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Msza Św. w intencji pomordowanych, poległych i żyjących Kresowian, ich rodzin oraz za uczestników 

Pielgrzymki - członków TMLiKPW.  Bazylika jasnogórska, Częstochowa - 9 kwiecień 2022 r. 

Wręczenie podziękowań za wieloletnią pracę członkom odchodzącego Zarządu Głównego: Grażynie 

Bajurny, Janinie Półtorak, Barbarze Smoleńskiej, Leszkowi Mulce oraz Danucie Sliwińskiej. 

Przy mównicy prezes ZG TMLiKPW Adam Kiwacki. 
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Obyśmy byli jedno  

Pielgrzymka na Jasną Górę i towarzyszące jej 

przesłanie 
 

Ludwik Madej 
 

 9 kwietnia 2022 r. na Jasnej Górze odbyła się 

Pielgrzymka TMLiKPW, powiązana z obchodami Dnia 

Pamięci i Męczeństwa Kresowian, która zdaje się być 

za sprawą Patronki tego sanktuarium zwiastunem 

powrotu do wspólnoty. Możliwość pomyślnej rea-

lizacji tego zamierzenia bardzo długo wzbudzała 

wątpliwości wobec rozgrywającego się wokół nas 

dramatu niszczenia więzi międzyludzkich. Jednakże 

kiedy w Sali Papieskiej zaczęły pojawiać się liczne, 

znajome twarze, stało się jasnym, że jesteśmy wszy-

scy świadkami ważnego przełomu. Po długich miesią-

cach zakazów, szykan i wszechobecnej tresury znowu 

dotarło do naszej świadomości, iż stanowimy wspól-

notę pamięci i wartości ponadczasowych. Mogło to 

stać się tylko tutaj w domu Matki, będącym swoistą 

oazą wolności, pośród oceanu fałszu, hipokryzji 

i zarządzania strachem.  

 O godzinie 11.00 w Sali Papieskiej, której 

patronami są św. Jan Paweł II i błogosławiony kardynał 

Stefan Wyszyński, inaugurujący rozpoczynające się 

wydarzenie krakowski aktor Wojciech Habela zainto-

nował „W dzień deszczowy i ponury”, co podjęli 

wszyscy zebrani i wybrzmiał wielogłos opowiadający  

 

 

jak szeregami Lwowskie Dzieci poszły tułać się po 

świecie, wygnane ze swych domostw rodzinnych, 

uciekające przed grożącą im śmiercią, więzieniem 

i wynarodowieniem. Następnie głos zabrał Adam 

Kiwacki, Prezes Zarządu Głównego i jednocześnie 

Prezes częstochowskiego oddziału, który pełniąc z tej 

racji obowiązki gospodarza uroczystości, w ramach 

której połączono pielgrzymowanie z upamiętnieniem 

męczeństwa Kresowian, przywitał wszystkich przyby-

łych. Zaznaczyć tutaj należy, iż wytyczone tak ramy 

organizacyjne oraz ich realizacja są jego prawie 

wyłączną zasługą. W trakcie swojego wystąpienia 

Prezes Kiwacki stwierdził, iż w kontekście drama-

tycznych wydarzeń, jakie mają miejsce obecnie na 

Ukrainie, a w liczbie tej w wielu miejscach gdzie 

urodzili się i żyli nasi dziadkowie i rodzice, musimy 

zawsze pamiętać o tych, którzy leżą w bezimiennych 

dołach śmierci i upominać się o przysługujące nam 

prawo do ich godnego pochówku, by móc modlić się 

za nich przy grobach krzyczących o ich męczeństwie. 

Przedstawiając plany nowych władz TMLiKPW Prezes 

Kiwacki odniósł się do załug, które na rzecz orga-

nizacji położyły osoby przez wiele lat działające 

w organach władzy Towarzystwa, a tym obecnym na 

uroczystości - Leszkowi Mulce, Danucie Śliwińskiej, 

Janinie Półtorak,  Barbarze Smoleńskiej i Grażynie 

Bajurny, dziękując, wręczył pamiątkowe dyplomy.  

 Wiek XX przeszedł do historii świata jako 

epoka pogardy dla życia ludzkiego, ludobójstwa i za-

kłamywania prawdy, w tym zwłaszcza nas bezpo-

średnio dotyczącej prawdy o zbrodni katyńskiej, 

holokauście i ludobójstwie na Wołyniu i w Mało-

polsce Wschodniej. Nie może więc dziwić, że zabie-

rający kolejno głos na sali, mówili o przechowywaniu 

pamięci i jej przywracaniu.   

 Rafał Piotrowski, Naczelnik Wydziału Edukacji 

Urzędu Miasta w Częstochowie, opowiedział o wszy-

stkich działaniach, jakie służą przywracaniu pamięci 

młodemu pokoleniu, na które wydany został wyrok 

wyalienowania  go z tego, co było dumą ich przodków. 

Profesor Sławomir Nicieja podjął trud wyciągnięcia 

z głębin zapomnienia miast i miasteczek „zatopionych” Wojciech Habela 
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na Kresach, wraz z ich rdzennymi mieszkańcami, 

wymownie tytułując swoją wielotomową epopeję 

„Kresową Atlantydą”. Zwrócił się też do zebranych 

o przekazywanie zalegających w szufladach i skrzy-

niach fotografii, które są nośnikami pamięci i doku-

mentów rodzinnych, które powinny ujrzeć światło 

dzienne. Wiele wskazuje na to, że oazą pamięci 

o utraconych Kresach, stanie się tworzone właśnie 

w Lublinie Muzeum Kresów, o którym z wielką pasją 

opowiadał Marcin Gapski, powołany na stanowisko 

dyrektora tej instytucji, wspominając też o zawartym 

19 marca Porozumieniu pomiędzy Muzeum Naro-

dowym w Lublinie i TMLiKPW. Wypowiedzi gości były 

przeplatane występami zaproszonych na uroczystość 

artystów: młodzieżowego zespołu instrumentalno-

wokalnego „Promyki Krakowa”, pod kierownictwem 

Romy Doniec-Krzemień, Kresowego Barda Andrzeja 

Szczepańskiego - wieloletniego członka TMLiKPW, 

Zespołu Chawira występującego w składzie 

Magdalena Sowa-Zyzańska, Urszula Kosiec, Daniel 

Mazurkiewicz i Karol Wróblewski oraz wspomnianego 

wcześniej animatora, aktora i piosenkarza Wojciecha 

Habeli z Krakowa.  

 

 

 Znaczne wsparcie dla wymienionych 

artystów stanowiły  laureatki  Międzyszkolnego 

Konkursu „A serce zostało na Kresach”, uczennice 

Szkoły Podstawowej nr 57 w Częstochowie, z których 

Julia Szczypior zdobyła pierwszą nagrodę w kategorii 

muzycznej, a Julia Hadrys - w kategorii recytatorskiej. 

Julia Hadrys zaprezentowała zebranym wiersz Marii 

Pieńkowskiej „Kresy” i tymi słowy zwróciła się do 

zebranych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przyszliśmy dokończyć tamte msze Wołynia 

Przyszliśmy modlić się do Ciebie 

Bezsilny Boże Kresowian 

Gdy odwróciłeś święte Oblicze 

Od bólu bez miary 

Tylko Chrystusa krzyk: 

Dlaczego mnie opuściłeś ? 

Trwał do końca z Kresami (…) 

 

Zespół dziecięco-młodzieżowy "Promyki Krakowa" 

Julia Szczypior  i Julia Hadrys 

Bard Kresowy Andrzej Szczepański 
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 Jak informował szeroko rozpowszechniony 

program jasnogórskich obchodów, o godzinie 13.30 

pielgrzymi mieli po opuszczeniu gościnnej Sali Papie-

skiej wypełnić wnętrza Kaplicy Cudownego Obrazu 

Matki Boskiej Częstochowskiej, w której sprawowana 

miała być Msza Św. w intencji pomordowanych, pole-

głych, żyjących Kresowian i ich rodzin oraz za uczes-

tników Pielgrzymki. Msza Św. miała być transmi-

towana przez telewizję Trwam. Skutkiem podjętych 

w ostatniej chwili zewnętrznych decyzji i przesądzeń, 

Msza koncelebrowana przez ks. Łukasza Niedziel-

skiego z parafii p.w. Św. Barbary w Gaworzycach oraz 

Ojca Poteralskiego, który wygłosił poruszającą 

wszystkich obecnych homilię, została odprawiona 

w Bazylice Jasnogórskiej, przed monumentalnym 

ołtarzem Wniebowziętej Matki Przenajświętszej. 

„Jeśli Bóg z nami, to któż przeciwko nam”. Oprócz 

pielgrzymów w Mszy Św. uczestniczyła kompania 

honorowa z klas mundurowych Zespołu Szkół 

Technicznych im. św. Jana Pawła II w Częstochowie. 

Kiedy wierni powstali i ruszyli na spotkanie z Jezusem 

Eucharystycznym, za sprawą aksamitnego głosu 

Magdaleny Sowy-Zyzańskiej z Zespołu Chawira, 

zaświeciła wszystkim Śliczna Gwiazda Miasta Lwowa 

Maryja, Matka nasza i Królowa Maryja. Wokalistka 

kontynuując śpiewała: do Cię idziem jako dzieci 

Maryja, niech Twa łaska i nam świeci, Maryja.  

 W gronie zebranych na mszy świętej liczną 

delegację stanowili mieszkańcy miejscowości 

Gaworzyce, prezentujący dwie tabliczki z napisami 

Pyszówka 7.04.1944 oraz Zady 9.04.1944, które 

upamiętniają tragiczne losy będących ich krewnymi 

mieszkańców wymienionych miejscowości. Wtedy to 

w Wielki Piątek 7 kwietnia 1944 roku banderowcy 

wspierani przez okolicznych ukraińskich chłopów 

dokonali nocnego napadu na Pyszówkę, paląc 45 

zabudowań i mordując bezbronnych mieszkańców 

narodowości polskiej. Podobny los 2 dni później, tj. 

w Wielkanoc 9 kwietnia 1944 r.,  spotkał mieszkań-

ców wsi Zady. Łącznie zamordowano około 120 osób.  

 Zwieńczeniem Świętej Ofiary był Akt 

Zawierzenia Matce Bożej, odczytany przez Adama 

Kiwackiego - Prezesa Zarządu Głównego, wobec 

klęczących uczestników Pielgrzymki: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Przywołane w tym akcie kwestie znalazły swoje 

rozstrzygnięcie w kolejnej odsłonie naszej uroczy-

stości, która miała miejsce na Wałach Jasnogórskich, 

nieopodal Bastionu o. Augustyna Kordeckiego. 

Pielgrzymów zasiliły delegacje 57 częstochowskich 

szkół, reprezentowane w większości przez swoje 

poczty sztandarowe ustawione na wałach w długi 

szpaler. Pierwszy głos zabrał dr. Ryszard Stefaniak, 

Wiceprezydent Częstochowy: 

 „Drodzy Kresowianie, którzy pozostawiając 

serce we Lwowie, Gródku Jagiellońskim, Stryju, 

Stanisławowie, Tarnopolu, Brzeżanach, Nadwórnej, 

Samborze i w wielu jeszcze innych swoich rodzinnych  

miejscowościach, tu na Jasną Górę w Częstochowie 

przybyliście, by dać świadectwo miłości do Ojczyzny, 

pamięci przodków, wiary naszych ojców, ale również 

Maryjo Matko Boża, 
 

 Przybywamy do Ciebie jako pielgrzymi 

Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Połu-

dniowo- Wschodnich. W tym roku mija 77 lat od 

wypędzenia nas z Kresów. Transportowani w byd-

lęcych wagonach nie wieźliśmy majątku, dóbr mate-

rialnych. To nam zabrano. Ale prawie każda rodzina 

przywiozła stamtąd Twój wizerunek. Były to obrazy 

Matki Bożej z Ostrej Bramy z Wilna, Matki Bożej 

Łaskawej ze Lwowa, Matki Bożej Kołymskiej z Sybiru 

i wiele, wiele innych Twoich świętych wizerunków.  

Dzisiaj znajdują się one w naszych domach we 

Wrocławiu, Świdnicy, Głogowie, Szczecinie i innych 

zasiedlonych przez wygnańców miastach i wsiach. To 

dzięki  temu kolejne pokolenia mają ciągłą łączność 

z Tobą i z naszą historią. Tak budujemy patriotyzm. 

Maryjo Nasza Królowo. Chcemy Ci podziękować za 

ciągłą obecność wśród nas i nieustanne orędowni-

ctwo u Twojego Syna.  

Zawierzamy Twojej  opiece wszystkie nasze sprawy. 

My Kresowianie jesteśmy przy Tobie! Jesteśmy przy 

Tobie, pamiętamy! Jesteśmy przy Tobie, pamiętamy 

i czuwamy! 
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i po to, by skłonić nisko czoła przed Cudowną Ikoną 

Jasnogórskiej Bogarodzicy Królowej Korony Polskiej. 

