 
że nic na talerzu nie może zostać. Podczas obiadu czy 
kolacji wszyscy rozmawiają, opowiadają, co kto robił, 
co ciekawego się zdarzyło. Jest gwarno i wesoło. 
A kiedy skończą jeść, Ciocia Stefcia wstaje pierwsza:  
to znak, że koniec obiadu, że można już podziękować 
i wstać od stołu. Nikt nie wstanie i nie odejdzie od 
stołu wcześniej. Ale czy na pewno nikt? Otóż to! Nikt 
od stołu wcześniej nie wstanie. Ale czasem może się 
zdarzyć, że ktoś znika. Jak to możliwe? Po prostu: 
przed chwilą był, a po chwili go nie ma. Tym kimś jest 
Wujcio Tadzio. Nie wiedzieliśmy wpierw jak to robi, 
bo właśnie siedział z nami przy kolacji, ... a tu nagle 
w sypialni leży w łóżku. Wreszcie odkryliśmy Wujcia 
system: kiedy Wszyscy zajęci są jakąś interesującą 
rozmową, Wujcio powoli zsuwa się z krzesła pod stół 
i na czworakach pod stołem wymyka się do sypialni. 
Taki jest ten nasz wujcio i bardzo go kochamy. No 
cóż, stół w jadalni jest szeroki i długi; pomimo wielu 
nóg, pod stołem jest sporo miejsca; wisząca nad 
stołem lampa naftowa rzuca światło tylko na biały 
obrus stołu, na podłodze za krzesłami jest mroczno. 
 Niedzielne popołudnie, oprócz zabaw na 
miejscu, często zabaw młodzieży z dorosłymi czy 
wspólnego spaceru do lasu, daje i inne możliwości. 
Dziś jest wielki upał, pojedziemy kąpać się w Dnie-
strze. Weźmiemy oczywiście inne konie, nie te, 
którymi rano jechaliśmy do kościoła. Tamte prze-
biegly już dziś swoje szesnaście kilometrów, niech 
więc odpoczną przed jutrzejszym dniem pracy. Do 
Dniestru w Bukównie niezbyt daleko, trzy, może 
cztery kilometry. Do polnej drogi przy Lasku Mariam-
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polskim dojedziemy na przełaj przez koniczynisko; nic 
mu to nie zaszkodzi. Jadąc polną drogą, ku wsi 
Bukówna mamy już z prawej strony krawędź ścianki 
Dniestru. Trzeba jednak pojechać dalej, gdzie droga 
zakosami schodzi w dół do rzeki. Tu przy średnim 
stanie wody, między zboczem ścianki, a rzeką, dość 
szeroka kamienista ,,plaża” łagodnym nachyleniem 
schodzi w wodę. Przy niskim stanie wody jest tu 
podobno bród i można przejechać końmi na prze-
ciwległy brzeg. Ale i wtedy nie jest to chyba bezpie-
czne, bo prąd nad wyraz silny, im bliżej ku środkowi 
rzeki - tym silniejszy. Już kilkanaście kroków od 
brzegu, gdzie woda ledwie po pas, nie sposób 
utrzymać się na nogach. Poziom wody zmienia się 
z dnia na dzień, czasem z godziny na godzinę, jak to 
z górską rzeką bywa. Gdzie dziś kamienista plaża, 
jutro, czy nawet za godzinę może być woda. Niewia-
rygodne wyda się więc zdarzenie, o którym tu opo-
wiem. A było tak: pewnej letniej niedzieli kąpiemy się 
w Dniestrze: najstarszy z nas Bolek pływa bliżej 
głównego nurtu, gdzie głębiej, a i prąd silniejszy; 
wiadomo - pływak z niego nie byle jaki; my wolimy 
trochę bliżej brzegu, bo z naszym pływaniem jeszcze 
nie najmocniej; Marysieńka, może wtedy sześcio-
letnia, bawi się przy Mamusi w całkiem płytkiej 
wodzie, tuż przy kamienistej plaży - gdzie jest głęboko 
,,jak żabie po oko”. W pewnej chwili głośne 
wołanie Mamusi: Chodźcie prędko, chłopcy, 
pomóżcie szukać! Marysieńka zgubiła w wodzie 
medalik z łańcuszkiem! Szukamy wszyscy w 
wodzie między kamieniami, tu gdzie bawiła się 
Marysieńka. Szukamy, szukamy, wreszcie 
rezygnujemy... 
 Minął rok. I znów niedzielne popołudnie, 
znów jesteśmy nad Dniestrem. Znów Bolek 
pływa bliżej środka rzeki, my trochę bliżej brze-
gu; Marysieńka przy Mamusi w płytkiej wodzie 
przy samym brzegu. Promienie popołudniowego 
słońca z ukosa padają na bystro płynącą po ka-
mieniach wodę i znów, jak przed rokiem, woła-
nie Mamusi: Chodźcie, chłopcy! Patrzcie, co za 
cud! Oto złoty medalik Marysieńki z łańcu-
szkiem, zgubiony przed rokiem! Zabłyszczał w 
słońcu między kamieniami, po których przepływa 
woda! Wracamy znad Dniestru. Zakosami drogi 
powoli podchodzimy w górę. Tu już płaskowyż, 
Dniestr został w dole. Ciocia i Mamusia z Marysieńką 
pojadą do domu końmi. Tatuś woli zawsze spacery: 

przyjeżdża przecież do nas tylko na sobotę i niedzielę; 
idziemy więc z nim razem. Droga prowadzi wśród pól. 
Słońce jest już nisko, niebo nad nami blednie, na 
zachodzie rozlewa sie purpurą. Nad horyzontem 
gdzieś daleko za Dniestrem, liliowieją wąskie pasma 
chmur. Za chwilę słońce skryje się za nimi i rozświetli 
ich rąbki czerwonawym złotem. Stajemy urzeczeni 
niepowtarzalnym pięknem. Ten obraz zachodzącego 
nad Dniestrem słońca zachowam jak największy skarb 
na zawsze, na moje zawsze! A gdy już czysty, głęboki 
granat nieba roziskrzy się nad nami milionami  
gwiazd, wśród których migotać będzie czerwony 
i bliski w tych latach, a od innych gwiazd większy 
Mars, usiądziemy wszyscy na werandzie kochanego 
dworku, oczarowani pięknem oleszowskiej, lipcowej 
nocy: nasi kochani Tatuś i Mamusia, Wujcio Tadzio 
i Ciocia Stefcia, my czterej chłopcy, nawet mała Mary-
sieńka nie śpi jeszcze... Ciszę przerywają półgłosem 
prowadzone rozmowy; raz po raz w parku odezwie 
się spóźniony ptak; na swych delikatnych skrzype-
czkach grają świerszcze. A z dala, od wsi w dolinie, od 
czasu do czasu niesie się śpiew młodych głosów: 
"Ołesził, Ołesził, Ołesził w dołyni. W Ołeszewi takie 
diłki., jak łysty w kałyni". 

Cdn 

 

 
 

 

 
 

Stary dwór w Oleszowie od strony północnej, 
 lipiec 1912 r. 
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Akcja "Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia", 2021 r. 

Edycja XII 
 

Ryszard Wiszniewski 

 
 XII edycja akcji "Mogiłę pradziada ocal od za-
pomnienia" rozpoczęła się 11 lipca 2021 r. Podobnie, 
jak w roku poprzednim, grupa składająca się z wolo-
ntariuszy pracujących dotychczas na cmentarzu 
w Tłumaczu, udała się do pracy w Buczaczu. W skład 
grupy wchodzili: Janina Ziobro, Ryszard Wiszniewski, 
Józef Dynaryński, Zbigniew Maliszewski, Janina 
Werno, Halina Kowalska i Teresa Miazga. Wolo-
ntariusze pochodzili z Dolnego Śląska i woj. lubu-
skiego. Pracującym wolontariuszem był także kiero-
wca Dariusz Biliński.  
 W kierunku granicy polsko-ukraińskiej wyru-
szyliśmy ok. godziny 18-tej. Na przejście graniczne 
Korczowa/Krakowec dotarliśmy we  wczesnych godzi-
nach porannych, w poniedziałek, 12 lipca. Po kilku 
godzinach oczekiwania i niewielkich perturbacjach 
związanych z tłumaczeniem dokumentów na język 
ukraiński, szczęśliwie opuściliśmy przejście graniczne 
i ok. godziny 8.30 znaleźliśmy się w klasztorze Sióstr 
Niepokalanek w Jazłowcu. Jazłowiec, to jedna z naj-
starszych osad polskich na Podolu zachodnim, sły-
nąca z dwóch ważnych bitew oręża polskiego: bitwą 
w 1684 r. stoczoną przez wojska króla Jana III Sobie-
skiego z Hospodarstwem Mołdawskim oraz zwycięską 
bitwą w lipcu 1919 r. 14 Pułku Ułanów 4 Dywizji 
Strzelców Polskich (zwanymi później Ułanami 
Jazłowieckimi) z wojskami Zachodnioukraińskiej 
Republiki Ludowej. W Klasztorze Sióstr Niepoka-
lanego Poczęcia NMP, założonym w 1863 r. przez bł.  
Marcelinę Darowską, przywitały nas siostry: Julia, 
Tatiana i Szymona, które przez cały okres pobytu 
zabezpieczały nam nocleg i wyżywienie.  
 12 lipiec jest na Ukrainie dniem świątecznym, 
związanym z św. św. Piotrem i Pawłem, wolnym od 
pracy, w związku z czym dzień ten przeznaczyliśmy na 
zwiedzanie klasztoru, gdzie w grobowcu zakonnym  
spoczywa Marcelina Darowska oraz ruin kościoła 
NMP, w którym znajduje się nagrobek zmarłego 
w 1609 r. polskiego kompozytora Mikołaja Gomółki, 
twórcy min. pieśni i muzyki kościelnej.  
 

 Korzystając z wolnego od pracy dnia wybra-
łem się także z Wasylem, moim kierowcą i przewo-
dnikiem do miejscowości Burakówka, leżącej 18 km 
od Jazłowca. Celem naszych odwiedzin było odna-
lezienie śladów przodków mojej znajomej, pani 
Gołębiewskiej, mieszkającej obecnie w Ośnie Lubu-
skim. Jej przodkowie nosili nazwisko Sokolnicki. Po 
pierwszych niepowodzeniach w poszukiwaniach 
śladów rodziny, dzięki pomocy sołtysa wsi, trafiłem 
do pana Bronisława Chwastowskiego, który urodził 
się w tej miejscowości w 1932 r. Pan Bronisław 
doskonale pamiętał Sokolnickich, wymienił ich  
imiona (Józef, Franciszek, Karol, Julian i Bronisław, 
a także wskazał miejsce gdzie stał ich dom. Pamiętał 
także rodzinę Domańskich, Augusta i Wojciecha 
Zemańczuków oraz Żyda, Abramka Bieleckiego. 
Odwiedziłem również polską część miejscowego 
cmentarza, który podobnie, jak wiele innych polskich 
cmentarzy na Ukrainie zarósł gęstą wieloletnią 
roślinnością. Moją wizytę w Burakówce zakończyło 
sympatyczne kilkugodzinne spotkanie w domu pana 
Bronisława oraz wspólnie zrobione pamiątkowe 
fotografie. Spotkanie z panem Bronisławem było 
bardzo wzruszające i pełne emocji. Od wielu lat nie 
miał kontaktu z Polakami. Dzięki naszemu spotkaniu 
mógł przez chwilę wrócić do czasów swojej młodości 
i znów rozmawiać po polsku. Żegnając się ze mną 
miał łzy w oczach. Po powrocie do Jazłowca miałem 
okazję porozmawiać z ks. Dariuszem Piechnikiem, 
który odwiedził nas wieczorem. Ks. Dariusz Piechnik 
jest proboszczem kościoła Wniebowzięcia NMP 
(obecnie pw. Matki Bożej Szkaplerznej) w Buczaczu. 
Gościł nas na plebanii w październiku 2020 r. podczas 
ubiegłorocznej akcji. Mogliśmy ponownie spędzić 
z nim czas na ciekawych rozmowach dotyczących 
wiary i ludzkiej egzystencji. 
 Buczacki cmentarz, na którym zaplanowane 
były prace porządkowe jest niezwykle piękny i dość 
dobrze zachowany. Obfituje w ogromną ilość przepię-
knych nagrobnych rzeźb. Malowniczo położony, 
zabytkowy cmentarz, jest jednym z najstarszych 
i najciekawszych nekropolii dawnego województwa 
tarnopolskiego. Lokowany pod koniec XVIII w. na 
wzgórzu Fedor, leżącym wówczas poza miastem, 
obejmuje powierzchnię ok. 3 ha. Od początku jego 
istnienia była to nekropolia wielowyznaniowa, na której 
chowano   głównie  wiernych  w   obrządku  rzymsko- 
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katolickim oraz grekokatolickim. Pierwotny teren 
cmentarza opasano w 1832 r. kamiennym murem, 
którego fragmenty zachowały się do dziś.   
 Największym obiektem cmentarza jest gro-
bowa kaplica Potockich, wokół której znajdują się 
pochówki inteligencji buczackiej oraz innych oby-
wateli miasta. Kaplica była miejscem spoczynku braci 
- Kajetana i Pawła Potockich, synów kasztelana 
lwowskiego Józefa Potockiego oraz Pelagii Potockiej, 
córki Jerzego Potockiego - starosty tłumackiego. Obaj 
byli kanonikami kościoła rzymskokatolickiego i właś-
cicielami dóbr ziemskich. Kaplicę ufundował ks. 
Paweł Potocki. Po II wojnie światowej, w okresie bol-
szewickim, szczątki braci zostały sprofanowane 
i trudno ustalić gdzie znajdują się obecnie. Kaplica 
jest bardzo zniszczona i zawiera tylko dwie luźno 
leżące płyty nagrobne braci. W najbliższej okolicy 
kaplicy Potockich znajdują się okazałe grobowce 
zamożnych rodzin Buczacza oraz miejsca pochówków 
zasłużonej dla miasta miejscowej inteligencji. 
Cmentarz nie posiada alei zasłużonych, a groby 
zwykłych mieszkańców miasta znajdują się wśród 
grobów buczackiej elity. Cmentarz jest czynny i odby-
wają się na nim bieżące pochówki, ale w odróżnieniu 
od cmentarza w Tłumaczu widoczny jest tu większy 
szacunek do starych grobów i dbałość o ich stan tech-
niczny. Stare pomniki stoją spokojnie wśród grobów 
współczesnych.  
 Pracę na buczackim cmentarzu rozpoczęliśmy 
rano 13 lipca. Bardzo miłym zaskoczeniem był dobry 
stan  części  cmentarza  uporządkowanego  przez  nas  

w roku poprzednim i wykoszonym przez stronę ukra-
ińską w roku bieżącym. Dzięki temu w tym roku mo-
gliśmy zająć się następną częścią cmentarza, która 
wymagała pracy piłami, siekierami i sekatorami. 
W pracy wsparł nas ks. Dariusz Piechnik przywożąc 
nam w trakcie odpoczynku zimne lody. Niestety 
zmęczenie ponad 30-stopniowym upałem zmusiło 
nas do skrócenia dnia pracy do godziny 16-tej. W nas-
tępnych dniach, pomimo wysokiej temperatury, 
praca była już nieco lżejsza, bo zaczął wiać chłodzący 
nasze ciała lekki ożywczy wiatr i niebo lekko się za-
chmurzyło. Odsłanialiśmy kolejne groby i porządko-
waliśmy otoczenie wspaniałych grobowców, min. 
rodziny Lewickich, Białkowskich i Mroczkowskich, na 
których wyryte epitafia napisane nieużywanym już 
dziś dawnym językiem polskim, przypominały żyjące 
tu kiedyś osoby. Wycinaliśmy kolejno drzewka, krzaki 
i chwasty, zanosząc cały "urobek" do punktu zbior-
czego, z którego strona ukraińska miała wywieźć go 
do utylizacji. 15 lipca, w czwartek, dołączyła do nas 
grupa wolontariuszy ze Ścinawy i Bolesławca, która 
pomogła nam w pracach porządkowych. W tym 
samym dniu pracujących wolontariuszy odwiedziła 
ekipa TVP Polonia z panią red. Grażyną Orłowską, 
która realizowała program dokumentujący naszą 
pracę. Mieliśmy okazję przekazać swoje przemyślenia 
i zdać sprawozdanie z wykonanych prac.  Wieczorem 
powróciliśmy do Jazłowca na kolację, aby ponowne 
spotkać się z ks. Dariuszem Piechnikiem.  
 16 lipca (piątek) prace prowadziliśmy nieco 
krócej, aby móc uczestniczyć w Mszy św. odpustowej 
z okazji święta Matki Bożej Szkaplerznej, którą cele-
brował ks. Dariusz Piechnik, a uświetnił występ chóru 
dziecięcego. Następne dni pracy były znojne, ale 
wspaniałe zaopatrzenie w żywność i różne napoje 
przygotowane przez siostry łagodziły trud pracy. 
Odsłoniliśmy wiele grobów, wśród których znalazły 
się groby zasłużonych dla miasta obywateli, min. 
Antoniego Kobylańskiego - ułana wojsk polskich 
Tadeusza Kościuszki, Edwarda Krzyżanowskiego - 
polskiego lekarza, balneologa, autora popularnych 
dzieł medycznych, działacza społecznego i radcy, 
zastępcy marszałka  powiatowego, lekarza miejskiego 
i kolejowego, pierwszego prezesa TG "Sokół" w Bu-
czaczu i honorowego obywatela miasta, ks. Macieja 
Andrzejowskiego - wieloletniego proboszcza parafii 
rzymskokatolickiej  w  Buczaczu,  Józefa Popkiewicza -  
 