(…) W tym miejscu, stojąc przed tablicami Orląt 

Lwowskich i pomordowanych w rzezi wołyńskiej 

naszych rodaków - matek, ojców, dzieci i tych wszy-

stkich, którzy zginęli, bo byli ,,kresowymi Polakami" 

budzą się w nas uczucia dumy z bohaterstwa Orląt 

Lwowskich i tych Złoczowskich, dumny z „,Miasta 

Zawsze Tobie Polsko Wiernego". Ale wciąż też żyje 

smutek i niewysłowiony ból za Wołyń. Zbrodni 

Wołyńskiej nie sposób wybaczyć, nie można o niej 

zapomnieć. Ona jest cierniem na polskim ciele, dotąd 

żywym, dopóty Ukraińcy jej nie potępią i za nią nie 

przeproszą. Ale nawet i ten akt skruchy nie może być 

za wołyńskie ludobójstwo przebaczeniem. 

Dziś jednakowoż, mimo trwającej w skrzyniach 

(obecnie tylko w jednej) niewoli Lwów na Cmentarzu 

Orląt, musimy pamietać o walce Ukrainców za ich 

Ojczyznę i wolność, również za wolność i bezpie-

czeństwo nasze. (…)” 

 Wołając „Stańcie do apelu! Ofiary ludobójstwa 

dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 

1939-1947 na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej", 

porucznik Adam Dłużniak polecił ich naszej wiecznej 

pamięci, jak też tych sprawiedliwych Ukraińców, 

którzy próbując ratować Polaków ponieśli śmierć 

z rąk banderowskich zbrodniarzy.  Wezwani do apelu 

bohaterowie i męczennicy będący dziećmi ziem, 

które wyrzucono poza nawias Polski, skazując ich po 

raz drugi na śmierć, śmierć zapomnienia, z czym nie 

wolno nam się nigdy pogodzić, tak jak i z rozstrzy-

gnięciami które zapadły w Jałcie. Po złożeniu wiąza-

nek kwiatów pod tablicami upamiętniającymi boha-

terów i ofiary ludobójstwa, Wojciech Habela przy 

akompaniamencie Promyków Krakowa zaśpiewał 

hymn „Boże, coś Polskę”.  

 W czasie przerwy wszyscy udali się na posiłek, 

który oczekiwał na pielgrzymów w niedalekim Domu 

Pielgrzyma, a o godzinie 17.00 rozpoczęła się w Sali 

Papieskiej druga część występów artystycznych, 

prezentujących tematykę kresową. Ponownie wystą-

piły Promyki Krakowa, Andrzej Szczepański, Zespół 

Chawira oraz Wojciech Habela. Wykonane zostały 

m.in. tak lubiane utwory jak Polesia czar, Tam na 

rogu Batorego, Kino gra, Jestem Szac Chłopaka, 

Wielkie Bałakanie, Chlib Kulikoski, Rozmowa z księ-

życem i Piosnka o naszym Lwowie. Na zakończenie 

koncertu wirtuozowski popis dał Wojciech Habela, 

który najpierw słowami Feliksa Konarskiego 

wyśpiewał historię pewnego party w Londynie, 

przywołując z nostalgią obchodzone we Lwowie imie-

niny, a następnie lwowskim bałakiem autorstwa Tola 

z Łyczakowi, wyjaśnił zebranym czym jest lauspru-

mynada w pyłechach, to że kandyba to synonim 

mantyłepy oraz wzdrygając się, bo sam nietrunkowy 

opowiedział, że na mliku wściekłyj krowy można też 

mówić bajura, ćmaga lub Baczeski. 

  

 
 

Dobiega miesiąc od wydarzenia, w którym ucze-

stniczyło około 400 osób, a które dało wszelkie pod-

stawy, aby nazwać je wyjątkowo doniosłym w prze-

kroju wszystkich przedsięwzięć zrealizowanych przez 

naszą organizację na przestrzeni minionych lat. Próba 

zdławienia modlitwy i wołania o pamięć o ofiarach 

ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej nie 

powiodła się. Dopóki jesteśmy, ta prawda w nas 

przetrwa, a Oni żyć będą w naszej pamięci. 

Urszula Kosiec i Magdalena Sowa-Zyzańska  
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 Niemożliwe bywa czasem możliwym, ale 

potrzebna jest wiara, zapał i determinacja.  W 1997 r. 

pod będącym złym prorokiem hasłem „Kresowianie 

jednością silni” odbyła się ostatnia pielgrzymka na 

Jasną Górę, której współorganizatorem było Towa-

rzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-

Wschodnich. Potem zaczął postępować proces de-

zintegracji środowisk kresowych. W tym roku na 

Jasnej Górze chyba wszyscy zdaliśmy sobie sprawę, że 

czas zacząć szanować wszystkie odmienności i odrę-

bności, z pożytkiem dla wspólnoty i na korzyść 

łączących nas wartości wspólnych, takich jak pocho-

dzenie, powikłane losy, dramatyczne przejścia i bole-

sne wspomnienia, ale też duma i przywiązanie do 

tradycji, a nade wszystko miłość do wszystkiego, co 

chociaż dziś tak odległe, lecz przecież polskie.  
 

 
 
 

 
 

Nasz ukochany  
część II 

 

Kazimierz Juliusz Nachlik 
 

 
 
 
  

 W dzisiejsze niedzielne popołudnie pojedzie-

my do "Poseltówki". ,,Poseltówką”nazywamy paniq 

Eleonorę Posseltową, właścicielkę majątku Pałahicze 

przy drodze z Oleszowa do Tłumacza. Niewysoka, 

okrągła, ruchliwa, pełna życia i tryskająca energią 

,,Pani Lori”, w tych latach podchodząca chyba pod 

pięćdziesiątkę, to przyjaciółka cioci Stefy. Wieść 

niesie, że w młodości pani Lori była tancerkq w Wie-

dniu. Poznał ją tam pewien starszy pan, o nazwisku 

Posselt, przypuszczać można - wyższej rangi cesarsko-

królewski urzędnik z Galicji i przywiózł ją tu, już nie 

jako ,,pannę Lori”, lecz jako swoją żonę. Jak to jednak 

bywa ze starszymi panami, którzy poślubiają młode 

żony, tak też i pan Posselt (świeć Panie nad jego 

duszą!) niebawem umarł, pozostawiając młodej 

wdowie na otarcie łez nie taki znów głupi majqtek — 

Pałahicze. Językiem ojczystym Pani Lori jest oczy-

wiécie niemiecki, ale przez te dwadzieścia z okładem 

lat pobytu w naszych stronach wytworzyła sobie 

własny ,,polski język użytkowy” o oryginalnej i zaba-

wnej wymowie oraz uproszczonej gramatyce, lekce-

ważącej niemal wszystko, co w gramatyce da się 

zlekceważyć, a więc liczby, przypadki, osoby, czasy, 

tryby itp. Tym specyficznym językiem porozumiewa 

się doskonale z Polakiem, Rusinem czy Żydem, z chło-

pem, hrabią Potulickim, parobkiem czy księdzem 

Kresowianie w Sali Papieskiej im. Jana Pawła II 

Członkowie Oddziału Buczacz: Wiesława Muszyńska, 
Jerzy Sobski i Zdzisław Rutyna 

Eleonora Posseltowa i Stefania Maliszowa - 
członkinie tłumackiego "Sokoła". Tłumacz 1929 r. 
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proboszczem, no i oczywiécie także z nami. Z wątpli-

wych sytuacji językowych, jeśli się tylko da, stara się 

wyjść ,,unikiem”.  

 Do anegdoty przeszło już zdarzenie, jakie 

miało miejsce w Stanisławowie, dokąd pojechały we 

dwie z ciocią Stefą w jakichś interesach. W kawiarni 

Pani Lori zamawia ,,trzy kawy”. Na zapytanie cioci: 

,,Czemu zamawiasz trzy kawy, przecież jesteśmy tu 

dwie?” Lori odpowiada: ,,Ja nigdy nie wie, czy się 

mówi dwa kawy, dwie kawy, dwóch kaw, dwóch 

kawów, to ja zamawia trzy”. Taki unik nie zawsze jest 

jednak możliwy. Zdarzyło się, że gdy oprzęgnięte były 

już dwa młode ogierki, Wicek i Wacek, wybraliśmy się 

nimi pierwszy raz do ,,Poseltówki”. Nie ma to jak 

jazda parą młodych ogierków: idą ostro, głowy niosą 

wysoko, oko żywe i bystre, uszy postawione do 

przodu, a ich rżenie niesie się daleko. Otóż zapo-

wiadani wesolym rżeniem Wicka i Wacka, zajeżdżamy 

przed werandę dworu w Pałahiczach. Trzeba teraz 

odprowadzić konie do stajni, więc Pani Lori woła sta-

jennego i poucza go:  Wasyl, wzioń ich do stajni 

krowów, bo to są dwie ogiery! W tym przypadku nie 

bylo rzeczywiście ratunku, jak w kawiarni w Stani-

sławowie nie mogła przecież powiedzieć, że to są trzy 

ogiery. Wasyl mógłby pomysleć, że ,,pani dziedziczka” 

nie umie liczyć do trzech.  

 Z Panią Lori mieszka też w Pałahiczach jej 

stara matka. Siedzi w fotelu na kółkach, ubrana 

zawsze ciemno, jak damie w jej wieku przystało. Oczy 

przysłaniają jej ciemne okulary, bo światło ją razi. Nie 

zdołała już może i nie potrzebowała, czy nie chciała 

nauczyć się trudnej mowy polskiej. Mówi i rozumie 

tylko po niemiecku. Rozmawia więc ze swą córką Lori 

i z jej wychowanką, Helą Prokopówną, rówieśniczką 

naszego Mieczka. Podczas naszych wizyt kurtuazyjną 

rozmową zabawiają ,,babcię” Mamusia i ciocia Stefa. 

Ale jest w tym domu jeszcze jedna ważna osoba; 

ważna, bo posiadająca umiejętnosć posługiwania się 

językiem niemieckim i to pewnie nie gorzej, jak Pani 

Lori polskim. To ,,lokaj starszej pani”. Tytuł ten nadaje 

mu splendoru wobec pozostałej slużby. ,,Lokaj star-

szej pani” chodzi po dworskich pokojach boso (jest 

przecież lato), w rozpiętych u dołu granatowych 

bryczesach i samodziałowej koszuli, zresztą nieko-

niecznie pierwszej czystości. Ktoś powiedziałby, że to 

zwykły miejscowy chłopak wiejski. Nie ma chyba 

jeszcze dwudziestu lat. Czy jednak moina nazwać 

,,zwykłym” wiejskiego chłopca z tych czasów, ledwie 

umiejącego czytać i pisać, który bez specjalnej nauki 

porozumiewa się bez najmniejszych trudności 

zupełnie obcym językiem? Na chrzcie w cerkwi dano 

mu może imię Wasyl, Dmytro, Nykoła czy Mychajło, 

ale we dworze nazywa się ,,Władek”. Pani Lori uważa 

widać, że polskie imię jest ,,bardziej eleganckie”.  
 

Dwór w Pałahiczach 
 

 Dwór w Pałahiczach jest obszerny, ale niski. 

Nie ma wysokiej podmurówki jak dwór w Oleszowie. 

W Pałahiczach do dworu wchodzi się przez werandę, 

niemal wprost z poziomu ogrodu. Pokoje są duże, ale 

niskie. W takiej obszernej, niskiej i dość ciemnej 

jadalni przyjmuje nas Pani Lori podwieczorkiem, po 

czym wychodzimy z nią do parku za dworem. Park nie 

jest specjalnie ciekawy — płaski, nie tak urozmaicony, 

jak oleszowski. Ma jednak niezaprzeczalnq atrakcję, 

dla której tak chętnie parę razy podczas każdych 

wakacji odwiedzamy ,,Poseltówkę”. To kort tenisowy. 

Jest oczywiscie dość prymitywny, ale równy i w każdym 

razie na nasze wymagania da się na nim grać. Tyły 

kortu zabezpieczajq płoty plecione z wikliny wysokie 

na trzy, może nawet na cztery metry, które z powo-

dzeniem zastępują ogrodzenie z drucianej siatki. 

,,Poseltówka” gra w tenisa z zapałem, biega po korcie 

za piłką, jak osiemnastolatka. Sekunduje jej przede 

wszystkim Bojutek, najsilniejszy z nas sportowiec 

i tenisista. Ma nawet specjalne spodnie tenisowe — 

długie, kremowe. Nam nie zawsze udaje się dobrze 

odbić piłkę i zdarza się, że potrafi ona przelecieć 

nawet przez ten wysoki płot w tyle kortu. Trzeba 

wtedy szukać jej w krzakach i w trawie. Pomaga 

w tym z zapałem drugi ,,pokojowy”, który przedtem 

fachowo, choć oczywiście rownież boso, podawal 

w jadalni podwieczorek. To również miejscowy chło-

piec wiejski, ,,awansowany” na pokojowego. Pani Lori  
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woli widać ,,na pokojach” męską służbę. Miło jest 

u ,,Poseltówki” w Pałahiczach, więc chętnie do niej 

jeździmy. I to nie tylko dlatego, że można tam zagrać 

tenisa, co stanowi zawsze atrakcję, lub uśmiać się do łez 

z jej niby to polskiego języka. Po prostu bardzo 

,,Poseltówkę” lubimy, bo jest wesoła, gościnna 

i serdeczna. 
 

Żniwa 
 

 Już pora żniw. Złoci się łan dojrzalej pszenicy. 

Nachylone kobiety tną sierpami garście ciężkie od 

grubych kłosów i skręconym przewrósłem wiążą je 

w snopy. Żąć pszenicę inaczej niż sierpem to grzech. 

Z czystego, bezchmurnego nieba pali słońce. Nie przy-

ćmiewają go żadne dymy. Luźno związane chusty 

chronią od słońca głowy kobiet żniwiarek, twarze 

mokre od potu. Żniwa, to dla kobiet ciężka praca. 