Cmentarz w Buczaczu 
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ck starosty i sędziego powiatowego, a także nagrobek 
Józia Zycha wykonanego przez znaną firmę  lwowską  
Henryka Perier z umieszczonym na płycie epitafium: 
"Uleciałeś w niebios progi, a zimna mogiła pokryła 
złudne rodziców nadzieje" i wiele innych.  
 W szóstym dniu pobytu (sobota) udaliśmy się 
na cmentarz w Tłumaczu. Na cmentarzu tym nie 
mamy zbyt wiele czasu, aby go uporządkować, jak 
w latach poprzednich, więc nasze prace ograniczają 
się tylko do porządkowania alei głównej. Praca jest 
tam zawsze ciężka, bo czeka tam nas co roku rozroś-
nięty, gęsty i twardy niczym bambus rdestowiec 
sachaliński. Bardzo przykre jest też zauważalne przej-
mowanie polskich nagrobków oraz nagminne rzuca-
nie śmieci pod polskie groby. Po zakończonej pracy 
spotkaliśmy się jak zwykle z panią Sławą Fuczenko, 
naszym dobrym duchem w Tłumaczu, która zawsze 
przyjmuje nas jak matka.  
 18 lipca, w niedzielę, zorganizowaliśmy wycie-
czkę do sanktuarium maryjnego w Zarwanicy, tzw. 
"ukraińskiej Jerozolimy", znanym jako duchowe cen-
trum kościoła grekokatolickiego. W wiosce położonej 
22 km od Buczacza znajduje się sanktuarium ze 
słynącą łaskami ikoną Matki Bożej Zarwanickiej. Jest 
to bardzo popularny cel pielgrzymek przybywających 
z Ukrainy, a także z Polski i Słowacji. W dniu naszego 
pobytu w sanktuarium odbywał się odpust, więc 
mieliśmy okazję uczestniczyć w liturgii, zwiedzić 
kompleks kaplic i murów przypominających Jerozo-
limę z czasu męki i śmierci Zbawiciela opisaną na 
kartach Pisma Świętego, zanurzyć się w zimnym 
źródełku św. Anny oraz zrobić zakupy na licznych 
straganach. Spotkaliśmy tam także polską pielgrzymkę 
biegowo-rowerową, która przybyła do Zarwanicy 

z Częstochowy. W drodze powrotnej do Ja-
złowca zatrzymaliśmy się na chwilę w Ru-
komyszu, gdzie znajduje się skalny mona-
styr, skalne tarasy i groty, w których daw-
niej zamieszkiwali mnisi oraz cerkiew pw. 
św. Onufrego. W ostatnim dniu pracy, 19 
lipca, potężne burze i ulewy uniemożliwiły 
nam prowadzenie jakichkolwiek prac na 
cmentarzach, w związku z czym przezna-
czyliśmy go na ostatnie wizyty i zakupy. 20 
lipca, spakowaliśmy swoje rzeczy, poże-
gnaliśmy sie z życzliwymi siostrami, odwie-
źliśmy narzędzia na przechowanie do  ks. 

Piechnika w Buczaczu i wyruszyliśmy w drogę po-
wrotną do Polski.  
 

Moje powroty w rodzinne strony 

Ryszard Wiszniewski 

 Wyjazdy na Ukrainę są dla mnie zawsze 
niezwykle ważne i ciekawe, dlatego chętnie i na ile 
pozwala mi czas zawsze tam wracam. Pierwszy wy-
jazd związany był z lipcowymi pracami na cme-
ntarzach, natomiast drugi, zorganizowałem już 
prywatnie w październiku 2021 r. W towarzystwie 
koleżanki Janiny Ziobro udałem się na tydzień na 
Ukrainę prywatnym samochodem,  aby zawieźć i roz-
dzielić dary zebrane przez nią i mieszkańców Legnicy 
oraz Legnickiego Pola. Oboje jesteśmy członkami 
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan i wolontariu-
szami porządkującymi od kilku lat w ramach akcji 
"Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia" cmentarze 
w Tłumaczu, Oknianach i Buczaczu. Działalność ta 
zaowocowała dużą ilością przyjaznych kontaktów 
z mieszkańcami tych miejscowości i spowodowała 
chęć ich materialnego wspierania, a także dała możli-
wość odnajdywania przodków, którzy zamieszkiwali 
tamte ziemie przez setki lat. W trakcie tego pobytu 
przejechałem swoim samochodem prawie 1200 km  
odwiedzając miejsca, na których najbardziej nam 
zależało. Dwukrotnie odwiedziliśmy siostry  w Jazłowcu, 
przeprowadziliśmy wizję lokalną na cmentarzu 
w Słobudce Dżuryńskiej, na którym prawdopodobnie 
przyjdzie nam pracować w przyszłym roku oraz prze-
kazaliśmy dary w Tłumaczu i Oknianach - rodzinnej 
miejscowości Janki. W Tłumaczu nocowaliśmy pod 
opieką pani Sławy Fuczenko, która zapewniła nam 
także wikt, spotkaliśmy się z Larysą i Wiktorem 

Wolontariusze na cmentarzu w Buczaczu 
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Dobrowolskimi, którzy prowadzą w Tłumaczu 
sobotnią szkołę polską, Wirą Woroszczuk, a także 
uczestniczyliśmy w Mszy św. odprawionej przez ks. 
Artura Zauchę. 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Na tłumackim cmentarzu odwiedziliśmy groby 
Józi Moczulskiej i jej matki. Niepokój nasz budzi stan 
niektórych zabytkowych pomników na tłumackim 
cmentarzu, które w każdej chwili mogą przestać 
istnieć. Rzeźba Matki Bożej na jednym z grobów 
mocno się przechyliła, a grobowiec ks. Sawy grozi 
zawaleniem. Zatrzymaliśmy się także w miejscu bitwy 
pod Obertynem, stoczonej w 1531 r. pomiędzy 
polskimi  wojskami  hetmana  wielkiego  koronnego  

Jana Tarnowskiego i armią mołdawską pod dowó-
dztwem władcy Mołdawii Piotrem Rareszem, zwa-
nym Petryłą. Ponieważ jestem człowiekiem cieka-
wym świata przeprowadziłem nawet wizję lokalną 
w miejscowości Kutyszcze (Kutyska) położonej nie-
zwykle malowniczo nad brzegiem Dniestru. Zapro-
wadził mnie tam  obraz namalowany przez Bohdana 
Tokarczuka zatytułowany "Dniestr pod Kutyszczem", 
który nabyłem 4 lata wcześniej.  To urokliwe miejsce 
jest ciągle takie samo, więc uwieczniłem je sesją 
zdjęciową. Jednym z przedsięwzięć, w którym miałem 
przyjemność uczestniczyć, było przywiezienie z Bu-
czacza kamiennej rzeźby Matki Bożej, wzorowanej na 
pomniku z Lourdes. Figura ta była częścią wypo-
sażenia kościoła św. Anny w Tłumaczu i nieco 
uszkodzona została przechowana, podobnie jak kilka 
innych pamiątek kościelnych, przez Józię Moczulską. 
Dzięki zaangażowaniu Janki Ziobro i Włodzimierza 
Sobolewskiego, który odtworzył uszkodzone dłonie 
i nos  figury oraz pani Haliny Kowalskiej, która dos-
tarczyła potrzebnych do rekonstrukcji materiałów, 
można było przywrócić jej dawną świetność i ozdobić 
wnę-trze obecnego kościoła. Jestem człowiekiem 
niewie-rzącym, ale czułem wielką radość i dumę, że 
mogłem uczestniczyć w tym "magicznym" działaniu, 
i sprawić radość katolikom w Tłumaczu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wspólne zdjęcie po Mszy św. w tłumackim 
kościele. Pierwszy z prawej ks. Artur Zaucha 

Pomnik MB na jednym z grobów  
zagrożony zawaleniem 

Pomnik Matki Bożej w tłumackim kościele 
odrestaurowany przez W. Sobolewskiego 
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Drugim niezwykle ważnym dla mnie celem podróży 
było sfinalizowanie mojego projektu w postaci 
ufundowania tablicy pamiątkowej zatytułowanej 
"Wszystkim ludziom, którzy żyli, pracowali i zmarli 
w Hryniowcach". Hryniowce w dawnym powiecie 
tłumackim to mój "Heimat", jak mawiają Niemcy. 
Z tej miejscowości  wywodzi się moja rodzina, dlatego 
uznałem, że ta pamiątka "zaklęta w kamieniu" prze-
trwa lata i będzie przypominać nam o wspólnej, 
często bardzo dramatycznej historii.  Tablicę złożyłem 
na ręce mieszkańców Hryniowiec i już tylko od nich 
zależy gdzie i kiedy ją wyeksponują.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Jak wspomniałem wcześniej, jestem człowie-
kiem ciekawym świata, a także chętnie pomagam 
innym, podjąłem się poszukiwania śladów rodziny 
Lasotów, która żyła przed wojną we wsi  Podzame-
czek koło Buczacza. Niestety czas zrobił swoje i nie 
znalazłem już nikogo z żyjących świadków tamtych 
czasów. Po II wojnie światowej prawie cała wieś, 
w tym część rodziny Lasotów, została wysiedlona do 
Polski, a na ich miejsce przesiedlono Łemków z okolic 
Sanoka, Lubartowa i Przemyśla. Zrobiłem tam kilka 
zdjęć miejscowości i miejscowego cmentarza, prze-
prowadziłem kilka rozmów z mieszkańcami wsi, min. 
z panem Zapotocznym, ale niestety nie udało mi się 
uzyskać żadnych konkretnych wiadomości. Starsi 
poumierali, a młodsi nie byli zainteresowani "polskimi 
historiami". Te białe plamy w pamięci wielu rodzin na 
Ukrainie są wynikiem represji sowieckich, które 
w obawie przed szykanami w znacznym stopniu 

ograniczyły przekazywanie prawdy o przodkach 
i rodzinie. Często bywało tak, że wnuk nie wiedział 
kim był jego dziadek. Wracając do głównego celu 
naszej podróży, czyli transportu darów, chcę podzię-
kować Janeczce za wielkie serce, która dzięki swojej 
pracy i zaangażowaniu wspiera na Ukrainie ludzi 
potrzebujących, a ja, jeżeli tylko czas i zdrowie mi na 
to pozwoli chętnie będę w takich działaniach ją 
wspierał. 
 

Dzieje rodziny Burczyńskich 

Jadwiga Storożenko z d. Burczyńska 

W Zeszytach Tłumackich (ZT 2(64)2019 r. oraz ZT 

1(65)2020 r.) drukowano wspomnienia rodzinne 

rodziny Burczyńskich, których autorką była Jadwiga 

Storożenko z d. Burczyńska. Druk powyższych wspo-

mnień zakończony został na etapie zamykającym 

dzieje rodziny w momencie zakończenia II wojny 

światowej. Jadwiga Storożenko, zwana przez bliskich 

i przyjaciół Wisią, opisała także powojenną historię 

swojej rodziny, usytuowaną w realiach powstającej 

po wojnie nowej Polski, tworząc jej historyczny zapis. 

Dalszy ciąg tych wspomnień umieszczam w tym nu-

merze ZT, aby oddać ostatnią posługę i hołd wspa-

niałej kobiecie - córce, siostrze, matce, babci i niezło-

mnej tłumaczance, która od początków istnienia tłu-

mackiej organizacji była jej aktywnym członkiem. 

Zmarła w Katowicach 10 października 2021 r. 
 

 Po zakończeniu pracy w gminie w Olbrach-
towie rozpoczęłam edukację w Technikum Budo-
wlanym, które stwarzało perspektywę pracy. Moi 
bracia również podjęli dalszą naukę. Kazik w Tech-
nikum Budowlanym, a Zygmunt zapisał się na stu-
dium wieczorowe, na którym podjęli również naukę 
dwaj bracia - Antoni i Władysław Storożenkowie, 
zdemobilizowani żołnierze Armii Kościuszkowskiej, 
odznaczeni wieloma orderami za uczestnictwo w bi-
twach II wojny światowej. Storożenkowie mieszkali 
w Żarach przy ul. Osadników Wojskowych znajdującej 
się w pobliżu rynku. Zajmowali mieszkanie na 
pierwszym piętrze, a na parterze znajdowały się po-
mieszczenia sklepowe, w których ich ojciec zorga-
nizował tak potrzebny wówczas sklep spożywczy. 
Zaopatrzeniem zajmowali się synowie, głównie 
Antoni, jeżdżąc po kraju w poszukiwaniu różnych 
artykułów. Poprzez kontakty z Zygmuntem obaj 
bracia zaprzyjaźnili się z całą naszą rodziną i zaczęli 

Tablica pamiątkowa ufundowana przez 
Ryszarda Wiszniewskiego 
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nas odwiedzać w Olbrachtowie. Władek – szaławiła, 
bez przerwy organizował różne imprezy taneczne 
i kuligi, natomiast stateczny i poważny Antoni zaczął 
nas odwiedzać szczególnie w poszukiwaniu mego 
towarzystwa. W trakcie nauki w Technikum nale-
żałam do harcerstwa, tego jeszcze prawdziwego - 
polskiego, które w dniach uroczystych całym hufcem 
maszerowało do kościoła. Później nikt z nas nie poku-
sił się o zaszczyt przynależności do ZMP. W między-
czasie w Olbrachtowie zaszły duże zmiany.  Miejsce 
rosyjskiej armii w dworku zajęło Wojsko Polskie, 
zagospodarowało go i zaopatrywało w artykuły 
mleczne garnizon żarski. Opuszczony do tej pory 
obiekt szkoły zajął przyjezdny nauczyciel, pan Szyc 
z żoną i córką Ireną. Irena pomagała ojcu w zorga-
nizowaniu nauki w szkole. Mój brat Zygmunt zainte-
resował się Ireną, która wyróżniała się z otoczenia, 
elegancją i gustownymi ubraniami, otrzymywanymi 
z Ameryki. W późniejszym okresie podjęła dalszą 
naukę w Studium Nauczycielskim i po śmierci ojca 
przejęła jego funkcję, a po pewnym czasie została 
moją bratową. 
 

 
  
 

 
 Zmiany zachodzące w strukturach gospo-
darczych i politycznych w powojennej polskiej 
rzeczywistości nie ominęły także szkolnictwa. Na 
skutek reorganizacji szkolnictwa średniego w Żarach 
utworzono technikum czteroletnie, więc kilka osób 
z naszego roku (w tym mnie) skierowano do Liceum 
Budowlanego we Wrocławiu. Po zdaniu odpowie-
dnich egzaminów tylko ja zostałam zakwalifikowana 
i przyjęta na drugi rok liceum, a dwie osoby  przyjęto  
na   rok  pierwszy.  Pozostali   się   nie  zakwalifikowali 

 W ten sposób znalazłam się jako jedyna dzie-
wczyna w prawie trzydziestoosobowej klasie, sym-
patycznie i opiekuńczo traktowana przez pozostałych 
kolegów. We Wrocławiu mieszkałam początkowo na 
poddaszu w budynku kolejowym przy dworcu 
Świebodzkim, a później przy ulicy Ciepłej w jedynym 
ocalałym przy tej ulicy budynku. Mieszkałam również 
na poddaszu z oknem w dachu w towarzystwie ogro-
mnej ilości spasionych szczurów, z którymi regularnie 
staczałam walki. Czas we Wrocławiu upływał mi dość 
samotnie. Relacje z kolegami miałam poprawne, ale 
oficjalne. Dla uniknięcia jakichkolwiek pomówień, czy 
konfliktów, nie zapraszałam nikogo do domu. Poza 
nauką czas spędzałam jak pustelnica. Rano przed lek-
cjami msza w kościele, potem szkoła, kościół, nauka 
itd. W czasie całego okresu pobytu we Wrocławiu, 
byłam dwa razy w kinie i raz w teatrze. Przeżyłam 
jednak kilka radosnych i szczęśliwych dni kiedy Tosiek 
w trakcie podróży służbowych odwiedzał mnie 
w mojej samotni. Pitrasiłam wtedy na swojej 
maszynce elektrycznej wspaniały obiad i okraszałam 
czułą rozmową. Wszelkie wolne od nauki dni i waka-
cje spędzałam w domu w Olbrachtowie pomagając 
Mamci w polu i w pracach domowych. Wolne chwile 
spędzałam w pięknie zagospodarowanym przez 
Mamcię ogródku. Ławka pod rozłożystą jabłonią 
stanowiła wspaniały azyl na wypoczynek. Ogródek 
tonął w różach, których naturalnie nie wolno było 
zrywać, gdyż przeznaczone były wyłącznie do deko-
racji ołtarza w Olbrachtowskim kościółku. 
 We Wrocławiu żyłam bardzo oszczędnie 
i skromnie, do czego zresztą byłam przyzwyczajona. 
Tatko jako bezpartyjny nie zarabiał zbyt wiele, ale 
Babcia wspomagała nas finansowo. Mamcia dosko-
nale gospodarzyła, uprawiając ogród i hodując drób, 
dlatego mogli mnie rodzice we Wrocławiu utrzy-
mywać. W czerwcu 1950 r. zdałam egzamin matu-
ralny i uzyskałam tytułu technika budowlanego, 
otrzymując jednocześnie nakaz pracy w Przedsię-
biorstwie Budowy Zakładów Przemysłu Ciężkiego 
w Gliwicach. W tym samym czasie Zygmunt pracował 
już na Górnym Śląsku w Zakładach Materiałów Budo-
wlanych Przemysłu Węglowego. Znalazł mi więc 
mieszkanie sublokatorskie w domku jednorodzinnym 
zamieszkałym przez wdowę z córką.  Sytuacja ta sko-
mplikowała łączące mnie z Antosiem więzi, który 
zwolnił się z pracy w Żarach i podążając za mną 
zamieszkał również w Gliwicach przy ul. Robotniczej. 

Od lewej: Zygmunt Burczyński, Jadwiga Storożenko 
i Antoni Storożenko 
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 Wówczas razem z Tośkiem (w tym czasie 
jeszcze Panem Antkiem, gdyż zgodnie z obowią-
zującymi nas zasadami żyliśmy w celibacie), 
przystąpiliśmy do egzaminów w Wieczorowej Szkole 
Inżynierskiej w Katowicach, który zdaliśmy pozy-
tywnie. Mój brat Zygmunt miał już stałą posadę 
w Zakładach Materiałów Budowlanych Przemysłu 
Węglowego, więc Tośkowi udało się uzyskać zatru-
dnienie w tymże przedsiębiorstwie w dziale budo-
wlanym w charakterze inspektora technicznego. Ja 
natomiast zostałam skierowana do pracy, jako 
technik budowlany przy budowie baterii 
koksowniczej w kopalni "Jadwiga" w Biskupicach. 
Była tam dość znaczna grupa robotników z Opol-
szczyzny, ale traktowana tam byłam bardzo 
przyjaźnie, jako „pani Technikarka”. Ta bezpośrednia 
pierwsza praca z robotnikami nauczyła mnie pracy 
z ludźmi o różnych pozycjach społecznych. Po re-
organizacji przedsiębiorstwa dostałam nakaz pracy 
w Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłu Budo-
wlanego przy ul. Zwycięstwa w Gliwicach. 
Zatrudniono mnie w dziale technicznym.  
 

 
 
 
 
 Nadszedł także czas na zalegalizowanie  
związku z Tośkiem. Ponieważ nie mieliśmy możliwości 
skorzystania z jakichkolwiek urlopów, więc w prze-
ciągu soboty i niedzieli 22-23 września 1951 roku 
wzięliśmy obydwa śluby. Było to możliwe tylko dzięki 
Rodzicom i ich przyjacielskim stosunkom z sąsiadami, 
władzami gminnymi i proboszczem. W piątek po 
południu przygotowane zostały odpowiednie doku-
menty w gminie w Olbrachtowie, a w sobotę w parafii 

żarskiej. Ślub kościelny odbył się w olbrachtowskim 
kościółku przyozdobionym nieco na tą uroczystość 
w sobotni wieczór. Miałam na sobie skromniutką 
suknię ślubną, szytą również w przyspieszonym 
terminie przez naszą słynną olbrachtowską krawco-
wą, a w ręce dzierżyłam ofiarowaną przez Zygmunta 
wiązankę storczyków. W uroczystościach z mojej 
strony uczestniczyła Ciocia Aniela z Rysią, stryjek 
Ludwik z żoną Bronią, oraz państwo Szycowie z córką 
Ireną. Ze strony Tośka jego rodzice z bratem Wła-
dkiem, wujostwo Księżopolscy z Bydgoszczy z córe-
czką Jadzią, oraz kuzynostwo z Żar. Po ślubie odbyło 
się, pomimo chudych lat, wspaniałe przyjęcie we-
selne, jak zwykle przygotowane przez kochaną 
Mamcię.  W niedzielę po nieprzespanej nocy odbyły 
się poprawiny w domu rodziców Tośka w Żarach 
z udziałem tych samych gości z wyjątkiem państwa 
Szyców. Wszelkie formalności i obowiązujące obrzędy 
zostały spełnione i już w innych układach rodzinnych 
rozpoczęliśmy nowe życie. Noc i podróż poślubną 
spędziliśmy w pociągu do Gliwic, gdyż w poniedziałek 
rano musieliśmy być w pracy, ale byliśmy nareszcie 
razem. 
 Jak wcześniej wspominałam, moje życie 
toczyło się w głównej mierze w męskim otoczeniu. 
W domu rodzinnym tylko bracia. W szkole średniej 
i na studiach prawie wyłącznie mężczyźni. Wachlarz 
osobowości był ogromny i bardzo różnorodny. Mój 
mąż różnił się od innych. Jego osobowość kształ-
towały wyjątkowo skomplikowane warunki życiowe. 
Już jako kilkuletnie dziecko, które z natury potrzebuje 
ciepła i czułości matczynej, musiał się opiekować 
chorą matką i jeszcze młodszym od siebie bratem. Ta 
szkoła życia trafiła na wyjątkowo pozytywne cechy 
charakteru. Ciężka praca od dzieciństwa, łaknienie 
wiedzy i zaangażowanie w działalność harcerską 
ukształtowały w nim poczucie odpowiedzialności 
i nauczyło wyboru właściwych wartości. Nie bez zna-
czenia tu była jego gorąca wiara w Boga. Zna-
miennym faktem jest, że nasza znajomość rozpo-
częła się właśnie na placu kościelnym. Obopólną 
chęcią bliższej znajomości był rodzaj jakiejś przyjaźni 
z pierwiastkiem głębszego uczucia. Imponował mi 
jego sposób bycia. Był zawsze taktowny, zachowywał 
się z pewnym dystansem, nie prawił mi gładkich 
komplementów. Czułam się z nim bezpieczna i swo-
bodna. Nie nalegał na zbliżenia, był czuły bez nachal-
ności. Uszanował także moją dość znaczącą 

 Od lewej: Franciszek i Helena Burczyńscy, Jadwiga 
i Antoni Storożenko, Genowefa i Józef Storożenko 
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powściągliwość do zbliżeń. Nie uznawał uczuć na 
pokaz. Pierwszy raz oświadczył mi się w sposób 
bardzo oryginalny i dyskretny. Otóż jak do przyjaciela 
zwróciłam się do niego o wpisanie się do mego 
pamiętnika, w którym już widniały podpisy kilku 
moich nauczycielek i przyjaciół. Pod pięknym wier-
szem o cechach samuraja, w wizerunku serca  wkom-
ponował nieczytelne dla zwykłego czytelnika wyz-
nanie miłosne. W ogóle wykazywał wyjątkową inwen-
cję. Na przykład: Dowiedział się wcześniej, że kiedyś 
w dzieciństwie uczyłam się gry na skrzypcach i sądząc, 
że zechcę może kontynuować tę naukę, wynalazł 
gdzieś skrzypce i przy jakiejś nadarzającej się okoli-
czności wręczył mi je, jakby to był zwykły bukiecik 
kwiatów z własnego ogródka. Uwzględniając ówczes-
ne trudności w branży złotniczej, postanowił własno-
ręcznie wykonać dla mnie ślubną obrączkę ze złotej 
rosyjskiej dziesięciorublówki. Kolejnym zaskoczeniem 
dla mnie był otrzymany od Tośka nietuzinkowy 
prezent. Otóż poważnie zachorowałam na serce. 
Jednym z leków miało być noszenie bursztynów. 
Skompletował więc zestaw biżuterii, to jest naszyjnik 
bursztynowy, bransoletkę oraz klipsy. Każdy z tych 
gestów odbywał się bardzo dyskretnie, jakby chodziło 
o zwykłą przesyłkę pocztową. Są to, biorąc pod uwa-
gę skalę materialną niewiele znaczące drobiazgi, ale 
w sferze uczuciowej nabierają głębokiej wartości. 
 Pełen zasób zalet i talentów ujawnił się w ko-
lejnych latach pożycia małżeńskiego. Był nieocenioną 
podporą w funkcjonowaniu życia rodzinnego. Jako 
złotej rączce nie było dla niego spraw trudnych. Repe-
rował na przykład wszystkie urządzenia mechaniczne, 
począwszy od samochodu, poprzez pralkę, lodówkę 
aż do precyzyjnego zegarka. Nie powstydził się rów-
nież wykonywaniem tak zwanych babskich prac np. 
szycie na maszynie tak wówczas brakującej bielizny 
pościelowej. Uszył dla mnie spódnicę, spodnie, gar-
sonkę, dla siebie, spodnie i koszule. Wieczorami po 
ciężkiej pracy potrafił wyczarować dzieciom na 
zabawy przedszkolne i szkolne piękne stroje rycerskie 
i szwoleżerskie. Nie ograniczał się tylko do prac na 
potrzeby własnej rodziny. W ramach pomocy sąsie-
dzkiej bezpłatnie wykonywał im drobne projekty 
budowlane, nadzorował budowę domków i ich ele-
mentów. Dziś  po półwieczu w związku małżeńskim 
nic nie zmieniło się w jego stosunku do mnie i na 
odwrót. Nigdy nie podniósł na mnie głosu, nigdy nie 
robił scen zazdrości – nawiasem mówiąc nie dawałam 

do tego okazji. Nigdy nie narzekał na brak wygód, nie 
grymasił przy jedzeniu, nie uchylał się od żadnej 
pracy. Był chyba też najlepszym ojcem i dawał 
dzieciom dobry przykład. 
 Po ślubie zamieszkaliśmy wreszcie razem 
u Państwa Dubasiewiczów w jednym pokoju, z uży-
walnością kuchni i sanitariatów. Nasz apartament był 
komfortowo wyposażony w jedno żelazne łóżko z ma-
teracem, nieduży stół, dwa krzesła, szafkę z szufla-
dami oraz szafę ubraniową, którą  stanowiła dość głę-
boka wnęka drzwiowa między pokojami z wmonto-
wanymi wieszakami i zasłonką. Był także duży piec 
kaflowy w kącie pokoju. Nie było to wiele, ale serde-
czna miłość i oddanie stanowiły resztę potrzebną do 
życia. Zresztą nie było wiele czasu na spędzanie 
w domu. Skoro świt biegliśmy do pociągu zdążając do 
pracy. Z niej, biegiem na wykłady do Katowic, o godzi-
nie 20-tej lub 21-szej znów pociągiem do Gliwic. 
Potem mycie, sprzątanie, gotowanie, nauka ze skry-
ptów, krótka drzemka i znów do kieratu. Po upływie 
roku, 7 listopada 1952 r., urodził się nam pierwszy 
syn Jerzyk. Poród odbył się w domu Mamci w Olbra-
chtowie i był bardzo skomplikowany. Położna, pani 
Olszowcowa, przyjechała z Kunic furmanką już w tra-
kcie porodu i była przerażona. Dziecko było duże 
(4,6kg.) i ułożone pośladkowo. Mamcia klęczała na 
moim brzuchu, żeby dziecko się nie cofało i modliła 
się głośno. Władkowi udało się ściągnąć lekarza, ale 
gdy dojechał było już po porodzie. Zdziwił się widząc 
duże, zdrowe, różowiutkie dzieciątko i zdrową matkę. 
Urlop macierzyński i dziekański spędziłam w Olbra-
chtowie. Na bieżąco korzystając z Tośka notatek 
uczyłam się w domu i w odpowiednich terminach 
zdawałam obowiązujące egzaminy. Moja kochana 
Mamcia, jak zwykle pełna poświęceń, postanowiła 
umożliwić mi kontynuowanie studiów i zaopiekować 
się dzieckiem. Przy tylu obowiązkach w domu i gos-
podarstwie było to zajęcie ponad jej siły, ale z Bożą 
pomocą dzieciątko chowało się nadzwyczaj dobrze. 
Każdy mój wolny dzień, soboty i niedziele po skoń-
czonym urlopie starałam się poświęcić dziecku, 
spędzając wiele godzin w pociągu, najczęściej na 
stojąco. Przy okazji pomagałam nieco Mamci w gos-
podarstwie. 
 Wróciłam na uczelnię. Studenci na moim roku 
byli w bardzo różnym wieku, niektórzy nawet 
w bardzo podeszłym, ale atmosfera była sympatyczna 
i koleżeńska. W naszej sytuacji warunki studiowania 
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były bardzo trudne, ale nadzieja że kiedyś się ta 
gehenna skończy dodawała nam sił. Zaliczenia i egza-
miny zdawaliśmy na bieżąco, przy czym nie zdarzyło 
się w całym okresie naszych studiów powtarzanie 
któregoś egzaminu. Dzięki przychylności ówczesnych 
władz uczelnianych, które uwzględniły nasze rzetelne 
traktowanie studiów, otrzymaliśmy wspólną pracę 
dyplomową. W tym czasie większość liczących się 
zakładów pracy posiadało dla swoich pracowników 
przydziały budujących się mieszkań. Należało do nich 
także przedsiębiorstwo, w którym pracował Tosiek. 
Kierownictwo zakładu ceniło sobie jego pracę, a zna-
jąc także warunki mieszkaniowe naszej powiększa-
jącej się rodziny uwzględniło wniosek Tośka i przy-
dzieliło mu mieszkanie w Tychach. W tej sytuacji  
byłam zmuszona przenieść się tam do pracy. Była to 
wówczas licząca się przyszłościowa baza zaopatrująca 
Śląsk w budownictwo mieszkaniowe tzw. miasto 
sypialnia. Przeniesienie to wymagało zmiany nakazu 
pracy między ministerstwami. Uzyskałam zgodę na 
zatrudnienie w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych 
„DBOR” w Tychach od dnia 11.01.1954r. w chara-
kterze inspektora technicznego, później inspektora 
nadzoru. Otrzymaliśmy przydział na dwupokojowe 
mieszkanie na pierwszym piętrze o powierzchni 46m2 
z kuchnią, łazienką i przedpokojem przy ul. Pstro-
wskiego 10/3 (obecnie Arkadowa) na osiedlu „A”. Był 
to pierwszy etap naszego życia rodzinnego. Miesz-
kanko było ciasne ale własne. Meble do wyposażenia 
mieszkania przywieźliśmy pociągiem z Żar i Olbrach-
towa. Lokalizacja obiektu, w którym zamieszkaliśmy, 
była stosunkowo korzystna, a stanowiła pierwsze 
osiedle „A” mieszkaniowe w Tychach, zwanych w tym 
czasie Nowymi Tychami. Brakowało jeszcze dróg 
i chodników, brnęliśmy po kolana w błocie, ale blisko 
było do dworca kolejowego i do miejsca mojej pracy. 
Okno dziennego pokoju wychodziło na budynek 
szkoły podstawowej nr 2 i szkolne boiska.  Tu zaczęła 
się edukacja naszych dzieci, najpierw Jerzyka a potem 
Elżuni. Również blisko było do przedszkola i żłobka. 
Na zapleczu naszego budynku mieścił się główny plac 
osiedlowy - Plac Pstrowskiego (obecnie Św. Anny), 
a przy nim niezbędne sklepy, zakłady usługowe i res-
tauracja oraz okazały Dom Kultury. Dzieci miały tu 
dużą swobodę, ponieważ ruch uliczny był tu jeszcze 
znikomy. 
 Mój zakład pracy DBOR znajdował się przy 
głównej drodze osiedlowej, blisko dworca kole-

jowego.  Był to barak drewniany, w którym mieścił się 
również Miastoprojekt Tychy. W pobliżu zlokali-
zowany był również basen pływacki, który stanowił 
jeden z niewielu obiektów sportowo-wypoczyn-
kowych. W jego sąsiedztwie było boisko piłkarskie. 
Na życie towarzyskie nie było w Tychach ani warun-
ków, ani czasu.  
 Jak wcześniej wspomniałam, władze uczel-
niane wyznaczyły nam bardzo pracochłonną pracę 
dyplomową. Tutaj przynajmniej mieliśmy dość duży 
stół, przy którym mogliśmy pracować, no i miejsce na 
deskę kreślarską. Nareszcie 24.09.1955r. obroniliśmy 
pracę dyplomową, uzyskując tytuł inżyniera budowla-
nego. Byłam więc w mojej Dyrekcji pierwszą i jedyną 
kobietą z tytułem inżyniera. W roku 1956 Tosiek 
otrzymał z zakładu pracy przydział działki budowlanej 
w Katowicach Brynowie. Zaprojektowaliśmy więc wy-
marzony przez nas domek jednorodzinny. W pier-
wszej fazie zaprojektowany przez nas budynek posia-
dał większą powierzchnię, jednakże dla uzyskania 
kredytu bankowego na budowę, musieliśmy ogra-
niczyć powierzchnię do 120 m2. Prace przy budowie 
domku przebiegały w wolnym tempie z uwagi na 
braki finansowe i materiałowe. Dopiero po włączeniu 
się do pomocy ojca Tośka - Józefa i brata Władka oraz 
wynajętego robotnika prace uległy przyspieszeniu. 
 W tym samym 1956 r. powiększyła się także 
nasza rodzina. 15 lipca urodziła się córeczka Elżunia, 
tym razem na porodówce u pani Olszowcowej w Ku-
nicach Żarskich. Jerzyk miał już wówczas cztery latka 
i kwalifikował się do przedszkola. Kochana Mamcia 
nie licząc się ze swoim własnym stanem zdrowia, 
ogromem obowiązków rodzinnych, oddając mi 
podchowanego Jerzyka, podjęła się przyjąć na siebie 
kolejny obowiązek wychowania Elżuni do wieku 
przedszkolnego. Diametralnie zmienił się także tryb 
naszego życia rodzinnego. Tosiek zaangażował się 
całkowicie w produkcję prefabrykatów w swojej 
firmie w Orzeszu, wracał późno wieczorem do domu, 
a ja po pracy, po odebraniu dziecka z przedszkola 
i załatwieniu zakupów gotowałam, prałam, sprzą-
tałam itp. Oczekując na powrót męża podgrzewałam 
obiadokolację i usypiałam dziecko. Po likwidacji firmy 
w Orzeszu Tosiek zajął się budową domku na Bryno-
wie. Tym  razem  doszedł  dodatkowy argument aby 
przyspieszyć budowę. Byłam w kolejnej ciąży i 23 
czerwca 1958 r. urodził się synek Aleksander. Tym 
razem poród odbył się w szpitalu w Żarach. Po kilku  
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zastrzykach udało się wywołać odpowiednie bóle 
i odebrać poród. Pierwsze dni po porodzie spędziłam 
z dzieciątkiem u Teściów w Żarach, a resztę urlopu 
macierzyńskiego przebyliśmy w Olbrachtowie. 