Między żnącymi kobietami chodzi Wasyl, ni to eko-

nom, ni gumienny i pilnuje, by pszenica żęta była 

nisko, porządnie, by snopy były równe i twardo 

związane. Pszenicę żnie się ,,na pajkę”, na trzynasty 

snop. Jest to zapłata za zżęcie, związanie, ustawienie 

snopów w półkopki, a gdy przyjdzie czas, podanie ich 

na wóz. Na razie snopy leżą na ścierni. Przed wie-

czorem pomagający swoim kobietom mężczyźni 

zestawią je w półkopki rzędami. Snopy postoją kilka 

dni w półkopkach, by pszenica ,,doszla”. Będzie się ją 

potem zwozić na gumno, gdzie ustawi się sterty. 

Zbudować stertę tak, by nie zamokła, to sztuka. 

Dobry stertnik to ceniona specjalność. Część pszenicy 

ustawi się w oddzielny kopiak, który wymłóci się 

wcześniej na siew. Reszta postoi w stertach, aż do 

omłotu, gdy przyjdzie stosowniejsza pora. Teraz nie 

ma na to czasu, trzeba spieszyć ze żniwem. O połu-

dniu dzieci przyniosą posiłek w glinianych dwoja-

czkach. Usiądą znużeni żniwiarze w cieniu drzew 

i spokojnie pojedzą. Wujcio Tadzio też przyjdzie przed 

południem do domu. Usiądzie w cieniu werandy, 

gdzie przy szerokiej ławie stoi długi stół, a na nim 

czarny gliniany ,,ładuszczak” pełen kwaśnego mleka. 

Jest zimne, z piwnicy, smak jego delikatny, orze-

źwiający, lekko szczypie w język. Takie kwaśne mleko  

musi dochodzić właśnie w glinianym ,,ładuszczaku”, 

w chłodnej piwnicy. Wujcio zdjął białą czapkę, ociera 

chustką spoconą twarz. Siedzi tak w swym ,,oleszo-

wskim mundurze” z popielatego póttna (wszyscy tak 

chodzimy tu ubrani), odłożył laskę z rozwidlonym 

dłutem u dołu do wyciągania ostów, gdy się w polu 

trafią. Popije Wujcio tego mleka, chwilę odsapnie 

i znów pójdzie w pole do żniwa.  A kiedy znikać będą 

z pól szumiące łany, kiedy zaroją się pola rzędami 

półkopków, a i te bedą znikać pozostawiając gołe 

ścierniska. Kiedy czwórki koni ciągnąć będą  przy 

podorywkach dwuskibowe pługi, dziwny smutek 

i tęsknota opanują moje serce: oto lato przeszło już 

swój półmetek. 
 

Burza 
 

 Na razie jest jeszcze pełnia lata. Takie praw-

dziwe, upalne lato jest tylko tu, nad Dniestrem, na 

poludniowo-wschodnim krańcu Polski. Słonecznym 

żarem rozpalone powietrze, na drzewie nie drgnie liść. 

Taka pogoda nie wróży jednak nic dobrego. Jeszcze 

niebo bez chmur, ale gdzieś z daleka raz po raz sły-

chać jakby pomruk, najpierw cichy, ledwie słyszalny, 

daleki, potem wyraźniejszy, jakby bliższy. A potem 

zza lasu, zza wapniarki, powoli wyłania się ciemna, 

ołowiana chmura. Co raz rozświetlają ją błyski. 

Powietrze, dotąd nieruchome ożywa wiatrem: 

zaszumi, popędzi z drogi tuman kurzu przez ścierniska 

i na chwilę jakby przystanie. Ciężka ołowiana chmura 

zakrywa coraz większą przestrzeń nieba. Przewalają 

się w niej coraz groźniejsze grzmoty. Wszystko, co 

żyje ucieka z pola. Byle zdążyć pod dach. Żeby tylko, 

broń Panie Boże nie było gradu! A tymczasem ciocia 

Stefa z ,,bohaterami” - Bolkiem i Staszkiem, wycho-

dzą za podwórze na drogę, na sam jej szczyt, gdzie nic 

nie zaslania widoku, chcąc patrzeć na błyskawice. Za 

to Mamusia panicznie boi się burzy, w  zdenerwo-

waniu biega po domu, zamyka czym prędzej 

wszystkie okna w naszym pokoju, na oknie stawia 

święty obrazek, bo jak gdzieś przeciąg, to piorun 

moie uderzyć, tylko na to czeka. Ja sparaliżowany  

strachem  pod  wpływem  zachowania Mamusi, 
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chowam się w najciemniejszy kąt i przy każdej 

kolejnej błyskawicy żegnam się krzyżem świętym, jak 

Mamusia. A Wujcio Tadzio spokojnie powtórzy swoje 

sakramentalne: Kazik, zamknij drzwi od szafy, bo 

przeciąg!  Burza zbliża się szybko i za chwilę jest już 

nad nami. Ciocia, Bolek i Staszek, zmoczeni pierwszy-

mi grubymi kroplami deszczu uciekli już do domu. 

Coraz głośniej szumi park. Pod uderzeniami wichru 

chylą się topole. Robi się ciemno, straszno. Po chwili 

strugi ulewy zasłonią przed oknami wszystko. 

Oślepiające nagłym blaskiem blyskawice, a niemal 

zaraz po nich przewalające się grzmoty wstrząsają 

całym domem. Jeszcze nie przebrzmialo echo ostat-

niego grzmotu, a za chwilę znów przerażający, zimny 

blask, a po nim nowy grzmot... I znowu, i znowu, 

coraz bliżej i bliżej. Groza! Czy nigdy się to nie 

skończy? A teraz oślepiający błysk i równocześnie 

z nim przerażający trzask! Pewnie piorun uderzył 

w którąś topolę przy domu, albo w jeden z wysokich 

jesionów broniqcych stert na gumnie! Boże chroń 

nas! A potem powoli grzmoty oddalają się. Ulewa 

rzednie. Jeszcze kilka chwil i już tylko pojedyncze, 

grube krople uderzają w okna. Burza odchodzi. 

Rozjaśnia się. Dzięki Ci Boże! Wychodzimy przed 

werandę. Powietrze jest czyste, pachnące, rzeźkie. 
 

Jazda konna 
 

 Konie to nasza ulubiona rozrywka. Więc 

przede wszystkim codzienna jazda do źródełka, do 

wodopoju; spinasz wtedy cztery konie biorąc na 

wierzchowca skrajnego... i jazda! Nie wsiądź tylko na 

tego wysokiego karego Komina. Jest zawsze chudy 

(ma biedaczysko przecięty język) i nie tylko strasznie 

gniecie, ale do tego w kłusie niemiłosiernie podrzuca. 

Kiepska na nim jazda. Uważaj też na Hucuła: dosko-

nale się na nim siedzi, jest zawsze okrągły i niesie 

lekko, latwo na niego wsiąść, bo jest niski, ale i latwo 

spaść: ma łaskotki i lubi pobrykać. Tyle że do ziemi 

z niego niedaleko. Na Hucuła wsadzimy kogoś z nie-

znających go gości, na przykład jakiegoś młodego 

wuja. Połaskoczemy Hucuła gałązką po zadzie, toż to 

będzie zabawa! Codzienna obowiązkowa przejażdżka,  

to jazda na pocztę przy stacji kolejowej. Najpierw 

jeździ się tam na czapraku spiętym gurtem, potem 

Wujcio postara się o siodła i będzie się jeździć ze 

strzemionami, a to już inna jazda. Na pocztę jeździmy 

na przemian: Staszek, ja, Mieczek i Bolek. Kiedy 

wypada jego dzień woli iść piechotą. Na koniu jeździć 

nie lubi i mówi, że ,,koń się pod nim rusza”. Jazda 

konna i w ogóle konie to ulubione zajęcie Marysieńki. 

Trzyma się już na koniu całkiem dobrze, ale na pocztę 

nie jeździ; jest jeszcze mała i samej się jej na koniu nie 

puszcza. Nie pominie za to jazdy do źródełka, do 

wodopoju. Zabiera ją tam jej ulubieniec, młody i przy-

stojny parobek Dmytro. (ten zadawać będzie 

najwięcej szyku, gdy podczas służby wojskowej przy 

ułanach w Poznaniu przyjedzie do Oleszowa na kilka 

dni urlopu i w mundurze, i przy szabli będzie wtedy 

już pięknie mowić po polsku). Na ,,wierzchówkę” do 

źródełka wybiera Marysieńka najchętniej Kasztankę, 

ale zdarza się, że pojedzie i na Fitce, jak wypadnie. 

Dzięki Marysieńce pozna Fitka i dworskie pokoje. 

Otóż ktoregoś lata Marysieńka przez dłuższy czas 

w Oleszowie chorowala. Prosiła wtedy, by koniecznie 

przyprowadzić jej do pokoju Fitkę. Wprowadził więc 

Dmytro Fitkę po drewnianych schodach na werandę, 

stąd przez przedpokój do pokoju, do Marysieńki. 

Wsadziła  Mamusia Marysieńkę w koszulinie na Fitkę 

i tak objechała parę razy dokoła stołu. Pasją Mary-

sieńki było też powożenie. Pozostało jej ulubioną 

zabawą i później, we Lwowie, choć nie było tam już 

prawdziwych koni. Kiedy więc minie lato, usiądzie 

Marysieńka w naszym lwowskim domu na łóżku, czy 

kanapie, przed nią ustawi dwa krzesła, w dziecięcych 

rączkach lejce i bacik. Powozić tak może co dzień, 

przez godzinę i dłużej. A Staszek martwi się, że z nią 

,,coś nie jest w porzqdku”. Bo jak można tak bez-

myślnie siedzieć, trzymać w rękach sznurek i bacikiem 

popędzać krzesła? Ale Staszek nic nie rozumie, nic nie 

wie. On nie wie, że Marysieńka jest stąd daleko: 

ściany pokoju, to nie ściany, to drzewa oleszowskiego 

lasu, podłoga to zbożem falujące oleszowskie pola 

i nie ma tu żadnych krzeseł, tylko Kozak i Kasztanka; 

trzeba Kozaka lekko upomnieć batem, by ciągnął 
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równo z Kasztanką, a innym razem może to są Hucuł 

i Szpaczka? Hucuła trzeba batem ściągnąć mocno, 

żeby poczuł, bo to gruboskórny leń. Pewnie dlatego 

zawsze jest taki okrągły i tak długo żyje. Nie lubi się 

przemęczać, a poczciwa Szpaczka choć też stara i od 

Hucula słabsza ciągnie rzetelnie. Jej popędzać nie 

trzeba. Miną lata, przewali się przez świat Wielka 

Wojna, zmieni granice, rozsypie ludzi po świecie. 

Dawno minęły nie tylko twoje dzieciństwo, ale i twoja 

młodość, nawet twój syn jest już dorosły kochana 

Marysieńko. Ale czy pamiętasz jeszcze, jak ja, swoją 

ulubienicę Kasztankę, jej towarzysza pracy Kozaka 

i inne: Hucuła, Szpaczkę, dziarskiego Krakusa, przed 

którym zawsze miałaś respekt i łaciatą Fitkę? A kiedy 

nadejdzie zima, wujcio Tadzio zostanie w Oleszowie 

sam. Będzie opiekować się oleszowskim dobytkiem, 

pilnować wyrębu w lesie, wybierać materiał na wozy 

czy budulec. Dla rozrywki będzie w 

pogodny dzień lonżować dorastajace 

źrebaki, a wieczorami grać sobie na 

skrzypcach. Mieczek chodzić będzie 

do szkoły w Tłumaczu, 12 kilometrów 

od Oleszowa. Tam zamieszka z nim 

ciocia w drewnianym domu pani 

Sokołowskiej. My będziemy we 

Lwowie. Pojadę w zimowe wakacje do 

Mieczka, do Tłumacza. Razem z nim 

wybierzemy się do Oleszowa. 

Zrobimy Wujciowi niespodziankę. 

Ucieszy się. 
 

Oleszów zimą 
 

 Zimą Oleszów jest inny niż latem. Wszystko 

otulone grubym płaszczem śniegu. Bieli się czysty 

śnieg, aż razi. Jego drobne krysztalki iskrzq się 

w słońcu i migocą jak brylanty. Weźmiemy nasze 

strzelby, zawołamy gryfona Trota, pójdziemy z nim 

w pole i do lasu. Któremu z nas dopisze szczęście 

i ustrzeli pierwszego w tym roku zajączka? Że nogi 

zapadają się w głębokim śniegu? To nic! Słońce 

świeci, powietrze czyste jak krysztal, świat jest taki 

piękny!  A  nazajutrz w sionce za pokojem  gościnnym  

zdejmiemy z kołków ładne półszorki, które zachowały 

się jeszcze jakimś cudem z Buska od Selmy i Sławy, 

ubierzemy w nie Wicka i Wacka, na kark zalożymy im 

janczarki z dzwoneczkami, zaprzęgniemy je do bosych 

sanek. Włożymy ogromne futra, ja Tatusia ,,wilki” 

(jeszcze po Dziadku Nahliku z czasów, których nie 

mogę pamiętać), Mieczek długi, czarny kożuch Wujcia 

Tadzia. Ten z nas, który będzie powozić nałoży Wujcia 

futrzane rękawice do powożenia z trzema palcami, 

nogi otulimy baranicą, nie straszny nam 30 stopniowy 

mróz. Pojedziemy po ciocię do Tłumacza. Więc 

,,hajda” nasze ogiery! Wypoczęte, młode konie 

biegną raźno i rwą, że trudno je utrzymać. Pod 

płozami sań skrzypi zmrożony śnieg, wesoło dzwonią 

janczarki. To jest jazda! Z ciocią wstąpimy może po 

drodze do Pałahicz, do kochanej ,,Poseltówki”, 

ucieszy się. A wieczorem będziemy w Oleszowie.  