 
 
 
 
 
 Po powrocie do Tych maleństwem opiekowała 
się dochodząca gosposia, następnie oddaliśmy je pod 
opiekę żłobka. Przybyło więc domowników i obo-
wiązków, i zrobiło się ciaśniej w dwupokojowym 
mieszkaniu. Warunki finansowe i trudny dostęp do 
materiałów nie pozwoliły na przyspieszenie budowy 
domku, ale chwała Bogu dzieci chowały się zdrowo, 
a Jerzyk zaczął chodzić do szkoły. Elżunia po ukoń-
czeniu trzech lat uwolniła wreszcie Dziadków od opie-
ki nad nią i zaczęła uczęszczać do przedszkola w Ty-
chach. W roku 1961, w trakcie mojej pracy w dziale 
kosztów DBOR, podczas jednej z inspekcji z nadzo-
rującego nas Wojewódzkiego Zarządu Inwestycji 
poznałam Józefa Kmiotka, naczelnika wydziału 
kosztów w tejże instytucji. W trakcie towarzyskiej 
dyskusji okazało się, że pochodził on z Obertyna i do 
gimnazjum uczęszczał w Tłumaczu, gdzie mieszkał 
w bursie znajdującej się przy ul. Kolinieckiej, przy 
której mieszkała nasza Babcia Burczyńska. Aktualnie 
studiował on jeszcze w WSI w Katowicach na jednym 
roku z naszym Kazikiem. On też zaproponował mi, 
żebym się przeniosła do jego wydziału kosztów 
w Katowicach. Od dnia 15.02.1961 r. podjęłam pracę 
w Wojewódzkim Zarządzie DBOR w Katowicach przy 
ul. Warszawskiej 4, zaczynając  od  stanowiska  star-
szego inżyniera, głównego specjalisty d/s kosztów, 

w końcu po jego przejściu na stanowisko dyrektora 
technicznego, przejęłam jego działalność, jako 
naczelnik wydziału w tejże instytucji. 
 Rodzina nasza wkracza w nową erę. Decyzją 
wydziału Urbanistyki i Architektury Miejskiej Rady 
Narodowej z dnia 2.11.1964 r. wydane zostało zezwo-
lenie na użytkowanie naszego budynku mieszkalnego 
przy ulicy Gałczyńskiego 24  w Katowicach. Skończyła 
się gehenna z codziennym dojazdem do pracy z Tych 
do Katowic. Dzieci rozpoczęły nowy rok szkolny 
i przedszkolny w szkole podstawowej nr 65 przy ulicy 
Kukułek w Brynowie. W okresie tym piesza wędrówka 
do szkoły prowadziła na przełaj przez tereny nieza-
budowane, często po kolana w błocie, ale dzieci bar-
dzo dobrze to znosiły. Zaopatrywaliśmy się w jedy-
nym na osiedlu sklepie spożywczym przy ul. Fitel-
berga. Naprzeciwko niego, na wolnym wówczas pla-
cu, latem dzieci grały w piłkę, a zimą organizowano 
tam lodowisko. Wokół nas ciągle jeszcze trwały cały 
czas różne roboty budowlane. 
 My natomiast  rozpoczęliśmy na naszej działce 
działalność gospodarczą. Tosiek po uprzednim stu-
dium w zakresie sadowniczo-ogrodniczym posadził 
odpowiednie gatunki drzew i krzewów, dla celów 
gospodarczych, wybudował na zapleczu budyneczek, 
który w przyszłości stał się warsztatem stolarskim, 
składzikiem narzędzi i kurnikiem z klatkami dla 
królików. Uwzględniając trudną wówczas sytuację na 
rynku, głównie w zakresie mięsno-wędliniarskim, 
wybudował baseniki na hodowlę nutrii. Cały areał za 
budynkiem mieszkalnym zamieniony został na gospo-
darstwo rolne. Zaopatrywało ono we wszystkie wa-
rzywa domową kuchnię, co w owym czasie stanowiło 
poważny wkład w budżecie domowym. Przed domem 
urządziłam ogródek kwiatowy. Głównym elementem 
był skalniak z wszędobylskich kamieni i zewsząd 
przywleczonych roślin kwiatowych. Między innymi 
w piękne rośliny skalne zasilała mnie Rysia, która 
w ramach prowadzonych przez siebie lekcji w szkole 
zorganizowała ogródek botaniczny. Nie bez znaczenia 
przy urządzaniu domu było również dla mnie pod-
kreślenie w tym czasie naszej przynależności do 
określonej grupy społecznej narodowej i religijnej. 
Otóż w przedpokoju, nad wejściem do mieszkania  
umieściłam orła w koronie z wizerunkiem Matki 
Boskiej, zaś na ścianie powiesiłam kropielnicę z wodą 
święconą. Pewnego dnia doznałam ogromnej 
satysfakcji, gdy zupełnie młody mężczyzna wchodząc 

Chrzest Elżuni Storożenko. Od lewej: Kazimierz 
Burczyński, malutki Jurek Storożenko, Wisia 
Storożenko, Irena Burczyńska, żona Zygmunta 
i Antoni Storożenko 
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do mieszkania wypowiedział tak cenne dla mnie 
słowa: "Tak, tu mieszka prawdziwie polska rodzina. 
Jest to nasza spuścizna dla dalszych pokoleń. Kto-
kolwiek tu będzie mieszkał jakichkolwiek dokona 
przeróbek, niech tych symboli w tym domu nigdy nie 
zabraknie". 
 Na brak pracy nigdy nie narzekaliśmy, ale 
mimo wszystko staraliśmy się wygospodarować nieco 
czasu na różne wycieczki z dziećmi. Między innymi 
były to organizowane przez mój zakład pracy wycie-
czki rodzinne, finansowane w znacznym stopniu 
z funduszu zakładowego. W nieco późniejszym czasie 
ogromną pomocą stał się w tym zakresie zdobyty 
przez Tośka samochód kupiony na wyprzedaży przy 
reorganizacji przedsiębiorstwa, w którym pracował. 
Była to w doskonałym stanie technicznym Warszawa, 
bardzo przyjemna i wygodna. Tosiek jako złota rączka 
skonstruował funkcjonalny namiot wieloosobowy, 
który był bardzo przydatny przy wielodniowych wy-
cieczkach. W ten sposób zwiedziliśmy niektóre zaką-
tki Polski, między innymi lubuskie, sieć jezior ze 
Żninem, poznańskie z Kurnikiem oraz bydgoskie. Ko-
lejnym etapem naszych eskapad był Hrubieszów, 
Zamość i Łańcut oraz południowe regiony Polski – 
Jezioro Otmuchowskie, Paczków, Polanica Zdrój, 
Kłodzko. Łatwiejszy stał się także kontakt z Żarami 
i Olbrachtowem, bez konieczności przesiadek we 
Wrocławiu, Legnicy i Żaganiu. 
 W 1972 r. Tosiek kolejny raz zmienił miejsce 
pracy. Tym razem znalazł zatrudnienie w Dyrekcji 
Budowy Rolniczej w Katowicach, następnie w pod-
ległej jej DBROL w Bielsku. Otworzyły się przed nami  
nowe perspektywy. W bardzo atrakcyjnej lokalizacji, 
w Jaworzu, kupiliśmy piękną działkę o powierzchni 
1 hektara. Na tej posesji postanowiliśmy wybudować 
wielofunkcyjny obiekt ogrodniczo-mieszkalny, w przy-
szłości przeznaczyć na pensjonat. Zaprojektowaliśmy 
trzykondygnacyjny budynek z częścią gospodarczą 
w przyziemiu, zaś wyższe kondygnacje z tarasami 
i pokojami mieszkalnymi. Korzystając z możliwości 
nabycia ze złomowanych prefabrykatów ściennych 
i stropowych w podległym DBROL zakładzie Tosiek 
zwiózł je na teren działki i przy pomocy wynajętego 
dźwigu zmontował pierwszą kondygnację - przyziemie. 
Można było wygospodarować  tam tymczasowe  
pomieszczenie mieszkalne, z którego korzystaliśmy 
w okresie letnim. Na pozostałym terenie po uprzednim 
nawiezieniu nawozem z sąsiedniej fermy drobiu, 

zaprowadziliśmy uprawę warzyw i owoców, 
zaopatrując w nie całą rodzinę. 
 Wszelkie zabiegi wokół rodziny i gospodarstwa 
nie przytłumiły mi poczucia obowiązku  w działalności 
społecznej. Angażowałam się do pracy w komitecie 
rodzicielskim w szkole, w zakładzie podejmowałam 
działalność związkową i kontynuowałam rozpoczętą 
w Tychach przynależność do Polskiego Związku Inży-
nierów i Techników Budownictwa, w którym pełniłam 
funkcję skarbnika przez kolejne kadencje. W roku 
1971 odznaczona zostałam srebrną odznaką PZiTB, a 
w 1975 roku złotą. W 1979 roku Katowickie Koło 
Naczelnej Organizacji Technicznej przyznało mi 
srebrną odznakę honorową NOT. Pod koniec mojej 
kariery zawodowej, przez trzy ostatnie kadencje, do 
czasu reorganizacji przedsiębiorstwa pełniłam funkcję 
prezesa wspólnego koła PZiTB przy Wojewódzkim 
Zarządzie Inwestycji i Okręgowej Dyrekcji w Katowi-
cach. Ciesząc się zaufaniem załogi przedsiębiorstwa 
pełniłam funkcję Członka Rady Zakładowej i przez 
cztery kadencje byłam przewodniczącą Kasy Zapomo-
gowo-Pożyczkowej. Za działalność zawodową poza 
awansami na stanowiskach odznaczona byłam: 
1. w roku 1969 - Złotą Odznaką "Zasłużonemu w Roz-
woju Województwa Katowickiego,  
2. w roku 1974 Uchwałą Rady Państwa - Srebrnym 
Krzyżem Zasługi, w roku 1976 - Odznaką „Zasłużony 
Pracownik Gospodarki Terenowej i Ochrony 
Środowiska”,  
3. w roku 1979 Uchwałą Rady Państwa - Złotym 
Krzyżem Zasługi, w roku 1987 - Złotą Odznaką 
Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanych Ministerstwa Budownictwa Gospodarki 
Komunalnej i Przestrzennej.  
W latach 1979/80 odbyłam studia podyplomowe 
"Planowanie i Ekonomia Regionu". W uznaniu moich 
osiągnięć zawodowych z ramienia Wojewódzkiej 
Rady Narodowej, jako rzeczoznawca w zakresie 
kosztów inwestycji uczestniczyłam w posiedzeniach:  
- komisji do opiniowania założeń techniczno-
ekonomicznych w Wojewódzkim Zarządzie Inwestycji 
- komisji do opiniowania założeń techniczno-
ekonomicznych w Wojewódzkiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej 
- Okręgowej Komisji Szkód Górniczych w zakresie 
całego kraju na zlecenie Prezesa Wyższego Urzędu 
Górniczego z dnia 31.01.1979 r. Jako biegły rzeczo-
znawca opracowywałam na zlecenia również opinie 
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do założeń techniczno-ekonomicznych dla potrzeb 
WZIM i WSMI. W latach 1972-1974 na zlecenie Mia-
stoprojektu Katowice w charakterze projektanta 
opracowywałam Założenia Typizacji Regionalnej. Na 
zlecenie Miastoprojektu Częstochowa współpra-
cowałam z zespołem projektującym Założenia Typi-
zacji Regionalnej. 
 W 1979 r. zaczęłam się angażować w dzia-
łalność organizacji działających na rzecz ludzi ciężkiej 
pracy. Zajęłam się kolportażem podziemnych wyda-
wnictw prasy i książek będących na indeksie. Korzy-
stałam ze znacznych możliwości w kontaktach z róż-
nymi instytucjami i często udawało mi się znaleźć 
sympatyków tego ruchu i rozszerzać możliwości roz-
prowadzania zakazanej lektury. Z upływem czasu, 
przy udziale młodych zapaleńców z sąsiadującej 
i podległej nam instytucji udało mi się powołać do 
życia Koło NSZZ Solidarność. Była to instytucja szcze-
bla wojewódzkiego, to też władze źle przyjęły to 
zjawisko. Odczułam na własnej skórze tego skutki, 
szczególnie przy awansach i podwyżkach płac, ale są 
sprawy ważniejsze. Dowiedziałam się dyskretnie, że 
mój szwagier Władek, zdawało się pędziwiatr, rów-
nież był skrycie zaangażowany w tego typu 
działalność.   Cdn 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-lecie Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan 
"Pokucie" we Wrocławiu 

 

Uroczystości w Skomielnej Czarnej 

 

Ryszard Saczyński 
 

 Ogólnopolski Oddział Kołomyjan „Pokucie” we 
Wrocławiu został utworzony w roku 1991, jako stowa-
rzyszenie wchodzące w skład struktur Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, 
które skupia osoby pochodzące z Kołomyi i Pokucia, 
terenów utraconych po II wojnie światowej, a także 
ich potomków i sympatyków tych ziem. Oddział, dzia-
łając przez 30 lat, miał za zadanie integrowanie środo-
wiska kołomyjsko-pokuckiego, współpracę z Polakami 
zamieszkałymi w Kołomyi i na Pokuciu poprzez orga-
nizowanie pomocy materialnej i finansowej oraz 
kultywowanie tradycji, upowszechnianie wielokultu-
rowej, wielonarodowej i wielowyznaniowej historii 
pięknej pokuckiej ziemi z stolicą Kołomyją i jej miesz-
kańcami,  a także ocalenie tego wielowiekowego 
dorobku od zapomnienia. 
 W tym roku przypadł Jubileusz 30-lecia istnie-
nia Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan  „Pokucie”. 
Jest to doskonała okazja do przypomnienia ważnych 
faktów z historii ziemi pokuckiej i upamiętnienia jej 
bohaterskich synów, a także przedstawienia historii 
działalności Oddziału w latach 1991–2021 oraz 
dokonania jej oceny. Jest to także okazja do przywró-
cenia pamięci o wielu wspaniałych ludziach zaanga-
żowanych w tą działalność oraz ważnych wydarzeń 
i faktów jakie miały miejsce w tym okresie. Z okazji 
Jubileuszu 30-lecia Zarząd Oddziału dla jego godnego 
uczczenia podjął trzy istotne decyzje. 

• Wykonanie memoratywnej tablicy pamiątkowej. 

• Ufundowanie i wykonanie sztandaru Oddziału. 

• Opisanie historii działalności Oddziału w minio-
nym 30-leciu. 

 Tablica pamiątkowa została poświęcona miesz-
kańcom Kołomyi i Pokucia poległym w wojnach  
XX w. oraz zaginionym i pomordowanym w latach 
1939-45, a także pochowanym w przeszłości na ziemi 
pokuckiej. Mosiężna tablica została wykonana przez 
Agnieszkę i Krzysztofa Nowaków z odlewni MaNk 
w Kicinie, w Wielkopolsce. Jej fundatorami są Ogólno-
polski Oddział Kołomyjan „Pokucie” oraz oddziały 
Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie i we Wro-
cławiu. Inicjatorem wykonania tablicy była wice-

Panna Młoda - Jadwiga Storożenko 
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prezes   Oddziału – Bożena Krupska, która opraco-
wała projekt wstępny, a realizatorem projektu był 
prezes Oddziału – Ryszard Saczyński. 
 Pierwszą mosiężną tablicę ufundowała w roku 
1990 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na 
wniosek prof. historii sztuki Ryszarda Brykowskiego, 
kołomyjanina kierującego Ośrodkiem ds. Polskiego 
Dziedzictwa Kulturowego Poza Granicami Kraju przy 
Stowarzyszeniu „Wspólnota Polska”. Tablica ta zos-
tała zawieziona w 1991 r. przez kołomyjan z Wrocła-
wia do kościoła pojezuickiego w Kołomyi, pełniącego 
od 1990 r. funkcję kościoła parafialnego i przekazana 
ks. proboszczowi Piotrowi Bukowi, który zapewnił, że 
zostanie ona umieszczona wewnątrz kościoła po za-
kończeniu jego remontu. Jednak w roku 1995 koło-
myjski proboszcz został usunięty z parafii i wydalony 
z Kołomyi przez władze ukraińskie, z zakazem wjazdu 
na Ukrainę, a przywieziona tam mosiężna tablica 
zaginęła. 
 Tekst umieszczony na tablicy opracowała Bożena 
Krupska w oparciu o tekst na starej tablicy, po której 
zachowała się fotografia. W treści tablicy umiesz-
czono cytat z trzeciej części „Dziadów” Adama Mic-
kiewicza i podkolorowano herb Kołomyi. Drugą 
tablicę postanowiono tym razem umieścić w kościele 
parafialnym Braci Kapucynów pw. Nawiedzenia NMP 
w Skomielnej Czarnej (pow. myślenicki), gdzie 
znajduje się łaskami słynący Cudowny Obraz Matki 
Boskiej Kołomyjskiej. Uznano, że świątynia ta jest 
godnym i właściwym miejscem do umieszczenia 
w niej tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci 
Tych, którzy walczyli „za naszą i waszą wolność” 
i trwając przez 600 lat na kresach budowali Rzecz-
pospolitą. Odwiedzenie grobów pozostawionych na 
cmentarzach pięknej pokuckiej ziemi i poza granicami 
kraju nie zawsze jest możliwe więc kołomyjanie i ich 
potomkowie pielgrzymując do Skomielnej Czarnej 
i modląc się przy tej tablicy w intencji swoich przo-
dków bądź krewnych, za wstawiennictwem Matki 
Boskiej Kołomyjskiej, będą mieli doskonałą okazję 
objąć ich wspomnieniami.  
 Obraz Matki Boskiej Kołomyjskiej, słynący 
łaskami i cudami, był czczony na Pokuciu 15 sierpnia 
w święto Wniebowzięcia NMP. Był od wieków miejs-
cem corocznych pielgrzymek Pokucian. Namalowany 
został na blasze miedzianej w roku 1635 przez 
nieznanego paulina z Jasnej Góry i jest jedną z naj-
cenniejszych kopii Matki Boskiej Częstochowskiej. 

 Obraz do 1946 roku znajdował się w Kołomyi, 
w ołtarzu głównym, w kościele parafialnym. Podczas 
przymusowej ekspatriacji ludności polskiej, decyzją 
ks. Michała Białowąsa, administratora parafii, został 
wycięty wzdłuż konturu z ram i 2 kwietnia 1946 roku 
w transporcie ekspatriacyjnym do Polski potajemnie 
wywieziony z Kołomyi przez siostry Petronelę Kos-
sowską i Zuzannę Perejmędo do Mielca. Tam siostry 
przechowywały go w mieszkaniu prywatnym, a po 
„odwilży” w roku 1956 przekazały go kurii krakow-
skiej. Kuria z kolei przekazała obraz Braciom Kapucy-
nom w Skomielnej Czarnej, gdzie został umieszczony 
w kaplicy dworskiej pw. Nawiedzenia NMP. Po wybu-
dowaniu nowego kapucyńskiego kościoła 8 grudnia 
1961 r., w święto Niepokalanego Poczęcia  Najświę-
tszej Maryi Panny został on umieszczony w ołtarzu 
głównym. 
 Kołomyjanie przez ponad czterdzieści lat poszu-
kiwali obrazu i dopiero w roku 1986 odnaleźli go 
w kościele kapucynów w Skomielnej Czarnej. A dwa 
lata później odbyli pierwszą pielgrzymkę. Założyciele 
OOK „Pokucie” ustanowili wtedy datę wspólnego pie-
lgrzymowania do Madonny Kołomyjskiej w Sko-
mielnej Czarnej, w pierwszą sobotę i niedzielę wrześ-
nia, dla wszystkich kołomyjan zamieszkałych w Polsce 
i poza jej granicami. W tym roku była to już 34. piel-
grzymka do MB Kołomyjskiej. Ustalono, że podczas 
tej właśnie pielgrzymki w dniach 4-5 września nastąpi 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy. W Kołomyi, w obe-
cnym kościele parafialnym pw. św. Ignacego Loyoli,  
w ołtarzu głównym, umieszczono kopię obrazu Matki 
Boskiej Kołomyjskiej ze Skomielnej Czarnej. Chcąc 
powrócić do tradycji II Rzeczypospolitej na Pokuciu 
postanowiono uroczystości nadać charakter patrio-
tyczno-wojskowy i religijny.  Scenariusz uroczystości 
opracowano na podstawie Ceremoniału wojskowego 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (MON, War-
szawa 2014) obowiązującego w Wojsku Polskim od 
roku 2015 i uzgodniono z Zarządem OOK „POKUCIE”, 
ojcem proboszczem parafii w Skomielnej Czarnej 
Adamem Sroką, oddziałami Instytutu Pamięci 
Narodowej w Krakowie i we Wrocławiu i Garnizonem 
Kraków. Autorem opracowania był prezes Ryszard 
Saczyński. Dla uświetnienia uroczystości odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy o. proboszcz zaproponował 
sumę o godz. 11.00, w niedzielę, 5 września, połą-
czoną z Mszą św. dożynkową dziękczynną za zebrane 
tegoroczne plony miejscowych górali  kliszczackich. 
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 Uzgodniony scenariusz przesłano do zatwier-
dzenia do Garnizonu Kraków. Asystę honorową wys-
tawiła 6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. 
Stanisława Sosabowskiego z Garnizonu Kraków, do-
wódcy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej PSZ 
na Zachodzie,  pochodzącego ze Stanisławowa. Do 
udziału w uroczystości przydzielono asystę honorową 
w składzie: kompania honorowa (16 żołnierzy) pod 
dowództwem por. Opacha, posterunek honorowy 
przed tablicą (2 żołnierzy), sygnalistów w składzie 
trębacz i werblista (z Wojskowej Orkiestry w Krakowie) 
oraz dowódcę uroczystości kpt. Aleksandrę Dziedzicką 
z 6 BPD, która ze względu na starszeństwo miała 
poprowadzić Apel Pamięci opracowany przez wice-
prezes Bożenę Krupską  uzupełniony przez Dowództwo 
Garnizonu Kraków i zatwierdzony przez MON w War-
szawie. Z orkiestry wojskowej zrezygnowano gdyż w jej 
miejsce o. proboszcz zaproponował udział  miejscowej 
Góralskiej Orkiestry Dętej ze Skomielnej Czarnej 
i Bogdanówki. 
 5 września, przed rozpoczęciem uroczystości 
o godz. 10.45 przy tablicy pamiątkowej, przepasanej 
biało-czerwoną szarfą,  został wystawiony posterunek 
honorowy oraz wprowadzone zostały poczty sztan-
darowe: parafialny, Oddziału Górali Kliszczackich 
Związku Podhalan, Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP)  
ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki oraz Szkoły 
Podstawowej im. o. Piotra Palucha ze Skomielnej 
Czarnej. We Mszy św. uczestniczyli przedstawiciele 
miejscowych władz państwowych i samorządowych: 
wicestarosta, wójt, przewodnicząca Rady Gminnej 
i sołtys, fundatorzy tablicy: przedstawiciele IPN  
z Krakowa i Wrocławia, a także wierni z parafii w Sko-
mielnej Czarnej oraz przybyli kołomyjscy pielgrzymi, 
Pokucianie i sympatycy Kresów. Punktualnie o godz. 
11.00 przy dźwiękach fanfar nastąpiło odsłonięcie 
cudownego Obrazu Matki Boskiej Kołomyjskiej. 
Uroczystość rozpoczęła się wniesieniem przed ołtarz 
przez górali kliszczackich, pięknie wykonanych wień-
ców dożynkowych oraz darów ofiarnych w postaci 
świeżo upieczonych bochenków chleba z tegoro-
cznych zbiorów oraz wina, które wręczyli celebran-
sowi o. proboszczowi. Ceremoniał ten odbył się przy 
akompaniamencie Góralskiej Orkiestry Dętej, która 
odegrała pieśń Ave Maria. Liturgia Mszy św. uwzglę-
dniała uczestnictwo wojskowego pocztu sztanda-
rowego   wg  ceremoniału   wojskowego  z  udziałem  

trębacza. Po wydaniu przez ceremoniarza (brata 
kapucyna) komendy: Proszę o wprowadzenie sztan-
daru wojskowego, poczet sztandarowy 6 BPD zatrzy-
mał się przed ołtarzem i sztandarowy po zagraniu 
przez trębacza Hasła Wojska Polskiego, zasalutował 
sztandarem przed ołtarzem przez pochylenie. Msza 
św. rozpoczęła się pieśnią Z dawna Polski Tyś Królo-
wą, po czym o. proboszcz Adam Sroka przywitał 
zaproszonych gości i uczestników uroczystości. Brat 
dr Piotr Jordan Śliwiński wygłosił piękną homilię 
skierowaną do kołomyjan, podkreślając nostalgię za 
utraconymi ziemiami oraz nawoływał do pielę-
gnowania tradycji i kultury tych ziem. Stwierdził, że 
Matka Boska obecna w cudownym obrazie w tej 
świątyni stała się wspólną Matką Boską Kliszczaków 
i kolomyjam. Miłym kołomyjskim akcentem muzy-
cznym podczas komunii było wykonanie, św. przez 
Góralską Orkiestrę Dętą pieśni Zróbcie Mu miejsce, 
Pan idzie z nieba Franciszka Karpińskiego, syna 
kołomyjskiej ziemi z  Hołoskowa na Pokuciu, poety 
i autora zbioru Pieśni Nabożnych, powstałych po 
drugim rozbiorze Polski. Większość z nich przetrwała 
do dzisiaj i śpiewana jest w kościołach. 

Na zakończenie Mszy św. po błogosławieństwie 
odśpiewano przy akompaniamencie Góralskiej Orkie-
stry Dętej pieśń Boże coś Polskę. Po wydaniu przez 
ceremoniarza komendy Proszę o wyprowadzenie 
sztandaru wojskowego, wojskowy poczet sztan-
darowy oddając honory przed ołtarzem przy ode-
granym przez trębacza sygnale Hasło WP opuścił 
świątynię. Za nim opuściły świątynię pozostałe poczty 
sztandarowe. Pełniąca funkcję narratora Magdalena 
Rajchemba, członek OOK „Pokucie”, poinformowała, 
że za chwilę nastąpi odsłonięcie tablicy i jej  poświę-
cenie poprzedzone wystąpieniami: Ryszarda Saczyń-
skiego, prezesa OOK „POKUCIE”, który podziękował 
w imieniu kołomyjan i Pokucian ojcu proboszczowi 
Adamowi Sroce za udzieloną zgodę na umieszczenie 
tablicy w tak drogiej naszym sercom świątyni, 
Wojciecha Trębacza - naczelnika Oddziałowego Biura 
Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN we Wrocła-
wiu, który przywołał trzy różne perspektywy spojrze-
nia na naszą przeszłość z okazji stulecia odzyskania 
niepodległości, Marka Kluski, wójta Gminy Tokarnia, 
który zwrócił się do kołomyjan podkreślając, że Matka 
Boska Kołomyjska staje się również Matką Bożą 
Kliszczacką. 
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Po zagraniu przez trębacza Hasła WP, tablicę 
przez zerwanie opasającej ją biało-czerwonej wstęgi, 
odsłonili: Ryszard Saczyński, Wojciech Trębacz i Maria 
Konieczna, główny specjalista Oddziałowego Biura 
Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Krakowie. 
Proboszcz o. Adam Sroka odmówił modlitwę na poś-
więcenie tablicy i ją poświęcił. Na zakończenie trę-
bacz zgodnie ze scenariuszem odegrał Ciszę. Po po-
święceniu tablicy wszyscy zebrani przy dźwiękach 
Pieśni Reprezentacyjnej WP w wykonaniu Góralskiej 
Orkiestry Dętej  opuścili kościół, aby zebrać się na 
placu przed kościołem i oddać w  Apelu Pamięci cześć  
obrońcom Pokucia i Rzeczypospolitej, walczącym o Nią 
na przestrzeni wieków.  

Do Apelu uformowały się: wojskowy poczet 
sztandarowy, kompania honorowa, pozostałe poczty 
oraz Góralska Orkiestra Dęta, a także okoliczna lud-
ność, młodzież szkolna, zaproszeni goście i organi-
zatorzy. Uroczysty Apel rozpoczął się odegraniem 
czterech zwrotek Hymnu RP. Apel odczytywała kpt. 
Dziedzicka. Po wezwaniu przez nią „Stańcie do apelu” 
kompania honorowa odpowiadała „Chwała boha-
terom” lub „Cześć ich pamięci”. Werblista w tym 
czasie grał „tremolo”. Apel zakończyła salwa hono-
rowa oraz odegrany przez trębacza sygnał WP „Śpij 
Kolego”. Po Apelu uczestnicy uroczystości mieli mo-
żliwość dokonania wpisów do wystawionej Księgi 
Pamiątkowej Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan 
„Pokucie”. Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej 
Czarnej i Bogdanówki na zakończenie wykonała 
jeszcze kilka utworów patriotycznych. Złożone dary 
ofiarne ołtarza w postaci bochenków chleba wypie-
czonego z tegorocznych zbiorów, po uroczystości 
zostały pokrojone na małe kawałki chleba i rozdane 
wojsku oraz uczestnikom Mszy św. dożynkowej. 
Wszyscy delektowali się smakiem świeżego chleba 
rozglądając się za dokładką. 

Z uroczystości 30-lecia OOK „POKUCIE” we 
Wrocławiu ze Skomielnej Czarnej powstał film 
wykonany przez profesjonalistę Józefa Ziębę. 
Przebieg jej można obejrzeć na filmie umieszczonym 
na stronie OOK „Pokucie”: www.kolomyja.net.  
 

Zdjęcia na obu uroczystościach wykonali: Damian 

Cywiński, Zbigniew Saganowski, Sylwia Krzyża-

nowska, Jan Czerwonka i Elżbieta Niewolska. 

 

30-lecie Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan 
"Pokucie" we Wrocławiu 

 

Uroczystości we Wrocławiu 

Ryszard Saczyński 

Zarząd Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan 
„Pokucie” na zebraniu zarządu podjął uchwałę  o ufu-
ndowaniu  sztandaru dla naszego Oddziału. Podsta-
wowym punktem tej decyzji  stało się wypracowanie 
jego koncepcji i symboliki, a także sposób sfinan-
sowania, który przekraczał skromny budżet oddziału.  

Prezesi  Oddziału - Ryszard Saczyński i Bożena 
Krupska ustalili, że symbolika sztandaru ma nawią-
zywać do czasów założenia miasta Kołomyi opartego 
na prawie magdeburskim i umacniania się państwo-
wości na ziemiach polskich po odzyskaniu niepodle-
głości w roku 1919.  Sztandar ten w swojej symbolice 
powinien łączyć pokolenia mieszkańców urodzonych 
na Pokuciu przed 1939 r. z ich potomkami obecnie 
zamieszkującymi Rzeczpospolitą. Powinni oni być spa-
dkobiercami sławy wojennej i tradycji oraz wierności, 
honoru i męstwa, którymi przez ponad 600 lat 
cechowali się nasi przodkowie, trwając na pokuckiej 
ziemi i walcząc o  niepodległość naszej Ojczyzny oraz 
za „wolność naszą i waszą” na wszystkich frontach 
wojen światowych. Sztandar powinien również na-
wiązywać do wiary ojców, a szczególnie do czczonej 
w Kołomyi Matki Boskiej w łaskami słynącym Obrazie 
Matki Boskiej Kołomyjskiej. Ustalono, że sfinanso-
wanie wykonania sztandaru  odbędzie się ze składek 
członkowskich oraz darowizn pochodzących od 
członków i sympatyków OOK „POKUCIE”. Projekt 
koncepcyjny sztandaru opracowała wiceprezes 
Bożena Krupska, która przedstawiła go w formie 
graficznej. a  Ryszard Saczyński go zaakceptował. 
Projekt wykonawczy opracowała Agencja reklamowa 
„Perfect” w Ząbkowicach Śląskich, a wykonania 
sztandaru haftem ręcznym podjęły się Mniszki 
Klaryski od Wieczystej Adoracji z Ząbkowic Śląskich. 
Ostateczna wersja sztandaru i symbolika w nim 
zawarta przedstawiała się następująco: 

Przyjęto płat sztandaru wykonany z tkaniny 
o wymiarach 100 cm x 100 cm z jednej strony białej 
stanowiącej awers sztandaru, natomiast z drugiej 
strony bordowy stanowiącej jego rewers. Płat obszyty  
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jest na trzech bokach złotymi frędzlami. Na 
awersie umieszczono czteroramienny krzyż kawa-
lerski (odmiana krzyża maltańskiego, krzyża cnót 
rycerskich) o rozszerzających się od dołu ramionach 
koloru czerwonego. Ramiona jego symbolizują osiem 
cnót rycerskich takie jak: wierność, męstwo, pobo-
żność, sprawiedliwość, pokorność, uczciwość, hoj-
ność, szacunek do innych. Był to etos rycerski wy-
kształcony w kręgach rycerskich jeszcze w średnio-
wieczu, jako zbiór wartości i zasad, godny naśla-
dowania w każdym okresie. Stanowił on typ ideal-
nego wojownika i żołnierza. Takie cechy starano się 
kształtować w  okresie II Rzeczypospolitej w wojsku, 
w organizacjach młodzieżowych (harcerstwo, skau-
ting), sportowych i innych. Na ramionach krzyża 
kawalerskiego umieszczono: 

• górne ramię – napis  KOŁOMYJA 1395 – data 

nadania herbu miastu Kołomyi przez króla 

Władysława Jagiełę; 

• dolne ramię – napis 1939 49 HPS i 11 KPAL – 

nadanie w 1966 przez Rząd RP na uchodźctwie 

Krzyża Srebrnego Orderu Virtuti Militari jedno-

stkom wojskowym wchodzącym w skład Gar-

nizonu Kołomyja 49 Huculskiemu Pułkowi 

Strzelców i 11 Karpackiemu Pułkowi Artylerii 

Lekkiej (I dywizjon 11 KPAL wchodził w skład 

Garnizonu Kołomyja) za bohaterski udział w wal-

kach we wrześniu 1939 roku, (widok Orderu nad 

napisem); 

• prawe ramię – TML i KPW 1991 – rok powstania 

Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan „Pokucie” 

we Wrocławiu przy TML i KPW; 

• lewe ramię – WROCŁAW 2021 – rok jubileuszu 

30-lecia Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan 

„Pokucie”  we Wrocławiu; 

• pośrodku krzyża kawalerskiego na skrzyżowaniu 

ramion znajduje się okrąg we wnętrzu, którego 

umieszczono herb Kołomyi z głową białego orła 

w koronie. Wokół po okręgu wpisano nazwę: 

OGÓLNOPOLSKI ODDZIAŁ KOŁOMYJAN „POKUCIE” 

i napis ten z orłem otoczono  dwiema gałązkami 

zielonego wawrzynu (lauru). Wawrzyn, drzewko 

o wiecznie zielonych, aromatycznych liściach, 

rosnące w strefie śródziemnomorskiej, symbo-

lizujące męstwo i pamięć. Wieniec laurowy od 

czasów starożytnej Grecji i starożytnego Rzymu 

był też symbolem zwycięstwa i chwały. 