 

 

 

Stary dwór 
 

 Dawny dwór oleszowski, dwór Dziadka 

Marynowskiego, dwór dziecięcych wspomnień Halci, 

mojej Matki, spłonął podczas jednej z wojen, którym 

nie bylo końca, podczas tej, którą Wielka Historia 

nazwala I wojną światową. Czy spalony zostal przez 

Rosjan, czy przez Austriaków, czy może jeszcze przez 

kogoś innego — ostatecznie wszystko jedno. Jedynie 

małe obrazki narysowane olówkiem przez Wuja 

Władka Marynowskiego pozwalają nam dziś 

Dawny dwór oleszowski od południowej strony 
parku, wg rysunku  Władka  Marynowskiego, 1909 r. 
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wyobrazić sobie, jak dwór ten wyglądal, a zarośnięte 

zielskiem resztki jego fundamentów świadczą, że stał 

tam kiedyś naprawdę. 

 Kiedy Wojna, ta I światowa wreszcie się 

skończyla, Władek Marynowski pojechał do Oleszo-

wa. Dworu i zabudowań gospodarskich już nie było, 

jedynie z obory pozostał kawalek ściany z kamienia 

wapiennego i betonowy chodnik. Pola poprzecinane 

byly okopami i zasiekami z kolczastego drutu. 

Niezrażony tym zabrał się do odbudowy dworu i gos-

podarstwa. Podjęta przez niego w roku 1918 budowa 

nowego dworu nie doszła jednak do skutku. Już 

zwiezione byly materiały, już poświęcony został 

,,kamień węgielny", kiedy budowę przerwała nowa 

wojna, tym razem nie ,,światowa”, tylko lokalna, 

ukraińsko-polska, więc ,,Wielka Historia” nie bardzo 

się tą wojną przejęła, wystarczyła ona jednak w zu-

pełności, by z podjętej budowy nie pozostał ślad. 

Zachowal się tylko plan nakreślony ołówkiem na 

malej kartce papieru przez Władka Marynowskiego 

w tymże roku 1918, który przedstawia, jak dwór ten 

mógłby był wyglądać, gdyby nie było jednej wojny za 

drugą, bez końca. A że w jednej z nich, tej w roku 

1920 z bolszewikami pod Zadwórzem Wuj Władek 

Marynowski zginął, już tego nowego dworu według 

swojego planu nie zbudował. Teraz jeździł do 

Oleszowa nasz Ojciec i załatwiał tam jakieś sprawy. 

A z Oleszowa do nas przyjeżdżał Wasyl. Ten sam 

Wasyl, niegdyś chlopiec od ogrodnika, który w dzie-

cięcych latach mojej Matki przychodził czasem z nią 

się bawić. Teraz przyjezdżał do nas do Lwowa i przy-

woził z Oleszowa mąkę. W wysokich butach i wpusz-

czonych w nie spodniach, w samodziałowej koszuli 

z wyszywanymi szlaczkami na rękawach i listewce 

kołnierzyka, wypuszczonej na wierzch i przepasanej 

wąskim, skórzanym paskiem, bawił się ze mną i nosił 

mnie ,,na barana”. Bardzo lubilem bawić się z Wasy-

lem, byliśmy wielkimi przyjaciółmi. Mówił do mnie 

oczywiście po rusku, ale rozumiałem go bez trudu. 

Uczyłem go podpisać się, naturalnie alfabetem 

łacińskim, który wtedy sam ledwie znałem, 

fonetycznie, jak mi dyktowal: ,,Wasyl Tymów”. 

Pierwsze zdanie Wasyla, tak wtedy gdy przyjeżdżał do 

nas do Lwowa, jak i potem, kiedy my przyjeżdżaliśmy 

do Oleszowa, było zawsze — ,,No i szosz tam?” (,,No i 

co tam?”) Aż kiedy wreszcie trochę się z tymi 

wojnami uspokoiło, w roku 1925 stanął w Oleszowie 

nowy dwór. 

 

 

 Nie wygląda tak, jak dawny ani jak wyobrażał go 

sobie Wuj Władek Marynowski. Stoi powyżej ruin 

starego dworu, zwrócony frontem na park. Zbudował 

go Wuj Tadeusz Malisz i już będzie tu teraz mieszkać 

i gospodarować, a my będziemy tu przyjeżdżać. Na 

razie dwór nie jest jeszcze skończony, gotowa jest 

tylko kuchnia i jeden pokój, do którego przechodzi się 

po szerokiej desce, jak po kładce, przez nie wykoń-

czony jeszcze przedpokój i nie wykończony duży 

pokój, w którym ma być jadalnia. W tym pierwszym 

roku przyjechaliśmy tu do Wujcia Tadzia tylko my, 

chlopcy: najstarszy z nas, bo już 15-letni Bolek zwany 

Bojutkiem, 14-letni Staś, którego teraz raczej nazywa 

się już Staszkiem, ja jeszcze nie 12-letni (12 lat 

ukończę za trzy miesiące) i 8-letni Mieczek. Ciocia 

i Mamusia z mała Marysieńką, zwaną Mysią, spędzają 
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to lato jeszcze w Busku. Jesteśmy więc z Wujciem tak 

po kawalersku. Gotuje nam Bauerowa, wdowa 

z Buska, matka Zosi, która służy u cioci. Z Bauerową 

są jej dzieci, już na stałe: Janka, Anda i mały Józek. Na 

prawo od przedpokqju, w pokoju, który będzie potem 

pokojem moich Rodziców, złożony jest wielki stos 

desek na podłogi; na razie muszą schnąć, żeby 

później podłoga nie miała szpar. Na tych deskach 

lubimy bawić się z Mieczkiem, gdy pada deszcz.  

 

Ze wzgórza (na mapie nosi ono nazwę ,,Wołcza 

Góra”), po przeciwnej stronie doliny w której leży 

wieś, dokąd wybraliśmy sie w czwórkę na reko-

nesans, przynieśliśmy kawałki nie spotykanych gdzie 

indziej skał (chyba gipsowych?), lsniące ostrymi 

płytkami miki, a takie gładkie i na powierzchni 

przełamania jakby tłuste, czarne krzemienie w białej, 

wapiennej skórce. Ze zdobyczy tej wyrabiamy różne 

przedmioty do zabawy, niby przedmioty użytkowe jak 

nasi przodkowie z epoki kamienia łupanego.  

 Jedną z ważniejszych atrakcji tego pierwszego 

pobytu w Oleszowie, zresztą i pobytów następnych, 

jest flobert — karabinek jednostrzalowy kalibru 6 

milimetrów. Dostaliśmy go od Wujcia w użytkowanie. 

Każdy z nas po kolei ma ten flobert przez cały dzień. 

Dzień taki nazywa się ,,dniem flobertowym”. Łączą się 

z nim prawa i obowiązki. Na ten dzień dostaje się od 

Wujcia cztery naboje, tak zwane ,,groszki”, trzeba 

więc ,,polować” oszczędnie. Można strzelić sobie do 

tarczy, można ,,zapolować"’ na jakiegoś ptaka, co się 

chce. Do obowiązków należy natomiast jazda lub 

spacer na pocztę po listy i gazety. Ajencja pocztowa 

mieści się przy stacji kolejowej, a prowadzi ją żona 

naczelnika stacji, pana Pasiuka. Oprócz poczty mamy 

jeszcze jeden zlecony obowiązek: utrzymanie ścieżek 

w parku. Strugamy pracowicie motyczkami wyras-

tające nie wiadomo skąd trawy, babki i inne złośliwe 

zielska; robota ta naturalnie najszybciej idzie Bolkowi, 

jest z nas nie tylko najstarszy, ale i najsilniejszy. Mnie 

nie bardzo chce się te ścieżki strugać, może Bojutkowi 

też, ale strugamy wszyscy co dzień po śniadaniu, aż 

skończymy; trzeba, żeby było ładnie i porządnie, 

i żeby bylo widać, że to jest park, a nie jakiś dziki las. 

Prace te będziemy wykonywać i w następnych latach, 

przy początku każdych wakacji. Nie będzie mi już szła 

tak ciężko, jak w tym pierwszym roku, a z czasem 

nawet polubię to zajęcie. 

 Podczas tych naszych pierwszych wakacji, 

spędzanych z Wujciem Tadziem w Oleszowie, uczymy 

się jeździć konno. Jeździmy tak po kolei na lonży — 

długiej taśmie; jeden jej koniec przypięty jest do 

trenzli konia, drugi trzyma Wuj w ręku; koń biega 

w koło, a Wuj z długim batem stoi w środku i jeż-

dżącego musztruje: więc cugle ściągnięte, kolana przy 

koniu, głowa i plecy prosto, ale krzyże ,,jak błoto” (to 

znaczy miękkie). Jeździ się naturalnie bez siodła 

i strzemion, na oklep. Terenem naszych zabaw jest 

przede wszystkim park, stary i nowy sad, także 

gumno.  Zapoznajemy  się też  w  tym pierwszym roku  
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z Oleszowem, chodzimy do lasu, a kiedy jest gorąco, 

schodzimy do wsi, by wykąpać się w Tłumaczyku; jest 

tam miejsce, gdzie woda trochę głębsza; tam Bojutek 

uczy mnie pływać. Nie nudzimy się nigdy, bo zabaw 

znamy mnóstwo, a i ochoty nigdy nam nie braknie: 

więc zabawa ,,w czarodzieja” czy ,,w dziada”, ,,w żan-

darma i zbója” i wiele innych. Pod wieczór, kiedy 

dziewczęta z kuchni są po ,,robocie” i one lubią przy-

łączyć się do zabawy i trochę z nami pobiegać, 

bawimy się ,,w wypukankę”. Wszystkie te zabawy 

wymagają biegania, ruchu, sprawności. Potem, kiedy 

ten nowy dwór będzie już ukończony i kiedy będzie 

już ciocia Stefa i nasza Mamusia z Marysieńką, 

a przyjedzie też nasz Tatuś, ulubioną 

zabawą w niedzielne popołudnie, zaba-

wą wspólną z dorosłymi, będzie ,,raz, 

dwa, trzy, czarownica patrzy”; mis-

trzem w tej zabawie będzie nasz uko-

chany Wujcio Tadzio. 
 

Nowy dwór 
 

 Ten nowy dwór został osta-

tecznie ukończony w roku 1926. 

Ceremonii uroczystego poświęcenia 

dokonali wspólnie rzymskokatolicki 

ksiądz Świąder z Niżniowa wraz z miej-

scowym, grekokatolickim, starym 

księdzem Krzyżanowskim. Podczas 

galowego obiadu nie było żadnego 

alkoholu (alkoholu w Oleszowie 

w ogóle nie używano, chyba że do 

dezynfekowania ran), były za to liczne 

przemówienia. Więc dostojne i uroczyste — seniora 

Rodziny, Wuja Gustawa Kirschnera; jak zawsze 

rzewne i wypowiedziane wierszem — cioci Stefy; 

rodzinne i serdeczne — naszego Ojca; pełne humoru 

i dowcipu Wujcia Tadzia; zadebiutowal przemó-

wieniem w imieniu mlodzieży mój brat, Staszek. 

Przemawiał też stary ksiądz Krzyżanowski, wspo-

minając serdecznie naszego Dziadka; powiedział 

między innymi: ,,Życzę, by Państwo byli tak dobrzy 

dla   tutejszego  ludu,  jak   był   świętej  pamięci  pan  

Edward Marynowski, który tak lud kochal, że gdy 

wychodził w pole, każdą dziewczynę pogłaskał po 

głowie albo wziął pod brodę”. Śmiechu było potem 

z tego powiedzenia co niemiara. A że ten dom był 

,,zaczarowany” (jego ,,czarem” byla gościnność i ser-

deczność Gospodarzy) i że jego ściany jak gdyby 

rozsuwały się, gdy zachodziła potrzeba, świadczy 

liczba uczestników tej uroczystości. Oprócz Wujostwa 

Maliszów z Mieczkiem, moich Rodziców z naszą 

trójką i Bolka, na poświęcenie dworu przyjechali: 

senior Rodziny - dostojny Wuj Gustaw Kirschner wraz 

z malżonką, czyli ciocią Jancią, stryj Wiktor Nahlik ze 

stryjenką, (ci przyjechali samochodem, który pod  

 

oleszowskq górę, już pod parkiem, podciągać musiały 

konie), z młodszych, choć jeszcze z pokolenia naszych 

Rodziców: Franek Kirschner, Kamil Adamski, Stasia 

Kleinówna i Władek Klein (wszystkich tytułowaliśmy 

wówczas per ,,wujcio” czy ,,ciocia”). Stryjostwo Wik-

torowie przyjadą jeszcze raz do Oleszowa latem 1928 

roku, również samochodem, który znów bedzie 

trzeba podciągać końmi u podnóża parku. Tym razem 

przyjadą z młodą ogrodniczkq z Grzędy, Bogumiłą 



 

 

Opłatek 2022 r. Ryszard Wiszniewski, skarbnik ZG TMLiKPW Bogdan Kościński, Prezes ZSP Kresów 

Wschodnich - Paweł Nowak, Wacław Nowak, Elżbieta Niewolska oraz Julita i Aleksander Podolscy 

Opłatek 2022 r. Henryk Jagintowicz, Barbara Jagintowicz, Bogdan Kościński, Krzysztof Mayer 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zbigniew Maliszewski, Franciszek Magda 
 

 

 

Stanisław Ziobro, Janina Ziobro, Nadia Kudrewicz, Zbigniew Maliszewski, Lila Czarnowska, Irena Rosowska, 

Elżbieta Biś. 