 

 
 Awers sztandaru OOK „POKUCIE” 

 
Na rewersie sztandaru centralnie umieszczono Matkę 
Boską Kołomyjską wg łaskami słynącymi Cudownego 
Obrazu Matki Boskiej Kołomyjskiej w kościele para-
fialnym w Kołomyi, sprzed roku 1939. Wokół MB 
Kołomyjskiej umieszczono napisy i darty: 

• po okręgu z lewej strony: 1635 - rok powstania 

obrazu; 

• po okręgu z prawej strony: 1956 - rok renowacji 

i umieszczenia obrazu w kaplicy dworskiej, a póź-

niej w kościele parafialnym Nawiedzenia NMP - 

Braci Kapucynów w   Skomielnej Czarnej; 

• górna część okręgu: BÓG HONOR OJCZYZNA - od 

1943 roku dewiza Wojska Polskiego, szczególnie 

ważna nie tyko dla Kołomyjan, ale i dla każdego 

Polaka; 

• dolna część po okręgu – wezwanie do MB POD 

TWOJĄ OBRONĘ -  słowa modlitwy z Antyfony do 

Najświętszej Maryi Panny; 

• napis -MATKA BOSKA KOŁOMYJSKA  wykonany po 

łuku okręgu nad wezwaniem POD TWOJĄ OBRONĘ 

stanowi podpis umieszczonego na sztandarze 

Cudownego Obrazu Matki Boskiej  Kołomyjskiej. 
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Rewers sztandaru OOK „POKUCIE” 
 

Sztandar wyposażono w niezbędne akcesoria takie, 
jak: 

• Drzewiec sztandaru - Składa się dwóch części (ze 

względu na łatwiejszy transport i przechowy-

wanie sztandaru) połączonych metalową tuleją 

w kolorze złotym. Górna część drzewca służy do 

umieszczenia na niej głowicy. Posiada również 

pionową listwę do mocowania sztandaru. Dolna 

część drzewca z metalowym okuciem koloru 

złotego służy do umieszczenia go podczas preze-

ntacji w pozycji pionowej w specjalnej podstawie.  

• Głowica sztandaru - Głowicę sztandaru stanowi 

podstawa wykonana w kształcie kuli z metalu po-

krytego galwanicznie kolorem złotym oraz meta-

lowy orzeł koloru srebrnego, którego koronna, 

dziób i szpony są koloru złotego.  

• Kokarda (szarfa) - Biało-czerwona kokarda o bar-

wach Rzeczypospolitej Polskiej jest zawiązana 

pomiędzy podstawą z orłem, a płatem sztandaru 

od strony jego awersu. Po zawiązaniu jej długość 

jest wynosi  1 m, tak jak szerokość płata. 

• Gwoździe pamiątkowe - Umieszczane są na 

drzewcu służą do umocowania metalowych gra-

werowanych tabliczek koloru złotego z nazwiskami 

(nazwami) fundatorów. 

 

• Podstawa sztandaru - Służy do ustawienia wolno-

stojącego pionowo sztandaru podczas uroczystości 

• Gablota na sztandar - Służy do przechowywania 

sztandaru i akcesoriów. Ma chronić sztandar i ak-

cesoria przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Ze 

względu na brak funduszy nie została jeszcze 

zakupiona.  

Poświęcenie i przekazanie sztandaru odbyło się 
wg ceremoniału wojskowego, 2 października, w koś-
ciele pw. św. Bonifacego przy pl. Staszica 4 we Wro-
cławiu podczas Mszy św. o godz. 10.00,  z udziałem 
Rodziców Chrzestnych, pocztu sztandarowego OOK 
„POKUCIE”, pocztu sztandarowego Światowego Zwią-
zku Żołnierzy Armii Krajowej,10 Wrocławskiego Pułku 
Dowodzenia, prezesa i członków Zarządu OOK 
„POKUCIE”, fundatorów oraz pozostałych członków 
i sympatyków OOK „POKUCIE”. Poświęcenia doko-
nano na podstawie „Scenariusza uroczystości – po-
święcenie sztandaru”, opracowanego przez prezesa 
Ryszarda Saczyńskiego na podstawie Ceremoniału 
wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 
(MON, Warszawa 2014), uzgodnionego z Zarządem 
OOK „POKUCIE”, księdzem dr. Jerzym Żytowieckim 
proboszczem parafii pw. św. Bonifacego we Wrocła-
wiu, oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej we 
Wrocławiu i Dowództwem Garnizonu Wrocław.  

 

Jeden z dziewięciu gwoździ sztandaru OOK 

„POKUCIE” 
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Dowództwo Garnizonu Wrocław reprezentowane 
przez ppłk. Rafała Ostrowskiego wystawiło na uroczy-
stość kompanię honorową (20 żołnierzy) z 10 Wro-
cławskiego Pułku Dowodzenia wraz z pocztem sztan-
darowym, dwoma żołnierzami do składania wieńców 
oraz sygnalistami - trębaczem i werblistą z Orkiestry 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Uroczystość uświe-
tniła wspaniała Orkiestra Reprezentacyjna Komendy 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu pod batutą 
kapelmistrza kom. Adama Witiwa.  

Na uroczystość przybyła również trzyosobowa 
delegacja w galowych mundurach w składzie: ppor. 
Kowalczyk, st. sierż. Łukasz Podgórski i plut. Piotr 
Kubiczek z 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Gór-
skiej im. gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga 
z Kłodzka, kultywującego m.in. tradycje 49 Hucul-
skiego Pułku Strzelców z Kołomyi, stacjonującego do 
rku 1939 w Garnizonie Kołomyja. To właśnie ten pułk 
został uwieczniony na sztandarze OOK „POKUCIE”. 
Przybycie tej delegacji szczególnie rozradowało serca 
wiekowych już kołomyjan, którzy po 82 latach mogli 
ponownie oglądać żołnierzy w mundurach (peleryna 
i kapelusz) ukochanego przez kołomyjan 49 HPS, co  
pozwoliło im ponownie, chociaż na chwilę, wrócić do 
klimatu dawnych lat. 

 
 
 
 
 

W uroczystości wzięli również udział: Andrzej 
Kaminski, prezes Zarządu Głównego TMLiKPW, 
Elżbieta Niewolska, prezes Ogólnopolskiego Oddziału 
Tłumaczan, Antonina Kużaj z Wrocławskiego Oddziału 
Związku Sybiraków, przedstawiciel Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, kmdr Aleksander 
Podolski, sekretarz Zarządu Okręgu Towarzystwa 

Wiedzy Obronnej oraz przedstawiciele współorga-
nizatorów i współfundatorów uroczystości z IPN - 
naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk 
i Męczeństwa we Wrocławiu Wojciech Trębacz oraz 
Sylwia Krzyżanowska, główny specjalista z tego 
Oddziału.   

Funkcję narratora, prowadzącego  uroczystość 
w kościele podczas poświęcenia sztandaru pełnił kpt. 
rez. Jerzy Bałtrukiewicz, a służbę liturgiczną ołtarza 
podoficerowie z Zespołu Artystycznego Żołnierzy 
Rezerwy „ROTA” ze Złotoryi. Na stole przykrytym 
białym obrusem leżał przygotowany do poświęcenia 
sztandar OOK „POKUCIE”. Przy stole z lewej strony 
stanął Krzysztof Żurakowski, przedstawiciel funda-
torów sztandaru oraz po prawej stronie rodzice 
chrzestni i poczet sztandarowy poświęcanego sztan-
daru. Decyzją Zarządu OOK „POKUCIE” na rodziców 
chrzestnych wybrano Józefa Sanojcę oraz Magdalenę 
Rajchembę. Józef Sanojca reprezentuje pokolenie  
urodzone w przedwojennej Kołomyi, które zakładało 
Oddział natomiast Magdalena Rajchemba pokolenie, 
które w przyszłości dla zachowania ciągłości pokoleń 
przejmie sztandar od obecnego Zarządu, tak aby 
sztandar zawsze je łączył. Rodzice chrzestni mają za 
zadanie zastępować Zarząd w przypadku kiedy on nie 
będzie z jakiś przyczyn mógł dysponować sztanda-
rem, czy też sprawować nad nim opieki, (np. kiedy 
Zarząd skończy swoją kadencję, a nowy Zarząd nie 
zostanie jeszcze wybrany i ukonstytuowany). Poczet 
sztandarowy prezentuje sztandar Oddziału na uroczy-
stościach, w których biorą udział członkowie Zarządu 
jeżeli zostaną na nie zaproszeni wraz z pocztem 
sztandarowym. Poczet sztandarowy składa się: 
✓ z dowódcy pocztu sztandarowego, wydającego 

komendy podczas uroczystości ze sztandarem, 
✓ sztandarowego, niosącego sztandar i wyko-

nującego komendy wydawane przez   dowódcę 
pocztu lub uroczystości 

✓ asystującego 
Wszyscy mają szarfy w barwach narodowych na koń-
cach obszyte złotymi frędzlami przewieszone przez 
lewe ramię i spięte na prawym biodrze agrafką. 
Zarząd zatwierdził następujący skład pocztu: dowód-
ca pocztu – Andrzej Łopaczak, sztandarowy – Przemy-
sław Lazarowicz, asystujący - Piotr Mosiczuk. 

Uroczystość poświęcenia sztandaru OOK 
„POKUCIE” rozpoczęła się o godz. 10.00 podaniem 
przez narratora komendy: „Proszę o wprowadzenie 

Delegacja  22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 
im. gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga  z  Kłodzka 
w galowych mundurach   
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sztandaru wojskowego”. Po odegraniu przez trębacza 
sygnału „Słuchajcie Wszyscy” do kościoła został wpro-
wadzony poczet sztandarowy 10 Wrocławskiego  
Pułku Dowodzenia, który zatrzymał się przed 
ołtarzem i po odegraniu sygnału „Hasło WP” 
zasalutował w miejscu przez pochylenie. Po odegra-
niu przez orkiestrę policyjną czterech zwrotek Hymnu 
RP  ks. proboszcz dr Jerzy Żytowiecki przywitał ks. 
kanonika, wikariusza generalnego archidiecezji wro-
cławskiej, dr Adama Łuźniaka (kapłana, który miał 
dokonać poświęcenia sztandaru), zaproszonych gości 
i kołomyjan przybyłych na uroczystość. Po przywi-
taniu nastąpiło symboliczne wbicie  gwoździ pamią-
tkowych przez przedstawicieli fundatorów sztandaru 
połączone z ich z wpisem do księgi pamiątkowej Od-
działu. Na prośbę matki chrzestnej ks. kanonik przys-
tąpił do poświęcenia sztandaru. Po poświęceniu uca-
łował dolny róg sztandaru po czym wręczył go 
przedstawicielowi fundatorów Krzysztofowi Żura-
kowskiemu, ten z kolei przekazał go prezesowi 
Ryszardowi Saczyńskiemu. Prezes uklęknął na prawe 
kolano i pocałował w dolnej części rewers sztandaru. 
Następnie matka chrzestna poprosiła prezesa o za-
przysiężenie pocztu. Poczet klęcząc złożył przed pre-
zesem przyrzeczenie słowami roty, powtarzając za 
prezesem: W obliczu Boga Wszechmogącego 
i Najświętszej Marii Panny oraz Matki Boskiej Koło-
myjskiej, kładę ręce na ten sztandar Ogólnopolskiego 
Oddziału Kołomyjan „POKUCIE” we Wrocławiu, 
przyrzekam chronić go i dbać o jego honor oraz bronić 
przed uszkodzeniem lub dostaniem w niepowołane 
ręce. Tak mi dopomóż Bóg. Prezes wręczając sztandar 
sztandarowemu polecił: Strzeżcie honoru tego sztan-
daru, jak źrenicy oka, na co otrzymał zapewnienie: 
Przyrzekamy, że honoru tego sztandaru nie splamimy. 

Po odegraniu przez trębacza sygnału „Hasło WP” 
poczet oddał honory  i  przystąpił do prezentacji szta-
ndaru. Przeszedł ze sztandarem ustawionym w poło-
żeniu „Na ramię” od prawej nawy kościoła do lewej 
i z powrotem, salutując jego pochyleniem pod kątem 
45° przed siedzącymi w przednich ławkach.  Po 
dojściu do prawego skrzydła poczet zajął swoje mie-
jsce w szyku. Po poświęceniu i wręczeniu Oddziałowi 
sztandaru rozpoczęła się liturgia Mszy św. 
odśpiewaniem pieśni Z dawna Polski Tyś Królową. 
W liturgii, podobnie jak w Skomielnej Czarnej, 
uczestniczyła orkiestra policyjna wg ceremoniału 
wojskowego z udziałem pocztów sztandarowych. 

Liturgii przewodniczył ks. kanonik wikariusz generalny 
archidiecezji wrocławskiej dr Adam Łuźniak. Koncele-
bransami byli ks. proboszcz dr Jerzy Żytowiecki, ks. 
prałat dr Wojciech Tokarz i franciszkanin o. Marcin 
Butnow członek OOK „POKUCIE”. Liturgia Mszy św. 
odprawiana  była w intencji „Mieszkańców Kołomyi 
i Pokucia poległych w wojnach XX wieku oraz 
zaginionych i pomordowanych w latach 1939-45, 
a także pochowanych w przeszłości na Ziemi 
Pokuckiej” .  

 
 
 
Służbę liturgiczną ołtarza sprawowali pod-

oficerowie rez. z ZAŻR ROTA, słowo Boże czytał koło-
myjanin Józef Salik, a psalm responsoryjny zaśpiewał 
kpt. rez. Jerzy Bałturkiewicz z zespołu ROTA. Homilię 
wygłosił ks. dr Jerzy Żytowiecki. Podczas Mszy św. 
zespół artystyczny ROTA oraz wierni przy akompa-
niamencie orkiestry policyjnej śpiewali piękne pieśni, 
takie jak: Matko Niebieskiego Pana; Zróbcie Mu 
miejsce, Pan idzie z nieba (F. Karpińskiego), Niech 
będzie chwała i cześć. Po błogosławieństwie, na za-
kończenie Mszy św. odśpiewano  Boże coś Polskę. Po 
podaniu przez narratora komendy „Proszę o wypro-
wadzenie sztandaru wojskowego” i po sygnale „Hasło 
WP” poczet sztandarowy wojskowy i pozostałe 
poczty oddając honor przed ołtarzem opuściły koś-
ciół. W tym czasie orkiestra policyjna  grała Czerwone 
maki na Monte Cassino. Wszyscy uczestnicy 
opuszczając kościół kierowali się pod  pomnik 
Zesłańcom Sybiru znajdujący się na Skwerze 
Sybiraków w pobliżu kościoła, gdzie miał rozpocząć 
się Apel Pamięci. Orkiestra policyjna rozpoczęła 
defiladę  pieśnią Maszerują strzelcy. Za orkiestrą 
podążała  kompania honorowa 10 Wrocławskiego 

Ks. Jerzy Żytowiecki wygłasza okolicznościową 
homilię 
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Pułku Dowodzenia na czele ze swoim pocztem 
sztandarowym oraz poczty sztandarowe Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Ogólnopolskiego 
Oddziału Kołomyjan „Pokucie”. 
 

 

 
 
Uroczystość przed pomnikiem prowadzona była 

przez narratora z 10 WPD mł. chor. Rafała Węgla-
rowicza. Rozpoczęła się odśpiewaniem czterech 
zwrotek Hymnu RP przy akompaniamencie orkiestry 
policyjnej.  Następnie zostały wygłoszone przemó-
wienia okolicznościowe. Wygłosili je: prezesa OOK 
„POKUCIE” Ryszard Saczyński i naczelnik Oddzia-
łowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa 
Oddziału IPN we Wrocławiu - Wojciech Trębacz. 
Ekumeniczną modlitwę za poległych i zmarłych 
poprowadził ks. kanonik wikariusz generalny archi-
diecezji wrocławskiej dr Adam Łuźniak. Po modlitwie 
został odczytany przez ppor. Ireneusza Najgrodzkiego 
z 10 WPD Apel Pamięci poświęcony kołomyjanom, 
Pokucianom i obrońcom Rzeczypospolitej.  Jego treść 
była identyczna jak podczas Apelu Pamięci w Sko-
mielnej Czarnej. Po odczytaniu tekstu apelu oficer 
czytający apel podał komendę do oddania salwy 

honorowej: „Dla uczczenia mieszkańców Kołomyi 
i Pokucia poległych w wojnach XX wieku oraz 
zaginionych i pomordowanych w latach 1939-45, 
a także pochowanych w przeszłości na ziemi 
pokuckiej i na „nieludzkiej ziemi” – SALWA 
HONOROWA”. Po oddaniu salwy honorowej, trębacz 
odegrał „Hasło WP” i sygnał „Śpij Kolego”. 
Uroczystość zakończyła odegrana przez orkiestrę 
policyjną  „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”. 
Po odegraniu pieśni i wspólnym śpiewie nastąpiło 
odprowadzenie kompanii honorowej i pocztów 
sztandarowych. 

Ostatnia część uroczystych obchodów Jubileuszu 
30-lecia odbywała się w „Ciuchci”, salce kateche-
tycznej, nazywanej przez kołomyjan „małą Koło-
myją”, gdzie od 30 lat odbywają się wszystkie zebra-
nia. Tym razem odbyło się zebranie jubileuszowe, 
które rozpoczęło się wprowadzeniem sztandaru OOK 
„POKUCIE” przez delegowanych na naszą uroczystość 
żołnierzy z 22 Karpackiej Brygady Piechoty Górskiej 
z Kłodzka. Wystawiony przez nich poczet w strojach 
galowych - pelerynach i kapeluszach 49 Huculskiego 
Pułku Strzelców, w składzie dowódca pocztu ppor. 
Piotr Kowalczyk, sztandarowy plut. Piotr Kubiczek, 
asystujący st. sierż. Łukasz Podgórski wprowadził 
sztandar do salki. Podczas wprowadzenia sztandaru 
ZAŻR „ROTA” śpiewał pieśń Rota (Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ród Marii Konopnickiej). Sztandar został 
ustawiony przed sceną w podstawie sztandaru, gdzie 
pozostał już do końca spotkania. Na spotkaniu st. 
sierż. Podgórski przekazał na ręce prezesa Ryszarda 
Saczyńskiego „List Gratulacyjny” z życzeniami z okazji 
uroczystych Jubileuszowych obchodów 30-lecia 
działalności OOK „POKUCIE”  od ppłk Marcina Sudka, 
dowódcy 22 Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 
im. gen. dyw. Bronisława Prugara-Ketlinga. „List 
Gratulacyjny” w imieniu Zarządu Okręgu Towa-
rzystwa Wiedzy Obronnej (TWO) przekazał również 
na ręce prezesa OOK „POKUCIE” kmdr mgr Ale-
ksander Podolski,  Sekretarz Zarządu Okręgu TWO. 
Przekazał on także dla sześciu zasłużonych i wyróż-
nionych członków OOK „POKUCIE” medale pamią-
tkowe TWO z wizerunkiem gen. Romualda Traugutta 
oraz nagrody książkowe. Odczytano również „List 
Gratulacyjny” od  Pani Ambasador Rzeczypospolitej 
Polskiej w Rzymie, Anny Marii Anders. Listy 
gratulacyjne od prof. dr hab. Adama A. Ostanka 
z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie i od 

Posterunek przed Pomnikiem Zesłańcom Sybiru 



Zeszyty Tłumackie 2(68)2021 r. 
 

36 
 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu dr. Karola 
Nawrockiego, który otrzymaliśmy już po zebraniu. 
Zostaną odczytane na najbliższym spotkaniu. 

Prezes Ryszard Saczyński złożył podziękowania za 
współpracę przy organizacji i finansowe wsparcie 
uroczystości Jubileuszowych Oddziału, wręczając 
okolicznościowe dyplomy Wojciechowi Trębaczowi, 
naczelnikowi Oddziałowego Biura Upamiętnienia 
Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu i Sylwii 
Krzyżanowskiej, głównemu specjaliście Oddziałowego 
Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN we 
Wrocławiu. Słowa podziękowania za współpracę 
prezes skierował prezes również wręczając okoli-
cznościowy dyplom sekretarzowi Okręgu TWO kmdr 
mgr Aleksandrowi Podolskiemu. Podziękowania za 
pomoc w organizacji Jubileuszu 30-lecia OOK 
„POKUCIE”  prezes Ryszard Saczyński skierował rów-
nież do prezes Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 
we Wrocławiu, Elżbiety Niewolskiej, wręczając dyp-
lom. Dyplomy okolicznościowe za pomoc w orga-
nizacji uroczystości oraz za finansowe wsparcie 
otrzymali również członkowie Zarządu i członkowie 
OOK „POKUCIE”.  

Krótkie wystąpienia podczas uroczystości mieli 
też st. sierż. Łukasz Podgórski, Wojciech Trębacz 
z Oddziału IPN we Wrocławiu, kmdr Aleksander Po-
dolski i prezes Ryszard Saczyński. Członkowie OOK 

„POKUCIE” i wszyscy zaproszeni goście otrzymali 
pamiątkowe materiały z uczestnictwa w obchodach 
Jubileuszu 30-lecia OOK „Pokucie”  takie, jak: certy-
fikaty uczestnictwa w uroczystościach wraz z okoli-
cznościową teczką, plakietkę z wizerunkiem herbu 
Kołomyi i rocznicowym napisem, fundacji Wiesława 
Matkowskiego z Aleksandrowa Łódzkiego, smycz 
z nazwą Oddziału i indywidualnym identyfikatorem, 
oraz publikację Bożeny Krupskiej 30 lat Ogólno-
polskiego Oddziału Kołomyjan „Pokucie” Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-
Wschodnich we Wrocławiu 1991–2021. Materiały te 
zostały przekazane w bawełnianej ekologicznej 
torbie z logo Oddziału. 

Zebranie uświetniły występy dwóch zespołów 
artystycznych. Jako pierwszy wystąpił Zespół Artys-
tyczny Żołnierzy Rezerwy „ROTA” ze Złotoryi w galo-
wym wojskowym umundurowaniu i pięknych rogaty-
wkach, z bogatym repertuarem pieśni patriotyczno-
religijnych i wojskowych. Swój występ zakończyli 
śpiewaną przez Pokucian na spotkaniach pieśnią 
Czerwony pas. Zebranie zakończył występ zespołu 
„Piastuny” ubrany w charakterystyczne piękne stroje 
polskiej szlachty. Zespół wywodzący się z Reprezen-
tacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Wrocław”, zaprezentował wiązankę pieśni staro-
polskich z okresu zaborów – Skarbiec polski - wią-
zanka melodii sprzed wieku. Swój występ rozpoczęli 
jedną z najpopularniejszych piosenek biesiadnych 
Kurdesz, a zakończyli znanym Krakowiakiem. Przebieg 
całej uroczystości można obejrzeć na zdjęciach 
i filmie umieszczonym na naszej stronie interne-
towej: www.kolomyja.net 
 Jubileuszowe zebranie przygotowali człon-
kowie OOK „Pokucie”: Anna Gmurek, Bożena 
Krupska, Andrzej Łopaczak, Julia Łopaczak, Krystyna 
Moszkowicz, Janina Nowak, Magdalena Rajchemba 
Romana Saganowska, Ryszard Saczyński, Stanisław 
Zając i Krzysztof Żurakowski oraz ks. Wojciech Antosik  
przy współpracy Elżbiety Niewolskiej, prezes OOT 
w przygotowaniu dyplomów. 
 Jubileusz 30-lecia istnienia Ogólnopolskiego 
Oddziału Kołomyjan  „Pokucie” był doskonałą okazją 
do przedstawienia historii działalności Oddziału 
w latach 1991–2021, dokonania jej oceny i przywró-
cenia pamięci wielu wspaniałych zaangażowanych 
ludzi oraz ważnych wydarzeń i faktów, jakie miały 
miejsce w tym okresie. 

 

Naczelnik Oddziału IPN we Wrocławiu  
Wojciech Trębacz 
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 Powstanie opracowania „30 lat Ogólnopolskiego 
Oddziału Kołomyjan „Pokucie” Towarzystwa Miło-
śników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich  we 
Wrocławiu 1991–2021” było szczególną okazją do 
napisania jego historii, mającej na celu ocalenie od 
zapomnienia wydarzeń i ludzi, którzy ją tworzyli oraz 
wielu cennych inicjatyw upamiętniających dziedzi-
ctwo kulturowe ziemi pokuckiej z jej stolicą 
Kołomyją. Był to już ostatni moment, aby odtworzyć 
tę historię, gdyż nieubłagalny bieg czasu sprawia, że 
dawni rodowici mieszkańcy Kresów Wschodnich, jej 
bezpośredni uczestnicy i świadkowie ze względów 
naturalnych zaczynają odchodzić na „wieczną służ-
bę”. Dla młodych, pomimo że mają tam swoje korze-
nie, to już odległa historia, która ich coraz rzadziej 
interesuje. Jako stowarzyszenie chcemy ten trend 
odwrócić, starając się podtrzymywać tradycje i przy-
pominać historię Kresów Wschodnich, w tym 
Kołomyi, Pokucia i Huculszczyzny z ich dawnymi 
mieszkańcami. 

Wiceprezes Bożenie Krupskiej, autorce tego 
opracowania, należą się szczególne słowa uznania 
i podziękowania oraz gratulacje, że podjęła się opra-
cowania historii Oddziału i działających w tym 
samym okresie stowarzyszeń polskich oraz parafii 
rzymskokatolickiej w Kołomyi. Mimo iż wcześniej 
była wieloletnią redaktorką naszego biuletynu 
„Gdzie szum Prutu”, to jednak wymagało to prze-
wertowania egzemplarzy archiwalnych, a także 
innych wydawnictw i publikacji wydawanych przez 
kołomyjan, często żmudnej analizy i wyselekcjo-
nowania z nich odpowiednich informacji. Aby 
rzetelnie oddać obraz wydarzeń, jakie miały miejsce 
w minionym 30-leciu, często musiała dotrzeć do 
osób, również tych mieszkających w Kołomyi, gdyż 
nie wszystkie wydarzenia były dokumentowane. 
Podziękowania należą się wszystkim tym, którzy 
przyczynili się do powstania tego opracowania, 
dzieląc się swoją wiedzą, wspomnieniami i archi-
walnymi fotografiami. W sposób szczególny wyra-
żamy również wdzięczność Oddziałowi Wrocła-
wskiego IPN za finansowe wsparcie umożliwiające 
druk publikacji. 
 Miejmy nadzieję, że opracowanie to będzie 
stanowiło testament wartości pozostawionych nam 
przez naszych przodków na wzór wyhaftowanych na 
naszym sztandarze słów: BÓG–HONOR–OJCZYZNA. 
 

 

IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-

Wyborczy Delegatów TMLiKPW 

Jolanta Kołodziejska 

Sekretarz ZG TMLiKPW 
 

 
 
 

  
 W dniach 22-24 października 2021 r. odbył się 
we Wrocławiu już po raz dziewiąty Krajowy Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów TMLiKPW. 
Zjazd otworzył Prezes Zarządu Głównego Andrzej 
Kaminski, poprosił o uroczyste wprowadzenie sztan-
daru, podczas którego odśpiewano Hymn Towarzy-
stwa „W dzień deszczowy i ponury”. Termin kadencji 
minął  we wrześniu 2020 r., ale trwająca od początku 
tego roku pandemia uniemożliwiała wcześniejszą 
organizację większego spotkania ze względu  na wpro-
wadzone  przez  rząd  rygorystyczne  obostrzenia.  
 W trakcie tego okresu kilkakrotnie zmieniano 
termin zjazdu, więc Zjazd zorganizowano dopiero 
w październiku br. Trwająca od wielu miesięcy pan-
demia paraliżowała naszą działalność, a stosowane 
przez rząd obostrzenia uniemożliwiały organizację 
większych zgromadzeń. Miało to również wpływ na 
działalność   oddziałów   i   klubów.  Brak   kontaktów  
 

Poczet Sztandarowy ZG TMLiKPW: Jolanta 
Kołodziejska, Leszek Mulka i Andrzej Szczepański 
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bardzo   negatywnie   wpływał    także   na   członków  
Towarzystwa i wiele jednostek zawiesiło działalność. 
Również działalność Zarządu Głównego w tym okre-
sie była bardzo ograniczona. Jedynie kilka razy odbyło 
się posiedzenie Prezydium, aby na bieżąco załatwić 
terminowe sprawy, sprawozdania itp.  Krajowy zjazd 
delegatów odbył się tym razem tylko w ograniczonym 
gronie, bez udziału gości z zewnątrz Towarzystwa. Ze 
względu na trwające nadal obostrzenia i z zacho-
waniem wszelkich środków ostrożności (dezynfekcja 
rąk, maseczki) cały zjazd zorganizowano w jednym 
miejscu, bez przemieszczania się do centrum miasta. 
Dawniej obrady, lub część rozrywkowa, odbywały się 
w innym miejscu niż zakwaterowanie. W zjeździe 
uczestniczyło 57 delegatów, a także na prawach gości 
Prezesi oddziałów nie będący delegatami lub wyzna-
czeni przez nich członkowie oddziałów i klubów.  
Obrady rozpoczęły się w sobotę 23 października  i za-
kończyły wstępnym odczytaniem przed uroczystą 
kolacją wyników głosowania. W trakcie wieczornego 
spotkania czas umilali Panowie Adam Żurawski 
i Andrzej Jaworski, czyli znane dobrze wszystkim „Tyli-
gentne Batiary”, a wspierał ich wraz ze swoją gitarą 
Pan Andrzej Szczepański – jak sam siebie określa – 
bard kresowy. „Tyligentne  Batiary”- panowie,  którzy 
wcześniej przez wiele lat występowali w szerszym 
składzie, od 15 lat występują samodzielnie i z okazji 
tego jubileuszu otrzymali od Zarządu Głównego 
pisemne gratulacje, a podczas Krajowego Zjazdu 
Prezes Andrzej Kaminski wręczył Panom pamiątkowe 
Albumy Kresowe i życzył wielu lat dalszej działalności. 
Tym miło spędzonym wieczorem przy muzyce 
i wspólnych śpiewach zakończył się pierwszy dzień 
obrad.  
 Drugiego dnia, po śniadaniu, tj. 24 paździer-
nika, obrady rozpoczęto od oficjalnego odczytania 
przez Przewodniczącego Komisji Pana Mariana 
Kaźmierczaka Protokołu Komisji Skrutacyjnej i ogło-
szenia tym samym wyników wyborów. Podczas tego-
rocznego Krajowego Zjazdu wybierano 15 członków 
Zarządu Głównego, oddzielnie Prezesa oraz 
członków Zarządu, po 5 członków Głównej Komisji 
Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego. W wy-
niku przeprowadzonych wyborów i po ukonsty-
tuowaniu się poszczególnych organów skład władz 
Towarzystwa na kadencję 2021-2024 przedstawia 
się następująco: 
 

 

 

Zarząd Główny TMLiKPW 
 

Prezes  -  Adam  Kiwacki (Częstochowa) 
Wiceprezesi:  -  Piotr  Afiniec  (Zabrze) 
              -  Marek  Gromaszek (Lublin) 
Sekretarz  -  Jolanta  Kołodziejska (Opole) 
Skarbnik  -  Bogdan  Kościński (Brzeg) 
Członkowie:   
1. Andrzej  Ayzan  (Zabrze) 
2. Andrzej  Chłopecki (Oświęcim) 
3. Jadwiga  Feifer (Katowice) 
4. Antoni  Jadach  (Świdnica) 
5. Stanisław  Kańczukowski (Jelenia Góra)  
6. Ludwik  Madej  (Częstochowa) 
7. Maria  Magoń   (Lubaczów) 
8. Witold  Michalski  (Stalowa Wola) 
9. Elżbieta  Niewolska  (Wrocław) 
10. Lesław  Popławski  (Kraków) 

 
 

Główna  Komisja  Rewizyjna 
 

Przewodniczący  -  Andrzej     SZCZEPAŃSKI 
Członkowie : 
1. Danuta  Kacprzak 
2. Bogumiła  Szponar 
3. Maria  Kaproń 
4. Mirosław  Szymański 
  

Główny Sąd Koleżeński     
 

Przewodniczący   - Zygmunt   Partyka 
Członkowie :          
1. Andrzej Skibniewski 
2. Tadeusz  Kawecki 
3. Igor Megger  
4. Krzysztof Szczur  

 

  Po ogłoszeniu wyników nowo wybrany Prezes 
Adam Kiwacki w ciepłych słowach podziękował 
Andrzejowi Kaminskiemu dotychczasowemu preze-
sowi oraz wiceprezes Danucie Śliwińskiej za długo-
letnią działalność w Zarządzie Towarzystwa i zadekla-
rował, że uczyni wszystko aby Towarzystwo Miłoś-
ników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
działało jak najdłużej. Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-
Wyborczy Delegatów podjął uchwałę o nadaniu  Panu 
Andrzejowi Kamińskiemu tytułu Prezesa Honorowego 
TMLiKPW, oraz tytułu Członka Honorowego TMLiKPW 
Pani Danucie Śliwińskiej. Uchwały zostały podjęte 
jednogłośnie. Prezes Adam Kiwacki podziękował rów- 
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nież pozostałym członkom  Zarządu  Głównego, Głów-
nej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeń-
skiego  za dotychczasową pracę w minionej kadencji.   
Pomimo dużych zmian w składzie Zarządu Głównego 
nie zmieni się siedziba Zarządu, którą w dalszym 
ciągu będzie Wrocław. Ostatnim punktem obrad było 
zatwierdzenie Protokołu Komisji Uchwał i Wniosków. 
Komisja przedstawiła wnioski zgłoszone podczas 
Zjazdu oraz propozycje do dalszej pracy Zarządu 
Głównego i po dyskusji sporządziła Protokół zawie-
rający 17 punktów. Wszystkie wnioski zostały prze-
głosowane jednogłośnie. Krajowy Zjazd Sprawozda-
wczo-Wyborczy Delegatów podjął Uchwałę Zjazdową 
stanowiącą wytyczne dla dalszej pracy Zarządu 
Głównego TMLiKPW w kadencji 2021-2024. Zjazdowi 
towarzyszyła wystawa przygotowana przez Barbarę 
Smoleńską – Prezes Oddziału TMLiKPW w Bolesła-
wcu, odzwierciedlająca prowadzone prace reno-
wacyjne  nagrobków na cmentarzach kresowych. Pani 
Smoleńska wyjeżdża od wielu lat na Kresy z młodzieżą 
w ramach akcji „Mogiłę Pradziada Ocal od Zapo-
mnienia”. Na ostatni wyjazd, jaki został zaprezen-
towany na zdjęciach pojechali członkowie Oddziału 
w Bolesławcu. Była też możliwość nabycia wyda-
wnictw kresowych z różnych oddziałów  naszego 
Towarzystwa. Zjazd zakończył się wyprowadzeniem  
sztandaru  i odśpiewaniem „Roty” przez zebranych. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Zabytki przedhistoryczne 

Galicyi wschodniej 
 

Bohdan Janusz 
 

PRACE  NAUKOWE WYDAWNICTWO TOW. DLA 
POPIERANIA NAUKI POLSKIEJ 

LWÓW, 1918.  DZIAŁ I. — TOM V. 