 

Wacław Nowak, Elżbieta Niewolska 

 

Bartłomiej Jasiński Stanisław Kochański, 
Irena Rosowska, Tadeusz Biś 

 
 

 



 

 

 

 

Zbigniew Maliszewski, Ryszard Wiszniewski 

Zbigniew Maliszewski i Ryszard Wiszniewski 

 

Stanisław Kochański, Bartłomiej Jasiński i Lila 
Czarnowska 

Irena Rosowska, Elżbieta Biś i Tadeusz Biś Julita i Aleksander Podolscy 

Tadeusz Biś i Jerzy Czerwiec 

 

Irena Rosowska i Przemysław Makarowicz 



 

 

 

Zespół w składzie: Wacław Nowak - wokal, Artur Zahorski - akordeon, Jakub Biernacki - saksofon 

Wybory 2022 r. Bartłomiej Jasiński, Stanisław Kochański, Irena Rosowska, Tadeusz Biś, Elżbieta Biś, 

 Wacław Nowak, Elżbieta Niewolska, Ryszard Wiszniewski 
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Wiśniowską. Przejdę z nią potem jedną ze "ścieżek 

mojej młodości”, ale to już inna sprawa. 

 W Oleszowie bywaliśmy odtąd częstymi 

gośćmi, a już na pewno spędzaliśmy tam razem waka-

cje. I zdawało się, że tak będzie zawsze, że nic nie za-

kłóci pogodnego życia naszej Rodziny. Nie trwalo to 

jednak dlugo, ledwie kilka lat. Na horyzoncie, jakby 

zza lasu, zza wapniarki, wyłoniła się czarna ołowiana 

chmura i zakryła jasne, pogodne wcześniej niebo. 

Niebawem kolejne gromy uderzyły w tak szczęśliwą 

naszą rodzinę, więc najpierw ciężka i długotrwała 

choroba, w której powoli gasł pełen zawsze sił, 

energii, humoru i dobroci Wujcio Tadzio. W dwa 

miesiące po jego śmierci - niespodziewana, bo ledwie 

po siedem dni trwającym zapaleniu płuc, śmierć 

naszego najlepszego Ojca. A potem, w tym samym 

roku, kiedy po śmierci naszych Ojców spędzaliśmy 

w Tłumaczu razem pierwsze, jakże smutne święta 

Bożego Narodzenia — niespodziewany, przerażający 

nas wszystkich, gwałtowny krwotok z płuc Mieczka, 

tego  zdawałoby się silnego, doskonale rozwiniętego, 

zawsze pogodnego i uśmiechniętego Mieczka. 

Odszedł od nas na zawsze już w najblizszym maju; 

miał ledwie piętnaście lat. Pozbawiony dzielnego 

gospodarza, Wuja Tadeusza, Oleszów oddany zostal 

w dzierżawę.  

 Gdy odwiedziłem Oleszów w maju roku 1934, 

widok przedstawial mi się smutny: dom stał pusty, 

nikt nie przywitał mnie już na drewnianych schodach 

werandy; pod oknami domu nie byio już rabatek 

pełnych kolorowych kwiatów ani kwiatów na gazonie 

naprzeciw werandy, wszędzie rozplenił się chwast; 

ścieżki parku, które z takim trudem strugaliśmy przy 

początku każdych wakacji, zarosły, a w parku pasły się 

krowy. I tylko topole przed domem jak dawniej 

migotały w lekkim wietrze swymi drobnymi, od spodu 

srebrzystymi listkami. Chodząc wtedy po polach, po 

lesie, nachylając się nad źródełkiem, by jak dawniej 

napić się krystalicznej, zimnej wody, nie przeczu-

wałem, że już niedługo całą ziemią wstrząśnie burza, 

która przewróci cały nasz dotychczasowy świat, 

zmieni granice i odetnie mi po tylekroć przemierzaną 

drogę do ukochanego Oleszowa. Nie przeczuwałem, 

że odtąd tylko w snach będę go mógł zobaczyć i tylko 

myślą, będę mógł do niego wracać. Nie wziąłem 

wtedy z sobą nawet grudki oleszowskiej ziemi. Wtedy 

nikt tego nie przewidział. Dopiero ciocia Stefa, kiedy 

w kwietniu roku 1940 z okienka wiozącego ją na 

wschód pociągu patrzyła na czerwony dach 

ukochanego dworu oleszowskiego, poczuła, że na 

Oleszów i na te ziemie patrzy po raz ostatni. W swoim 

pierwszym liście z Kazachstanu, z Posiółka Mordo-

wskiego, pisała do mojej Matki: ,,Z jakim uczuciem, 

może dobrze wiesz i możesz sobie pomyśleć, jak to 

było, gdyśmy przejeżdżali przez Oleszów i z daleka, 

z maleńkich okien wagonu patrzyli na dom kochany 

i na wszystko... I nie chciało się spać, ani jeść - tylko 

patrzeć i patrzeć, by wchłonąć oczami w serce ten 

obraz kochany, na długo, może na zawsze!”  

Stefania Maliszowa zrnarła z wyczerpania podczas 

ewakuacji z Kazachstanu w roku 1942 i zostala 

pochowana w Teheranie. 

 

 Stefania Maliszowa z synem Mieczysławem 
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Spotkanie opłatkowe Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan, styczeń  2022 r. 

  

Elżbieta Niewolska  
 

 29 stycznia 2022 roku odbyło się coroczne 

spotkanie opłatkowe Ogólnopolskiego Oddziału 

Tłumaczan, połączone ze zjazdem sprawozdawczo – 

wyborczym, związanym z kończącą się kadencją pracy 

zarządu w latach 2017 – 2022. Odbyło się ono 

w Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych „Piast” na 

Pilczycach we Wrocławiu. Ze względu na różnorakie 

obostrzenia i brak możliwości organizacji zebrań 

kadencja odchodzącego zarządu trwała 5 lat. 

Spotkanie podzielone było na dwie części: wyborczą 

i uroczystą. Zebranych przywitała prezes Elżbieta 

Niewolska, po czym prowadzenie zebrania przekazała 

przewodniczącemu Wacławowi Nowakowi. Stan 

zarejestrowanych członków OOT w dniu 31 grudnia 

2021 r. wynosił 99 osób, w tym 71 płacących składki. 

W Walnym Zjeździe wzięło udział 15 członków OOT 

uprawnionych do głosowania, w związku z czym, po 

upływie 15 min. obrady rozpoczęto w drugim 

terminie. Obrady były prawomocne. Odczytano spra-

wozdanie merytoryczne, finansowe, Komisji Rewi-

zyjnej i Sądu Koleżeńskiego z działalności Oddziału 

w latach 2017-2022. Walne Zebranie udzieliło 

absolutorium ustępującemu zarządowi, po czym 

przystąpiło do wyboru nowego prezesa, zarządu oraz 

delegata na zjazd ZG TMLiKPW. Ze względu na brak 

innych kandydatów jednogłośnie przegłosowano 

kandydaturę dotychczasowej prezes Elżbiety Niewo-

lskiej. Odchodzący Zarząd zaproponował do nowego 

zarządu swoich kandydatów, których wybrano 

jednogłośnie. Poza kandydatami zaproponowanymi 

przez zarząd, innych  kandydatów nie zgłoszono. 

Głosowanie było jawne i przeprowadzono je blokowo. 

Nowy Zarząd ukonstytuował się w składzie: 

Zarząd 

 1. Prezes - Elżbieta Niewolska 

 2. Wiceprezes – Tadeusz Biś   

3. Skarbnik - Irena Rosowska  

 

4. Sekretarz – Łukasz Wolski  

5. Członek - Janina Ziobro  

6. Z-ca członka - Ryszard Wiszniewski  

Komisja Rewizyjna 

Przewodniczący - Elżbieta Sosińska  

Sekretarz - Krystyna Helt  

Członek - Bogusław Wiśniewski  

Z-ca członka - Stanisław Ziobro  

Sąd Koleżeński 

Przewodniczący - Wacław Nowak  

Sekretarz -  Elżbieta Biś   

Członek - Anna Bocheńska 

Z-ca członka -  Henryk  Jagintowicz  

Delegat 

Elżbieta Niewolska  
 

 W  nawiązaniu do sprawozdania Zarządu za 

okres minionej kadencji złożone zostały wnioski 

o kontynuację wydawania czasopisma Zeszyty Tłu-

mackie, a także organizację corocznych spotkań opła-

tkowych, odpustowych w Siedlakowicach oraz zjaz-

dów letnich. Zawnioskowano również o kontynuację 

wspierania akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapo-

mnienia”, polegającej na porządkowaniu kresowych 

cmentarzy, głównie cmentarzy w Tłumaczu, Buczaczu 

i Oknianach oraz współpracę z Kościołem św. Anny 

w Tłumaczu. Wnioski przyjęto do realizacji przez 

nowy zarząd. Na zakończenie części wyborczej, nowo 

wybrana prezes Elżbieta Niewolska podziękowała 

zebranym za udział w wyborach i zobowiązała się do 

realizacji podjętych uchwał. 

 Druga część tłumackiego spotkania odbyła się 

w formie uroczystej i powiązana była z jubileuszem 

70-lecia wieloletniego członka OOT, byłego wice-

prezesa Wacława Nowaka. Wśród zaproszonych gości 

byli: członek ZG TMLiKPW - Bogdan Kościński, sołtys 

Siedlakowic - Jerzy Czerwiec, prof. dr hab. Przemy-

sław Makarowicz z Wydziału Archeologii Uniwer-

sytetu. A. Mickiewicza w Poznaniu, przedstawiciel 

Towarzystwa Wiedzy Obronnej, komandor 

Aleksander Podolski, Prezes Związku Szlachty Polskiej 

Kresów Wschodnich - Paweł Nowak, Prezes Zarządu 
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Głównego Dolnośląskiego Oddziału Związku 

Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. Gen. 

Franciszka Gągora - pułkownik Krzysztof Majer. 

 Po raz pierwszy w tłumackim spotkaniu 

opłatkowym uczestniczyła grupa kołomyjan, stowa-

rzyszona w Ogólnopolskim Oddziale Kołomyjan 

„Pokucie” we Wrocławiu. Wspólne świętowanie 

zainicjował Bartłomiej Jasiński, wieloletni członek 

OOT, a przede wszystkim założyciel i niezwykle 

aktywny administrator grupy "Kołomyja info - 

genealogia i historia", działającej na Facebooku. 

Związki Tłumacza z Kołomyją są wielowiekowe, 

zarówno historyczne, jak i rodzinne, dlatego też 

staramy się działać wspólnie i wzajemnie się 

wspierać. Część oficjalna rozpoczęła się wręczeniem 

Elżbiecie Niewolskiej, Wacławowi Nowakowi oraz 

Pawłowi Nowakowi Złotego Krzyża za zasługi dla 

Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego 

im. gen. Franciszka Gągora oraz wręczeniem książki 

pt. "Bezpieczeństwo państwa i edukacja obronna 

młodzieży gwarantem suwerenności Polski" 

Bogdanowi Kościńskiemu, Ryszardowi Wisznie-

wskiemu oraz Pawłowi Nowakowi. Książkę wręczył 

autor Aleksander Podolski. Okazjonalne przemó-

wienie wygłosił także skarbnik ZG TMLiKPW Bogdan 

Kościński. Na zakończenie części oficjalnej prezes 

Elżbieta Niewolska podziękowała gościom za 

przybycie oraz złożyła urodzinowe życzenia jubilatowi 

Wacławowi Nowakowi. Zdrowie jubilata wzniesiono 

lampką szampana. Podano uroczysty obiad, ciasta 

i napoje, po czym panowie w składzie Artur Zahorski - 

akordeon, Jakub Biernacki - saksofon, Wacław Nowak 

- śpiew, zaprosili wszystkich do wysłuchania piosenek 

lwowskich i biesiadnych oraz do tańca. Ostatnia część 

spotkania przeznaczona została na rozmowy, wspom-

nienia, wymianę doświadczeń, zakupy niezwykle 

ciekawych książek i czasopism, które udostępnił 

Bartłomiej Jasiński oraz zabawę. W części tej 

Franciszek Magda zdał niezwykle ciekawą i barwną 

relację z swojej wyprawy na Huculszczyznę. Dzień ten 

spędziliśmy bardzo pracowicie, ale także radośnie 

i z nadzieją na normalne życie oraz dalszą pracę na 

rzecz Kresów. 
 

Wspomnienie kresowe Józefa Ilnickiego 

z Jezierzan. 
 

Józef Ilnicki, Bydgoszcz, 1998 r. 