Powiat Tłumacz, dorzecze Dniestru. 
 

Bortniki. Jedna mogiła pokaźniejsza. A. Schneider. 
Encyklopedya do krajozn. Galicyi. II. str. 390. 
Bratyszów. W 1881 r. przy orce odkryto grób, wykła-
dany płytami kamiennemi, z których wierzchnią wziął 
do siebie ekonom, a cały grób zasypano. Wł. Przyby-
sławski. Repertoryum zabytków przedhistor. str. 45. 
Bukówna. Na polach wsi dużo mogił, jako dalszy ciąg 
łańcucha, zaczynającego się we wsi Olszanicy. A. 
Schneider. Encyklopedya do krajozn. Galicyi. II. str. 
390. 
Chocimierz. W lesie zw. "Lipki" rozkopał A. Schneider 
w 1874 r. jedną mogiłę i znalazł w niej siekieromłot 
syenitowy, kilka narzędzi krzemiennych i klin kamie-
nny. A. Kirkor zbadał sześć mogił, położonych na 
wschód od miasta, na wzgórzu dokoła jednego 
kurhanu większego. W pierwszej mogile, usypanej 
z ziemi, wapiennych i drobnych rzecznych kamyków,  

Prezes Adam Kiwacki, prezes Andrzej Kaminski oraz 
solista duetu "Tyligentne Batiary" - Adam Żurawski 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej,  
bard kresowy Andrzej Szczepański 
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leżał w głębokości 1,74 m szkielet, ułożony na wznak, 
głową na zachód. Na palcu miał pierścień bronzowy, 
a obok dużo czerepów glinianych. W drugiej, podo-
bnej zupełnie do poprzedniej, była pod szkieletem 
i bezpośrednio nad nim warstwa wapna, a na niej 
zmurszałe resztki drzewa prawdopodobnie dębo-
wego. Na palcu miał także pierścień bronzowy, 
a obok czerepy gliniane. W trzeciej mogile leżał 
szkielet w podłużnej skrzyni dębowej, której spód 
usypany był ziemią pod szkieletem, a na tym 
znajdowało się drzewo spróchniałe. Przy szkielecie 
znaleziono czerepy, a na palcu złamany pierścień 
bronzowy. W czwartej, podobnej zupełnie do pier-
wszej i drugiej, znalazły się przy zmarłym same 
czerepy. W piątej, w głębokości 1,20 m, leżał szkielet 
niewieści, zwrócony głową na południe (w innych na 
zachód), lewą ręką wsparty o bok. Przy nim, prócz 
czerepów, wielki pierścień bronzowy na palcu, zau-
sznice i trzy guziczki. Pierścień ten jest wspanialszy od 
innych, wspomnianych; tamte są spiralnie skręcone 
z drutu pojedynczego, a ten z podwójnie plecionego. 
Guziczki z jakiejś masy szklanej albo emalii są wiel-
kości i kształtu grochu. U jednego końca mają uszka 
żelazne, a na odwrotnym ozdobione są dokładnie 
w kształcie krzyża namalowanemi liniami złoconemi. 
Guziczki podobne znane są z Horodnicy nad Dnie-
strem. W szóstej mogile leżał szkielet głową na 
wschód, przysypany cały wapnem. Przy nim znale-
ziono   czerep  gliniany,  na  palcach  dwa  pierścienie  
bronzowe, koło uszu kolczyki bronzowe, na szyi takiż 
wisiorek i 18 szklanych, przeważnie emaliowanych 
paciorków walcowatego i baryłkowatego kształtu. 
Pomiary dra Iz. Kopernickiego wykazały, że w pier-
wszym, drugim i trzecim grobie pogrzebani byli 
mężczyźni (wsk. główny 77.2, 74.4, 63.1); w czwartej 
płci zmarłego nie można oznaczyć z powodu kości 
rachitycznych (wsk. 73.7), w piątym i szóstym pocho-
wane były niewiasty, jak widać to i z liczniejszych 
przedmiotów ozdoby (wsk. 74.5, 73.8). 
W 1906 r. odkryto przypadkiem grób podpłytowy ze 
szkieletem. W 1908 r. przy łamaniu kamienia, przy 
gościńcu do Tłumacza, odkryto na horodyszczu pod 
miasteczkiem samotną urnę czarną bez ozdób z po-
wierzchnią lśniącą, a przy niej parę żelaznych ostróg 
rzymskich z długimi kolcami, nożyce, dwa groty 
i sprzączkę od pasa. Był to grób ciałopalny epoki 
rzymskiej, prawdopodobnie z I w. po Chr. Wydobyte 
przedmioty oddano do ces. muzeum we Wiedniu. 

W okolicy miasteczka są mogiły i dwa horodyszcza; 
jedno przy drodze do Tłumacza, drugie przy drodze 
do Obertyna. Występują też ślady dwu osad przed-
historycznych. W zbiorach Akademii Krakowskiej 
przechowuje się znaleziona tu przypadkiem bran-
zoleta bronzową i grocik. Na wschód od miasteczka 
wznosi się góra "Trzygłowa" z obszerną jaskinią, 
w której jest staw; znaleść w niej miano kości i czaszki 
ludzkie. Obok góry stała niegdyś figura "baby" kamie-
nnej, rozbita przez bryłę, która stoczyła się z sąsie-
dniej góry.  
Fr. Karpiński. Pamiętniki. Lwów 1849, str. 129. — 
Schneider. Encyklopedya do krajozn. Galicyi. II. str. 
388.390.— Rocznik Zarządu Akad. umiej. 1876, str. 115. 
— Rozprawy i sprawozdania z posiedzeń wydziału Akad. 
umiej. 1876. V. str. 209.— Iz. Kopernicki. O czaszkach 
z kurhanów pokuckich. Pamiętnik Akad. umiej. Wydział 
matem.-przyrodniczego. Kraków 1876, II. str. 80—113. 
— A. Kirkor. Wycieczka na Podole galic. Kłosy. 1877, str. 
367. — A. Gruszecki. O jaskiniach. Biblioteka Warsza-
wska. 1878, str. 340. — A. Kirkor. Zabytki bałwo-
chwalcze w Galicyi. »Kłosy«1879, str. 276. — A. Kohn u. 
K. Mehlis. Materialien zur Yorgeschichte. I. str. 16—7, 
262 (rys.); 11.70. 121—132. — Katalog wystawy 
etnograf. arch. Lwów 1885, nr. 353. 356. — Mitteil-
ungen d. C.-Kommission. Wiedeń. 1908, str. 207. — 
Sprawozdania Grona konserw. Galicyi wsch. Lwów 
1908. str. 3; 1909. str. 9. — K. Hadaczek. Cmentarzysko 
ciałopalne koło Przeworska. Lwów 1909, str. 19 (rys.). 
Chomiakówka. Przy drodze wznosi się góra, zwana 
horodyszczem. 
Czarnołoźce. W muzeum Dzieduszyckich - znaleziony 
tu sierp krzemienny. W dworskim ogrodzie stoi 
kamień, przewieziony tu z Kamionki wielkiej (pow. 
Kołomyja), a znany pod mianem "Lelum-Polelum" A. 
Bielowski. Dod. do "Czasu" Kraków. 1859, VI. str. 655. 
- A. Kirkor. Rozprawy z posiedzeń wydz. histor.-filoz. 
Akad. krak. 1876, V. str. 251. 
Delawa. Ślady osady neolitycznej. W skałach, obok 
wsi, jaskinia. Sprawozdanie Grona konserw. Galicyi 
wschodniej Lwów 1909, str. 3. 
Dolina. A. Kirkor notuje wiadomość o znalezieniu tu 
ośmiu kości jakiegoś olbrzymiego zwierzęcia, które 
czas pewien przechowywały się w dyrekcyi fabryki 
tłumackiej. A. Kirkor. Zbiór wiad. do antr. kraj. 1877, 
I. str. 13. — A. Kohn u. K. Mehlis. Materialien zur 
Yorgeschichte. I. str. 14. 
Gruszka. Mogiła wielka i cmentarzysko (?). A. Schne-
ider. Encyklopedya do krajozn. Galicyi. II. str. 390. 
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HoryhIady. W 1899 r. odkryto groby kamienne. 
Przypadkiem znaleziono pięknie patynowany grot 
bronzowy. Na południe od wsi mogiła. Nad Dnie-
strem jaskinie niezbadane, z których największa robo-
ty człowieka. Fragmenty ceramiki, znajdowane na 
niwie "Wywosziw" wskazują, iż są tam w ziemi ślady 
osad od epoki neolitycznej do rzymskiej. Znaleziono 
tam też monety rzymskie. W 1910 r. odkrył właściciel 
wsi tkwiące w brzegu Dniestru szczątki naczynia 
dużego w kształcie rezerwoaru z uszami, pocho-
dzącego z epoki neolitycznej. Podobne naczynia 
znajduje się jeszcze tylko w Bilczu złotem. J. Głowacki. 
Trudy 1. arch. sjezda w Moskwi. Moskwa 1871, str. 
224. - A. Schneider. Encyklopedya do krajozn. Galicyi. 
II. str. 390. - Teka konserw. Galicyi wsch. Lwów 1900, 
str. 119. - Sprawozdania Grona konserw. Galicyi 
wsch. Lwów 1908, str. 3; 1910, str. 11. 
Mostów. Znajdują się tu wyroby kamienne i stare 
monety. Na granicy wsi Krasiłówki - mogiła. A. Schne-
ider. Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi. II. str. 
389. 
Jezierzany. Na niwie "Trojan" wyorał wieśniak dwa 
kociołki bronzowe, podobne do znalezionych 
w Uniżu, które przechowują się obecnie w zbiorach 
Akad. krak., a były w 1879 r. na wystawie w Paryżu. 
A. Kirkor. Wycieczka na Podole. "Kłosy". 1877, str. 
367 (rys.). -  Wł. Przybysławski. Teka konserw. Galicyi 
wsch. Lwów 1892, str. 38. - Wł. Demetrykiewicz. 
Yorgeschichte Galiziens. str, 123. 
Klubowce. W przysiółku Taborzyska znajdują się wy-
roby krzemienne. W części lasu zw. Pożarnica mogiły 
niezbadane. A. Schneider. Encyklopedya do krajo-
znawstwa Galicyi. II. str. 390. 
Korolówka. Samotna mogiła, zwana "Beczowa". A. 
Schneider. Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi.  
Kutyska. Na niwie "hetmańskie pola", na folwarku 
"Kamienna", stoją trzy mogiły niezbadane. A. Schne-
ider. Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi.  
Nadorożna. Samotna mogiła w lesie. A. Schneider. 
Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi.  
Niżniów. W ces. muzeum we Wiedniu - znalezione tu 
narzędzia kamienne. Przed kilkoma laty odkryto przy 
drodze do Kutysk grób podpłytowy ze szkieletem 
w pozycyi siedzącej, z toporkiem kamiennym i czer-
wono malowanem naczyniem(?). Obok pozostał 
niezbadany drugi grób podobny. Kilka mniejszych 
nasypów ziemnych uważają za mogiły. E. Sacken. 
Leitfaden zur Kentniss d. heidn. Altert. Wiedeń 1865, 

str. 80. — A. Schneider. Encyklopedya do krajozn. 
Galicyi. II. str. 390. — Sprawozdania Grona konserw. 
Galicyi. wsch. Lwów 1909, str. 3. 
Okniany. Większa mogiła i kilka nasypów mniejszych. 
A. Schneider. Encyklopedya do krajoznawstwa Galicyi.  
Olesza. Mała mogiła. 
Oleszów. W 1894 r. odkryto na pastwisku gminnem 
skarb bronzowy, złożony z większej ilości sierpów, 
jednego celta i grota. Część tych przedmiotów jest 
w muz. ces. we Wiedniu; jeden sierp i 20 cm długi 
grot w zbiorach Tow. im. Szewczenki. Z miejscowości 
tej pochodzi najprawdopodobniej przechowany w 
tych zbiorach miecz żelazny, dzida i umbo od tarczy, 
przedmioty z ciałopalnego grobu epoki rzymskiej II-III 
w. po Chr. Wł. Przybysławski. Repertoryum str. 47 
(rys.). — B. J. Muzeum Nauk Tow. im. Szewczenki. Na 
ziemi naszej. Lwów 1909. 

 

Pielgrzymka do Siedlakowic 
 

Elżbieta Niewolska 

 25 lipca, w dniu imienin naszej Patronki św. 
Anny, jak co roku, uczestniczyliśmy w Mszy św. 
odpustowej w kościółku w Siedlakowicach. W tym 
pięknym letnim  dniu możemy podziękować naszej 
patronce św. Annie za wszystkie otrzymane łaski 
i prosząc o nieustanną opiekę zawierzyć jej nasze 
życie na następny rok. Mszę celebrował ks. Stanisław 
Kulig oraz dwaj koncelebranci, bracia - ks. Tadeusz 
Siewko i ks. Kazimierz Siewko. W pielgrzymce tej 
towarzyszyła młodym księżom ich matka Elżbieta, 
córka Marii Dostal z domu Grabowieckiej oraz 
najmłodsza z rodu młodziutka Jadwiga Siewko. Po 
zakończeniu  Mszy św. udaliśmy się do świetlicy 
wiejskiej, w której  jak zwykle przyjęli nas gościnni 
gospodarze - Teresa i Jerzy Czerwcowie. Przy kawie 
i wspaniałych ciastach mogliśmy przekazać tłuma-
czanom relację z wyjazdu na Kresy oraz przedstawić 
plany na przyszłość. Ogromną niespodziankę sprawił 
nam pan Jerzy Czerwiec, który przy współpracy z wła-
dzami gminy Sobótka wyposażył nas w nowe narzę-
dzia oraz spalinową kosiarkę. Pana Jurka można 
zgodnie z naszym starym zwyczajem nazwać "zatłu-
maczonym". Jest naszym prawdziwym przyjacielem, 
który pomaga nam w tej trudnej społecznej pracy. 
Dziękujemy Panie Jurku! 
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Jadwiga  Storożenko  z d. Burczyńska 

ur. 22.03.1931 r. w Tłumaczu 

zm. 10.10.2021 r. w Katowicach 
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Wybory i spotkanie opłatkowe 
 

Zgodnie z coroczną tradycją planujemy organizację spotkania opłatkowego, które odbędzie się 29 stycznia 2022 r. 
w domu Kultury „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. (Wrocław Pilczyce). Ponieważ w tym roku jesteśmy 
zobligowani do zorganizowania walnego zjazdu naszego stowarzyszenia, zaplanowaliśmy go w ramach Opłatka. 
Spotkanie podzielone będzie na dwie części. Część pierwsza rozpocznie się o godzinie 11.00 walnym zjazdem, 
na którym wybierzemy zarząd na następną kadencję. O godzinie 13-tej rozpocznie się część opłatkowa, na 
której przewidziany jest koncert kolęd w wykonaniu chóru "Piastuny". Koszt ciepłego posiłku i napoi - 50 
zł/osoby. Ze względu na powagę i przyszłość Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan oraz sprawną organizację 
uroczystości bardzo prosimy o obecność na zebraniu walnym oraz zgłaszanie swojego udziału w Opłatku do 20 
stycznia 2022 r. Ułatwi nam to organizację uroczystości. Zgodnie z wieloletnią tradycją prosimy także chętne 
panie i panów o przyniesienie ciast. Zgłoszenia proszę składać do Elżbiety Niewolskiej, tel. 790 211 416. 
 

 

UWAGA - ZMIANA  NUMERU  KONTA i  WIELKOŚCI  SKŁADEK!!!! 
 

Wpłaty składek oraz darowizn należy wnosić na konto  PKO Bank Polski  SA   93 1020 5226 0000 

6102 0722 8929 Ogólnopolski Oddział Tłumaczan  
Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego nr 3/248/2021 r. z dnia 27.11.2021 r. minimalna składka 

członkowska wynosi 40 zł/rok. Składka dla emerytów - 20 zł/rok. 
 

Wyrazy głębokiego współczucia pogrążonej 

w żałobie Rodzinie składa Zarząd OOT oraz  

Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
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