Jezierzany 

 Jezierzany były dużą wsią, liczącą ponad 600 

gospodarstw, leżącą niedaleko Stanisławowa. Obszar 

zabudowany obejmował około 9 km2. Mieszkało tam 

ponad 3.000 ludzi, ponad 50% Polaków, reszta 

Ukraińcy, których nazywano Rusinami. Żyły tam 3 

rodziny żydowskie, w tym dwie z nich prowadziły 

sklepy spożywcze, a dalsze trzy sklepy prowadzone 

były przez Polaków, oraz jeden sklep prowadził 

Ukrainiec Sołodki, po klęsce wrześniowej – wójt 

Jezierzan. Policja i poczta znajdowały się w odda-

lonym o 5 km Chocimierzu. We wsi była szkoła pod-

stawowa, kościół rzymsko-katolicki, cerkiew grecko-

katolicka z plebanią popa i kościół ewangelicki. Była 

też czynna świetlica, kółko rolnicze, mleczarnia i kan-

celaria, a nawet jednocelowy areszt, z którego od 

czasu do czasu przez zakratowane okno smutnie 

spoglądał „lokator”. Poza tym wieś miała 3 stawy 

(Kierniczki, Żłób i Staw), a sama była podzielona na 

dzielnice, jak: Mogiłki, Łupejka, Doliny, Pod Łanem, 

Gruszka itp. Ulice nie miały swoich nazw. Znaczna 

większość Polaków zamieszkiwała w centralnej części 

wsi, gdzie stał kościół, stąd był dorozumiany podział 

dominacji „przed mostem”, tj. północno-zachodnia 

część wsi od strony powiatowego miasta Tłumacza – 

dominacja Polaków (Ukraińcy prawie nie pokazywali 

się tutaj) i część „za mostem” (większy obszar wsi), 

gdzie już było więcej Ukraińców. Życie kulturalne 

i towarzyskie Polaków toczyło się wokół kościoła, 

świetlicy, kółka rolniczego i oczywiście w domach, 

a Ukraińców w ich świetlicy zwanej czytelnią i w do-

mach. Za mojej pamięci, tj. gdzieś tak od początku lat 

trzydziestych,  prym  w   dziedzinie   kultury,   dobrych  
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manier i widzenia świata dalej niż własne opłotki 

prowadzili Polacy. Na każdym kroku manifestowano 

swą polskość, co siłą rzeczy gdzieś tam w zaułkach, na 

pewno rozjątrzało bardziej krewkich Rusinów. Ale 

oficjalnie wszystko było w porządku. Polska była 

Polską! Wspomnę tu chociażby przepiękne, długie, 

pogodne wieczory, kiedy po stronie ruskiej (a tu mie- 

 

 

szkałem) młodzi Rusini, całymi grupami przemierzając 

liczne ulice, śpiewali na kilka głosów swoje przecudne 

dumki, a najczęściej o słowiku, którą do dziś z rado-

ścią nucę. A ta dumka zaczynała się tak: „Oj pridu ja 

na tu horu, de sołoweńko szczebetał…” (oj pójdę ja na 

tę górę, gdzie słowiczek szczebiotał…). A w tym czasie 

w „dzielnicy” polskiej młodzież wywodziła trele w wię-

kszości o zabarwieniu patriotycznym. Należy stwier-

dzić, że w Jezierzanach Polacy i Rusini żyli w zgodnej 

symbiozie i w większości wzajemnie traktowali się 

wprost po przyjacielsku, szanując oczywiście swoją 

odrębność narodową. Wprawdzie młodzież męska, ta 

bardziej buńczuczna, wychodząc z domu zawsze 

wkładała do kieszeni nóż czy kastet i to działało 

odstraszająco, jak dziś broń jądrowa, dzięki czemu do 

poważniejszych potyczek nie dochodziło. Ale życie 

było spokojne. W szkole też wszyscy byliśmy równi. 

Józef Ilnicki  
 

 Rodzice moi prowadzili kilkuhektarowe 

gospodarstwo rolne. Niewiele tego było, bo przy 

wyposażeniu w przyszłości naszej piątki przypadałoby 

na każdego z nas poniżej 2 ha ziemi, ale gospodar-

stwo to było prężne, dobrze prowadzone i zalicza-

liśmy się do tzw. średniaków. Ojciec, nad wyraz 

pracowity, bardziej był stolarzem i cie-

ślą, niż rolnikiem. Prócz krawiectwa 

potrafił zrobić wszystko. Rzekłbym 

złota rączka do wszystkiego. Zmarno-

wany wielki talent, bo gdzież Mu tam 

było do „szkół”. Stawiał ludziom różne 

budowle, najczęściej za marny grosz, 

bo był człowiekiem o gołębim sercu. 

Miał zadowolenie w tym, że wykonał 

dobrą robotę. Mama wprawdzie wy-

mawiała ojcu, że za takie prace winien 

otrzymywać godziwą zapłatę, ale to 

jakoś nie znajdowało posłuchu. Na 

gospodarstwie też od świtu do nocy 

ciężko pracował, bo żadnych maszyn rolniczych tam 

nie było. O ewentualnym powiększeniu gospo-

darstwa (to było stałym marzeniem rodziców) było 

trudno, bo przychód z gospodarstwa był mały, a cena 

ziemi wysoka. I tak, hektar ziemi (a był tam czarno-

ziem, bardzo urodzajna gleba) kosztował ponad 1.200 

zł. A dochody rolnika: 1 kwintal żyta – 8 zł, pszenicy – 

12 zł, jajko – 3 grosze. Ale już za 1 kg cukru trzeba 

było zapłacić 1 zł, za średnie buty 12 zł, za pudełko 

zapałek – 5 gr. Stąd nie dziwiłem się, że biedota 

dzieliła 1 zapałkę na 2 części. Zarobek natomiast był 

różny. Roboczodniówka kosztowała 1 zł, parobek 

miesięcznie zarabiał 5 zł plus utrzymanie. Pensja 

nauczycielska wynosiła 180 – 200 zł, a sędziego sądu 

okręgowego 800 zł. A więc żywot rolnika nie był lekki!  

Jeśli idzie o niektóre obyczaje tam panujące, to 

Polacy w znacznej większości rozmawiali po rusku. Z 

dziećmi zaś, do ukończenia przez nie szkoły, rozma-

wiano tylko po polsku. Przy spotkaniach Polak – 

Ukrainiec   zawsze   pozdrawiało  się   słowami  Sława  

 

XIX-wieczny kościół modrzewiowy  
pw. Świętej Rodziny w Jezierzanach 
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Isusu Chrestu, a odpowiedało Na wiki wikow. 

 Już jako 11 letni chłopiec samodzielnie 

wyjeżdżałem końmi na pole orać ziemię. Najcięższe 

prace na polu, to było żęcie sierpem zboża (żyto 

i pszenica). Krzyż trzaskał z bólu, a trzeba było praco-

wać. Resztę kosiło się kosą. Do bogaczy przyjeżdżali 

z gór Huculi (górale z Karpat). Żęli zboże za co dzie-

siąty snop. Jak oni to wytrzymywali? A życie toczyło 

się powoli, ciekawie, nawet radośnie, ale bez wię-

kszych perspektyw! Zagrody w całej wsi były 

w znacznej większości ogrodzone parkanami z dużymi 

bramami i furtką na przejście. Na naszej zagrodzie 

stał dom mieszkalny z oszklonym gankiem, obora, 

stodoła i głęboka ocembrowana studnia. Wszystko 

dzieło ojca. Zdarzyło się dwa razy, że w czasie zimy 

zamiotło nam śniegiem całe domostwo. Góra śniegu 

zrównana była z budynkami. Ojciec, chcąc dostać się 

do obory i studni, musiał wyrąbać przez całe 

podwórze tunel. Przy jego drążeniu całe bryły ubitego 

śniegu wnosił do kuchni, matka w garnkach ten śnieg 

topiła, a dla nas „uwięzionych” dzieciaczków, jak 

zwykle była wielka frajda i uciecha z tego, że jesteśmy 

uwięzieni. 

 

 

Gdy jestem przy temacie śnieżnym, wspomnę o 

wielkiej przykrości, jaka mnie spotkała i na długo 

pozostało mi to w pamięci. Byłem już w 2 lub 3 klasie 

miejscowej szkoły. Bardzo chciałem mieć narty z pra-

wdziwego zdarzenia. Tato mi je zrobił. Były prze-

piękne. A ja, nadgorliwy, ponieważ jeszcze nie było 

„okucia”, wziąłem zupełnie nowe buty z cholewami 

i jeden z nich pociąłem na paski, przybijając je do 

nart. No i stało się! Wracam ze szkoły, a ojciec już na 

mnie czekał. Trzymając moje ukochane narty w rę-

kach, spojrzał na mnie groźnie, krzyknął „ty łupiju” – 

tak zwykł mówić na potępieńca – chwycił siekierę i na 

moich, przerażonych oczach porąbał je na kawałki. 

Jeden kawałek – ten z wygięciem udało mi się scho-

wać i przez lata oglądałem to cacko jak relikwię. 

Później musiałem już sam sobie w tym zakresie 

radzić. 

 W lecie i jesienią już od najmłodszych lat 

trzeba było wstawać równo ze wschodem słońca, bo 

pędziło się bydło na pastwiska. Potem się szło do 

szkoły lub do wspólnej pracy na polu. Zaś od sierpnia 

do października wsiadało się na konie i jechało w pole 

paść zwierzęta w koniczynie. Koniom zakładaliśmy na 

przednie nogi pęta, one pasły się do 

świtu, a my zauroczeni pięknem przy-

rody i kresowych przestrzeni (można 

tu mówić o burzanach wonnych) 

baraszkowaliśmy, by po północy 

troszkę pod derką przespać się, bo 

przed wschodem słońca trzeba było 

być w domu. Mama zawsze w tych 

przypadkach bardzo bała się o mnie. 

Raz nawet, aby mnie odwieść od 

nocnych wojaży, było jeszcze ciemno, 

nad ranem, gdy wróciłem z końmi, 

przeszła od ganka do bramy w białej 

koszuli nakryta chustą zamykając 

stajnię, patrzyłem oniemiały z prze-

rażenia. Podszedłem do furtki od ogrodu – 

zamknięta, ganek od mieszkania – zamknięty. No to 

myślę – postać poszła na drogę. Podchodzę do bramy  

Domostwa w Jezierzanach 



Zeszyty Tłumackie 1(69)2022 r. 
 

18 
 

– zamknięta i nikogo nie ma. Rano wszyscy 

powstawali jak gdyby nic się nie stało. Po jakimś 

czasie, na moje podchwytliwe pytania, czy to mama 

była tą postacią, mama odpowiadała wymijająco, że 

jeśli coś takiego widziałem, to chyba musiał być 

duch!. I ten „duch” do dziś nie rozszyfrowany spowo-

dował ku uciesze mamy, że zaprzestałem wypasania 

koni w nocy. Zresztą nie dziwiłem się nadmiernej 

bojaźni mamy o mnie, bo kilkunastoletni brat mego 

taty – Władysław, mieszkający razem z nami, gdy 

byłem jeszcze malutki, harcując na koniach, spadł 

z konia, łamiąc sobie kręgosłup i młodo zmarł. Więc 

ten fortel mamy z „duchami” wart był Nobla. 

 W szkole językiem wykładowym był język 

polski. Dopiero od trzeciej klasy były lekcje języka 

ukraińskiego. Ale już w Stanisławowie – mieście woje-

wódzkim, była m.in. tzw. „Nasza Szkoła” powszechna 

i średnia, do których uczęszczali tylko Ukraińcy 

i wykładali tylko Ukraińcy. Tam już była kuźnia nacjo-

nalizmu ukraińskiego. Chociaż i u nas począwszy od 

połowy lat trzydziestych coraz wyraźniej zauważano 

u Ukraińców postępujący „zaczepny” nacjonalizm. 

W każdym razie ta „symbioza” trwała do połowy 

1943 roku, kiedy to jak grom z jasnego nieba przys-

tąpiono do totalnego mordowania ludności polskiej – 

od niemowląt do starców – przez tamtejszych 

Ukraińców – banderowców. Ale o tym niżej! 

 Na własną prośbę i za zgodą kierownika 

miejscowej szkoły naukę w szkole rozpocząłem przed 

ukończeniem 6 roku życia (brakowało 6 dni). 1 wrześ-

nia 1931 r. uradowany, z torbą na ramieniu wszedłem 

do klasy i zająłem miejsce w pierwszej ławce. 

Nauczycielka – St. Gózówna siedziała już za katedrą. 

Po modlitwie, jeszcze nie ochłonąłem z wrażenia, 

drugoroczniak Michaś Seremczuk kłamliwie „wybul-

gotał”: proszę pani – Ilnicki powiedział na panią 

głupstwo! Pani zapytała tylko który to? Postawiła na 

środek klasy krzesło, kazała mi się pochylić nad nim 

tak, aby czoło dotykało blatu, ręce opuszczone do 

dołu i wysmagała mnie kijem po naprężonym 

tyłeczku, aż zapiszczałem z bólu. Zostawiając wszy-

stko uciekłem z płaczem do domu. Ojciec – po 

powrocie z pola – wieczorem udał się do domu pani 

i tam ją odpowiednio „poedukował” Taki miałem 

niefortunny chrzest z wymarzoną szkołą. Było to dla 

mnie tym bardziej nieludzkie, ponieważ rodzice nigdy 

nas nie bili, a tu za darmo, wskutek nieodpo-

wiedzialnego żartu taka heca! Niestety kij i pięść były 

tam nieodłącznym atrybutem samowolnej władzy 

nauczycielskiej. Bito dzieci w szkole z błahej przy-

czyny, a często bez powodu. Były takie okresy, że ni 

stąd ni zowąd człowiek wędrował na „krzesło”, a to 

przecież bardzo bolało. W końcu wpadłem na zba-

wienny pomysł według zasady, że potrzeba jest 

matką wynalazku. Po prostu, gdy był okres wzmo-

żonego bicia, umocowałem sobie pod spodnie 

grubszy bandaż i w czasie akcji po aktorsku współ-

uczestniczyłem w „spektaklu”. Byłem uratowany! 

O tym nawet domownicy nie wiedzieli. Dopiero po 

1932 roku, gdy probostwo objął wspaniały i mądry 

ksiądz T. Wróbel, wszystko się we wsi odmieniło. Był 

świetnym organizatorem życia religijnego i potrzeb 

wsi. Żył naszymi problemami. Od razu włączyłem się 

do zorganizowanego przez niego Kółka Ministrantów, 

nawet przez kilka lat byłem prezesem tego Kółka 

i czytelnikiem znajdującego się na probostwie 

bogatego księgozbioru. 

 Po wybuchu wojny nastąpiły ciężkie czasy. 17 

września 1939 roku wojska radzieckie zajęły nasze 

ziemie. Organizowano kołchozy (mój ojciec odmówił). 

W lutym 1940r. nastąpiła pierwsza masowa wy-

wózka, w czasie której i nas mogli wywieźć na Sybir, 

ale przeszkodził temu wybuch wojny niemiecko-

sowieckiej. Po kilkunastu dniach wojny, władzę u nas 

objęli Niemcy, którą oddali sowietom na wiosnę 

w 1944 r. Za pierwszych sowietów trwał terror zwią-

zany z przymusowym zakładaniem kołchozu i ściąga-

niem obowiązkowych dostaw. Za okupacji niemie-

ckiej jeszcze bardziej ściągano kontyngenty oraz 

panowała masowa łapanka i wywóz na przymusowe 

roboty do Niemiec. Aby mnie wreszcie dali spokój 

z wywózką do Niemiec, bo chorowałem wówczas na 

płuca, moja siostra Stefa w 1942 roku wymieniła 

mnie w łapance i dobrowolnie wyjechała za mnie na 
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przymusowe prace do Niemiec, skąd wróciła dopiero 

w 1946 r. Dziękuję Ci Siostrzyczko! Jakby tego niesz-

częścia było mało, począwszy od 1943 r. Ukraińcy na 

wielką skalę zaczęli w bestialski sposób mordować 

zamieszkałych tam Polaków i to od niemowląt do 

starców. Było generalną zasadą, że każdy żyjący tam 

Polak musi zginąć nie tak normalnie zabity, lecz musi 

skonać w największych męczarniach. Robiła tak 

Ukraińska Powstańcza Armia (UPA). Od wiosny 1944 

r. po objęciu Kresów przez władze radzieckie, maso-

we mordowanie ludności polskiej przez bande-

rowców przybrały przerażające rozmiary. Byliśmy 

pozostawieni na pastwę losu! Nie było znikąd 

żadnego ratunku! Żadnej pomocy. Cały świat o nas 

zapomniał!!! Tam było prawdziwe piekło! Wojska 

zaangażowane były dalej na zachodzie w walkach 

frontowych. Mężczyzn zabrano do wojska. Pozostały 

tylko kobiety, dzieci i starcy. Była wojna! Przedsta-

wiciele władzy radzieckiej też byli zdziesiątkowani 

przez UPA. W tym czasie UPA wymordowała tam 

w większości najbardziej bestialski sposób – około 

500.000 Bogu ducha winnych Polaków za to tylko, że 

byli Polakami. 

 Celem zahamowania morderstw, podjęcia 

walki z UPA i ochrony ludności polskiej przed rzezią – 

z zamieszkałych tam Polaków zorganizowano po-

ścigowe bataliony tzw. „Istriebitielnyje Bataliony”, 

w których walczyłem. W Jezierzanach nasz batalion 

liczył kilkadziesiąt dobrze uzbrojonych ludzi. To tylko 

dzięki naszej determinacji nie doszło do wymordo-

wania Polaków w Jezierzanach, podczas gdy w sąsie-

dnich wsiach wszystkich wymordowano, a domostwa 

spalono. Wspomnę tu, że siostry mojej mamy Julcia 

Łopuszańska i Janka Zdanowicz poszły w dniu 

16.02.1945 r. do sąsiedniej wsi „bić olej” z siemienia 

i ślad po nich zaginął. 

 Z oburzeniem i zdziwieniem obserwuję 

niezrozumiałe milczenie władz polskich zarówno tych 

z PRL jak też suwerennych w sprawie opisanych wyżej 

zbrodni dokonanych na niewinnych Polakach. Żydzi 

by nie milczeli! A czy Polacy muszą? Przecież tam 

w okrutny sposób zakatowano około pół miliona 

Polaków za to tylko, że byli Polakami. Ta niespo-

tykana w dziejach ludzkości bandycka masakra 

niewinnej ludności polskiej nie była konieczna do 

powstania niepodległego państwa ukraińskiego. 

Pozostało pytanie i krzyk dlaczego na oczach świata 

dopuszczono do zbrodni ludobójstwa? Dlaczego świat 

o tym milczy? Dlaczego Polacy nabrali wody w usta? 

Jak dotychczas tylko „Kresowianie” z kraju i zza gra-

nicy żądają wyjaśnienia tych zbrodni, ale to niez-

miennie pozostaje bez echa. Zaklęte to, czy co? Kiedy 

historia o to się upomni? 

 W maju 1945 r. repatriowano nas do Polski. 

Rodzice, w zamian za pozostawione gospodarstwo 

rolne otrzymali poniemieckie gospodarstwo rolne 

w Dziegciarni, powiat Wyrzysk i trzeba było wszystko 

zaczynać od początku. Ja już w jesieni 1944 r., kiedy 

przeszła przez nasze ziemie straszliwa ofensywa 

wojsk radzieckich i niemieckich, pozostawiając po 

sobie same zgliszcza, wyczułem, że trzeba swój los 

zmienić, że trzeba poprzez gruntowną naukę zbu-

dować swój lepszy świat. Miałem szczęście spotkać 

wspaniałego przyjaciela Staszka Smulskiego, z którym 

w Tłumaczu, po wyrażeniu zgody rodziców, rozpo-

cząłem naukę w średniej szkole z polskim językiem 

nauczania. Książek nie było. Notatki z lekcji robiliśmy 

na drukach poniemieckich. Całym tchem wchła-

nialiśmy przekazywaną nam wiedzę. Byliśmy nawet 

źli, kiedy dzwonek na przerwę przerywał ciekawą 

lekcję. A po lekcjach do późnej nocy wkuwanie, 

wkuwanie i wzajemne dyktanda, bo braki były duże. 

 Po przyjeździe w bydgoskie, obaj z Drze-

wianowa (miejsce osiedlenia się Smulskich) udaliśmy 

się pieszo do Bydgoszczy (ok. 30 km) by znaleźć i za-

pisać się do szkoły z internatem. Po dwóch dniach 

(nocleg w opuszczonym baraku, wikt – zupa w pu-

nkcie UNRY) znaleźliśmy szkołę średnią – późniejsze 

Liceum Pedagogiczne. Maturę zdaliśmy w 1949 roku. 

W liceum przez wszystkie lata nauki byłem seniorem 

klasy i prezesem Kółka Literackiego, a nawet 

wyróżniono mnie w czasie matury, zwalniając mnie 

z ustnego egzaminu z matematyki. Piszę o tym tylko 

dlatego, by wykazać, iż nieustanny upór w pracy nad 
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sobą musiał dać pozytywne wyniki. Pracując, jako 

nauczyciel, razem ze Staszkiem ukończyłem Wydział 

Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

i obaj przeszliśmy już w stan spoczynku jako sędzio-

wie sądu okręgowego. Dziękuję Ci Staszku z całego 

serca za to, że byłeś zawsze przy mnie, że inspiro-

waliśmy się wzajemnie, bo w pojedynkę chyba byłoby 

trudniej. Stale nazywano nas braćmi syjamskimi. 

Brawo! Odczuwam – jak dotychczas – że od 

najmłodszych lat Opatrzność Boska stale nade mną 

czuwa i że sprzyja mi łut szczęścia, tzn., że gwiazdy 

dobrze mi się układają, bowiem wszystkie moje 

główne zamierzenia, mimo trudności i przeszkód, 

spełniły się. Uwieńczeniem ustawicznej pracy nad 

sobą było zdobycie wykształcenia prawniczego 

i wykonywania go, aż do przejścia w stan spoczynku, 

najbardziej zaszczytnego zawodu w Państwie – 

sędziego sądu okręgowego. 

A oto dwa niezwykłe wydarzenia, które mocno 

przeżyłem: 

1. W czerwcu 1944 roku ciężko zachorowałem na 

tyfus. Cesia z Toporowiec, dokąd zbiegliśmy całymi 

rodzinami przed frontem, drabiniastym wozem 

zawiozła mnie do szpitala w Śniatynie. Po kilku dniach 

byłem już w stanie agonalnym i pielęgniarki zawlokły 

mnie przez szpitalny dziedziniec do izolatki, gdzie się 

umierało. Inni odeszli – ja wyżyłem. 

2. W lutym 1945 roku, będąc ze Staszkiem na stancji 

u Sabotowiczów w Tłumaczu (był to czas masowych 

mordów) – w nocy wtargnęło do mieszkania kilku, po 

zęby uzbrojonych, ubranych w kożuchy i szynele 

osobników. Zdążyliśmy z gospodarzem ukryć się 

w piwniczce pod piecem. Nie było ucieczki i byliśmy 

przekonani, że za chwilę zginiemy w męczarniach 

z rąk banderowców. Jeden z nich zaczął zagadywać 

gospodynię: „Skaży, de je chłopci, my swoi” (powiedz, 

gdzie są chłopcy, my swoi). Kobieta wskazała naszą 

kryjówkę, Wyszliśmy zdrętwiali z przerażenia. 

Czekałem tylko z której strony i jak zaczną rżnąć. 

Sabotowicz ze strachu nagle posiwiał. Po chwili 

okazało się, że było to tylko jakieś dziwne nocne 

sprawdzanie dokumentów przez wojskowe władze 

miasta i ukraińskich dziesiętników. Potworne to! 

Większego strachu w życiu już chyba nie można mieć! 
 

Artykuł przedrukowano za zgodą administratora  

strony: 

https://ornatowski.com/genealogia/wspomnienia/joz

ef-ilnicki/ 
 

Wspomnienie o Oldze Ładzieńskiej 
 

Janina Kołkowska 

 

 
  

 

 

  

 Jestem absolwentką Technikum Ekono-

micznego w Brzegu. Maturę zdawałam w roku 1964. 

Moją Wychowawczynią była mgr Olga Ładzieńska, 

która urodziła się na Kresach Wschodnich w roku 

1909. Po maturze ukończyła studia i rozpoczęła 

pracę, jako nauczycielka języka polskiego. W czasie 

okupacji cudem uniknęła śmierci, chociaż Jej kole-

żanki i koledzy, z którymi pracowała zostali roz-

strzelani. Po wojnie mgr Olga Ładzieńska zamieszkała 

w Brzegu. Uczyła nadal języka polskiego. W zawodzie 

przepracowała ponad 40 lat. Tu założyła rodzinę, 

wychowała czworo dzieci. Zmarła po długiej chorobie 

w styczniu 1985 r. i została pochowana w Warszawie. 

Rodzina Ładzieńskich. Pierwsza z prawej Olga 
Ładzieńska, obok mąż Gustaw Ładzieński oraz ich 
dzieci. Brzeg, lata 50-te. 
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Jestem w posiadaniu wspomnień własnoręcznie 

napisanych przez mgr Olgę Ładzieńską. 
 

Kułackie pochodzenie 
 

 Kiedy w czasie okupacji rosyjskiej w 1939 r. 

zorganizowano w Tłumaczu naukę w tzw. ,,7 klasowej 

niepełnej szkole średniej” z ukraińskim językiem 

wykładowym zgłosiłam się do pracy i uczyłam w niej 

języka polskiego. Wizytatorem szkoły był rosyjski 

oficer Kotosow. Był dobrym pedagogiem, który pro-

wadził także kurs języka rosyjskiego dla nauczycieli 

Polaków. W czasie zajęć na kursie kilkakrotnie był 

zdziwiony moją ,,łatwością" przyswajania gramatyki 

rosyjskiej. Przypuszczał, że musiałam już poprzednio 

uczyć się tego języka. Ponieważ nie przyznawaliśmy 

się do studiów, nie mogłam mu wytłumaczyć, że mnie 

znającej z uniwersytetu gramatykę polską i staro-

cerkiewną łatwiej pojmować prawidła gramatyki 

rosyjskiej, niż np. koledze fizykowi czy matema-

tykowi. Po jakimś czasie dostałam wezwanie do wy-

działu oświaty. Tam inspektor poinformował mnie, że 

,,z dniem dzisiejszym jestem zwolniona z posady 

nauczycielskiej, gdyż władza sowiecka nie może 

powierzać mi wychowania młodzieży, bo pochodzę 

z kułackiej (bogatej) rodziny". Zdążyli już rozeznać się 

w okolicy i zebrać informacje o nauczycielach. 

Odeszłam i zarobkowałam pracą fizyczną: sprzątanie, 

pranie, gotowanie po polskich domach, gdzie nie było 

młodych, którzy mogliby to wykonać. Trzeba było 

pracować, bo miałam już na utrzymaniu rodziców, 

którym majątek odebrano, a brata wywieziono. Z wy-

nagrodzeniem bywało różnie, bo w trudnych waru-

nkach znajdowały się wtedy wszystkie polskie 

rodziny.  Któregoś dnia przypadkowo spotkałam 

w mieście wizytatora Kotosowa. Zapytał mnie z czego 

żyję. Odpowiedziałam, że pracuję fizycznie. Wtedy on 

mocno podniesionym głosem powiedział ,,Olgo 

Józefowno, nie wolno tak postępować. Wy jesteście 

nauczycielką z powołania i wasze miejsce jest 

w szkole". Przyrzekł, że wszystko załatwi, tylko ja 

muszę ogłosić w lokalnej gazecie, że zrywam z rodzi-

cami, wyrzekam się ich i nie będę z nimi, jako kuła-

kami, utrzymywać żadnego kontaktu. To jest tylko 

formalność — tłumaczył dalej Kotosow. Nikt nie 

będzie tego śledzić i wglądać w rodzinne stosunki, to 

potrzebne tylko na papierze. W Rosji, po rewolucji, 

dużo takich oświadczeń drukowano. Nie wiem, jaką 

miałam minę, wiem tylko, że powiedziałam, że na to 

się nie zdobędę i odeszłam, a on jeszcze długo stał 

w milczeniu. 

 Tygodnie płynęły i któregoś dnia dostałam 

wezwanie do inspektoratu na wyznaczoną godzinę. 

Wchodzę do kancelarii inspektora, ale on każe mi 

wejść do sąsiedniej sali. Otworzyłam drzwi i cofnęłam 

się, bo przy długim stole siedziało około 10 - 12 

Sowietów. Myślałam, że pomyliłam drzwi. Kazano mi 

jednak wejść i wskazano w kącie sali krzesło w dużej 

odległości od stołu. Nie zdążyłam pozbierać myśli, 

kiedy jeden z siedzących zaczął naświetlać najpierw 

moje przyjęcie do szkoły, jako nauczycielki, a potem 

podał przyczyny zwolnienia. Zorientowałam się 

wtedy, że to ,,prokurator" składa oskarżenia, a 

,,sędziowie” słuchają. Po nim zabrał głos Kotosow, 

którego nawet nie zdążyłam poprzednio zauważyć. 

Występował, jako mój obrońca. Stwierdził, że to 

wszystko, co powiedział oskarżyciel jest zgodne z 

prawdą, ale on zebrał obecnie nowy materiał o mnie. 

Otóż pochodzę rzeczywiście z kułackiej rodziny, ale 

po maturze, kiedy mogłam korzystając z majątku 

rodziców czekać na bogatego męża, poszłam na 

studia. Bezpośrednio po studiach znowu nie wróciłam 

do domu, aby pasożytować na kułackim majątku, ale 

zaraz po wakacjach zaczęłam pracę w szkole i w tej 

pracy byłam cały czas, aż do zwolnienia. To świadczy, 

że nie ma we mnie kułackich przekonań i że 

powinnam do szkoły wrócić. Wtedy sędziowie zaczęli 

między sobą przyciszoną naradę, w rezultacie której 

jeden z arbitrów powiedział, że w oparciu o to, co 

usłyszeli, pozwolą mi wrócić do szkoły, ale nie w 

Tłumaczu tylko na wsi. Czy sie zgadzam? Zgodziłam 

się oczywiście, bo i tam czekały polskie dzieci na 

naukę. 

 Skierowano mnie do małej wioski Boskie pod 

Tłumaczem. Tam była nieobsadzona jeszcze jedno-
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klasówka. Stanęłam przed bardzo trudnym zadaniem. 

Miałam uczyć w szkole podstawowej, do czego nie 

miałam żadnego metodycznego przygotowania. 

Miałam uczyć wszystkich przedmiotów, co stwarzało 

nowe trudności dydaktyczne, a oprócz tego nauka 

w jednoklasówce odbywała się na dwie zmiany. Klasy 

były łączone, tzn. z jedną pracuje się głośno, drugiej 

daje sie ciche zajęcia. Znowu nowość dla mnie! Ale 

najlepsze było to, że szkoła, jak wszystkie inne, była 

z ukraińskim językiem wykładowym, a ja znałam tylko 

"ruską" gwarę, a czytać i pisać w tym języku nie umia-

łam. Poszłam do znajomej nauczycielki, która napi-

sała mi alfabet polski, a obok ukraiński. Tak ,,przygo-

towana" dydaktycznie i metodycznie rozpoczęłam 

naukę w Boskiem. Jak uczyłam i czego nauczyłam te 

biedne dzieci, o tym wolę nie myśleć — nawet teraz 

po latach! 

 

Wizytacja 
 
 Szkoła w Boskiem to jedna izba w chatce 

krytej słomą. Izbę po drugiej stronie sieni zajmował 

gospodarz z rodziną i częścią inwentarza. Było to 

małe cielątko, dla którego w stajni było za zimno. 

Chatka znajdowała się na skrzyżowaniu dróg. 

W pewien zimowy poranek prowadząc lekcje usły-

szałam dzwonek przy saniach. Odruchowo spo-

glądając w okno zobaczyłam jadącego na saniach 

Sowieta, który zatrzymał konia, przypiął do płotu 

i skierował się do chaty. Byłam przeświadczona, że 

chodzi o informacje w sprawie skrzyżowanych dróg 

i kiedy Sowiet wszedł do klasy patrzyłam wycze-

kująco, o co zapyta. Ale on podszedł do ławki, 

przesunął siedzącego ucznia i usiadł, w prawym 

ręku trzymając batog, po czym powiedział do mnie: 

,,prodoużajte urok" tzn. ,,prowadźcie dalej lekcje". 

Wtedy zrozumiałam, że to wizytacja! Prowadziłam 

lekcje dalej pod batogiem, jak - nie pamiętam, bo 

nikt ze mną tej lekcji potem na szczęście  nie 

omawiał. Po tej wizytacji nie wyrzucono mnie ze 

szkoły i mogłam pracować dalej! 

 
 

Mały Michaś 
 
 Któregoś wiosennego poranku, gdy podeszłam 

do szkoły w Boskiem, zobaczyłam na progu ,,poli-

truka". Każda wieś miała przydzielonego opiekuna 

wojskowego, który gromadził wieczorami drze-

miących gospodarzy na wykłady ,,uświadamiające 

politycznie”. Prócz tego spisywał codziennie ile mleka 

dostarczyła wieś do zlewni, ile jaj zniosły kury, ile 

zaorano ziemi, czy wyżęto zboża, itd. Nauczyciel był 

niejednokrotnie też używany do pomocy przy spisy-

waniu. Robiłam to także ja wiele razy. Politruk 

zwracając się do mnie powiedział, że dziś lekcji nie 

będzie, gdyż mam się zgłosić do wydziału oświaty 

w Tłumaczu. Czułam, że kroi się coś nowego! I tak 

było. Kiedy weszłam do kancelarii inspektor otworzył 

szufladkę w biurku i wyjął stamtąd elementarz, 

podpisany nazwiskiem mojego ucznia. Zapytał, czy go 

znam? A był taki mały, czarniutki Michaś Lewan-

dowski siedzący w pierwszej ławce i bystro 

świdrujący mądrymi oczami. Na moje przytaknięcie 

inspektor zapytał: ,,a o czym to wy mówicie na 

lekcjach, że dziecko wydłubuje Stalinowi oczy?" 

Obrócił kartkę, na której widniał Stalin, ale z prze-

dziurawionymi oczami. Cóż miałam mówić, rozu-

miałam, że tu szkoda każdego słowa. Milczałam, a on 

kontynuował: ,,za takie sprawy idzie się w ,,tiurmu" 

(do więzienia). "Nie zamknę was tylko dlatego, że 

mam już sprawdzone informacje, że uczeń dokonał 

tego nie na lekcji, lecz w domu, kiedy bawił się na 

“przypiecku przy matce gotującej kolacje. Ale do 

szkoły już ma wstęp wzbroniony". Skończyło się także 

moje nauczanie pod sowiecką okupacją. 
 

 Gestapowskie metody 
 

 Po zajęciu Tłumacza w 1941 r. przez Niemców 

i uruchomieniu szkoły podstawowej uczyłam w niej 

języka polskiego. Z powodu braku dentysty na 

miejscu musiałam dojeżdżać do Stanisławowa, gdzie 

byłam świadkiem wyprowadzenia przez gestapo 

lekarza   dentysty.  Lekarz   przyjmował,   kilka    osób  
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siedziało w poczekalni. Otworzyły się drzwi i dwóch 

gestapowców weszło do pokoju przyjęć, każąc 

lekarzowi iść ze sobą. Nie pozwolono mu nawet 

uchylić drzwi do sąsiedniego pokoju, gdzie była jego 

rodzina. Staliśmy w poczekalni, a lekarz przechodząc 

obok powiedział do nas: ,,przepraszam, nie będę 

mógł już państwa przyjąć”. Długo tak staliśmy jeszcze 

i nikt nie miał odwagi ani siły zapukać do mieszkania 

lekarza, aby powiadomić rodzinę. W tym dniu aresz-

towano tak 23 lekarzy. Rozstrzelano ich w pobliskim 

lesie pod wsią Pawełcze. W jakiś czas później byłam 

znowu w Stanisławowie i wstąpiłam do pani Ansion, 

u której mieszkałam przed wojną ucząc u S.S. Urszu-

lanek. Dowiedziałam się, że przed kilkoma dniami byli 

po mnie gestapowcy. Okazało się, że po ,,wykoń-

czeniu” lekarzy zabrali się do nauczycieli szkół śre-

dnich. Gestapo przyjeżdżało do szkoły i kazało sobie 

dać adresy nauczycieli, gdyż chcą rozpocząć naukę. 

Dyrekcje dawały. Dały też S.S. Urszulanki nasze adresy 

z 1939 roku, gdyż w czasie okupacji sowieckiej szkoła 

nie  była  czynna.  Kogo z nauczycieli  zastali  w domu, 

zabierali. W tym dniu rozstrzelano w Stanisławowie 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczycieli i zakopano we wspólnym dole pod wsią 

Pawełcze. Zginęły wtedy 4 koleżanki i 2 kolegów 

z mojego grona. Mnie ta tragedia szczęśliwie ominęła. 
 

 Na polecenie szefa Gestapo w Stanisławowie, 

Hansa Krugera, w sierpniu 1941 r., policja ukraińska 

dokonała aresztowań polskiej inteligencji (głównie 

nauczycieli). Podobnie, jak w przypadku mordu na 

profesorach lwowskich oraz mordu na inteligencji 

krzemienieckiej, imienną listę aresztowanych przygo-

towali ukraińscy nacjonaliści, nauczyciele gimnazjalni 

w Stanisławowie.  Nauczycieli, po zwołaniu na naradę 

w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym, 

podstępnie aresztowano. Tych, co się nie stawili 

zabierano prosto z domów. W dniach 8–9 sierpnia 

1941 r. aresztowano blisko 300 Polaków, którzy 

w Stanisławowie stanowili 90% nauczycielstwa. 

W nocy z 14 na 15 sierpnia 1941 roku większość 

aresztowanych Polaków, około 250 osób, prze-

wieziono ciężarówkami do Czarnego Lasu w okolicy 

wsi Pawełcze, rozstrzelano, a ich zwłoki zakopano na 

miejscu. 

Tłumacz, szkoła polska, klasa VII, lata 40-te. Nauczyciele - siedzą od lewej: prof. Jankowski, Jan Misiecki, 

Olga Ładzieńska,  Józef Hrapkowicz, Dublewiczowa,  Marian Kułaczkowski,  Zofia Kapanowska 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mord_na_polskiej_inteligencji_krzemienieckiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mord_na_polskiej_inteligencji_krzemienieckiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nacjonalizm_ukrai%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82cze
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Janina Kołkowska 
 

20 

6 "Ogłoszenia, spis treści" 24 

7 Wkładka - relacja fotograficzna z spotkania opłatkowego  

8  Okładki - relacja fotograficzna z Pielgrzymki Kresowian do Częstochowy  
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OGŁOSZENIA 
 

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. 
 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału zapraszamy na Mszę św. oraz coroczny odpust 
w Siedlakowicach. Msza Odpustowa odbędzie się  24 lipca 2022 r. o godz. 12.00. 



 
Występy dziecięco-młodzieżowego zespołu instrumentalno-wokalnego "Promyki Krakowa" pod 

kierownictwem Romy Doniec Krzemień. Sala Papieska, 9 kwiecień 2022 r. 

Zespół "Chawira":  Daniel Mazurkiewicz, Urszula Kosiec, Karol Wróblewski i Magdalena Sowa-Zyzańska 

Sala Papieska, 9 kwiecień 2022 r. 



 Uroczystości złożenia wieńców pod tablicami upamiętniającymi ofiary rzezi wołyńskiej 

i Ukraińców pomagających Polakom w czasie ludobójczych czystek. 

 

Poczty sztandarowe. W środku poczet sztandarowy ZG TMLKPW w składzie: Stanisław Kańczukowski, 

Antoni Jadach, Andrzej Szczepański. 


