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Wigilie 
 

Jerzy Michotek 
 

Która to z rzędu Wigilia, kochani? 
A każda Wigilia, czy dobra, czy zła, 

Ślad pozostawia i co pozostanie, 
To chrońmy przed zapominaniem, 

Jak długo tylko się da. 
 

Mam w oczach obraz tych pierwszych Wigilii: 
Tatuńcio, Mamuńcia, rodzeństwo i ja… 

Łamiąc opłatek, rodzice mówili: 
Ta, bądźcie bajbusy szczęśliwi, 

Jak długo tylko się da. 
 

Dziadek wspominał pradziadów powstańców: 
Urabiać was będą, nasz naród to zna, 

Grozić, wywozić, kupować zaprzańców, 
A wy macie trwać na tym szańcu, 

Jak długo tylko się da. 
 

Dom to rzecz ważna. Ojczyzna – rzecz święta. 
Najświętsza rzecz – wolność. Nie każdy ją ma. 

I o nią walczyć – to proszę pamiętać  
Musicie jak Lwy, jak Orlęta! 

Jak długo tylko się da. 
 

Pora te czarne Wigilie wspominać; 
Bez kolęd,  bez opłatków, z rozpaczą bez dna. 

Polska Golgota i cel przed oczyma: 
Wytrzymać… wytrzymać… wytrzymać…! 

Jak długo tylko się da. 
 

A jak się nie da… pamiętaj rodaku: 
Niech przemoc, niech zdrada, niech znów 

tryumf zła… 
Polska niedole przetrwała nie takie! 

A Polak zostanie Polakiem, 
Jak długo… życie trwa! 

 
  

 

Radosnych Świąt  

Narodzenia Pańskiego, 

pomyślnego  

Nowego Roku,  

wiary, optymizmu, miłości 

oraz  

wielu szczęśliwych chwil 

spędzonych wśród 

najbliższych  

życzy  

Zarząd Ogólnopolskiego 

Oddziału Tłumaczan  

oraz  

Redakcja Zeszytów 

Tłumackich. 
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Honor generała 
 
Elżbieta Niewolska   
 
 „Twarde i ugorne było całe moje życie. Pośród tylu 

trudności jednak jak wiele było jasnych chwil. Były 

one wtedy, gdy naocznie przekonywałem się, że mój 

wysiłek i wysiłek tych, którzy mi zawierzyli i szli ze 

mną, nie był na darmo”  

Gen. Stanisław Sosabowski 

 25 września 1967 r. w Hillingdon pod Londy-

nem zmarł gen. Stanisław Sosabowski, urodzony 

w Stanisławowie działacz niepodległościowy, członek 

ruchu strzeleckiego i skautingu, uczestnik I wojny 

światowej w szeregach armii austro-węgierskiej, 

pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego 

oraz generał brygady, organizator i dowódca 1. Sa-

modzielnej Brygady Spadochronowej, z którą walczył 

w bitwie o Arnhem, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu 

Virtuti Militari, pośmiertnie odznaczony Orderem 

Orła Białego. W tym roku obchodzimy 130 rocznicę 

Jego urodzin. 

 

Podpułkownik WP Stanisław Sosabowski 

 Urodził się 8 maja 1892 r. w kolejarskiej rodzi-

nie robotniczej. W 1904 r. zmarł Jego ojciec, pozo-

stawiając 4-osobową rodzinę na utrzymaniu matki 

Franciszki i najstarszego z rodzeństwa, 13-letniego 

Stanisława, który wspierał skromny budżet domowy 

udzielając korepetycji. Wychowaniem dzieci zajmo-

wała się matka - stanowcza i konsekwentna kobieta, 

która miała ogromny wpływ na ukształtowanie chara-

kteru młodego Stanisława. Po ukończeniu szkoły 

podstawowej młody Sosabowski podjął naukę 

w Szkole Realnej przy ul. Sapieżyńskiej w Stanisła-

wowie, przemianowanej potem na gimnazjum mate-

matyczno-przyrodnicze. Młodzieńcze lata Stanisława 

Sosabowskiego ze względu na sytuację materialną 

rodziny były trudne, ale także bogate w wszech-

stronną działalność o charakterze społecznym oraz 

wojskowym. Młody Stanisław organizował skupiające 

młodzież tajne organizacje samokształceniowe, har-

cerskie i wojskowe. Prowadził ćwiczenia gimnasty-

czne, naukę strzelania, wykłady z zakresu fortyfikacji, 

walk ulicznych i taktyki. Wspominając po latach swoje 

dzieciństwo i przedwcześnie dojrzałą młodość tak 

pisał: "Widzę to miasto, a w nim chłopca, ucznia 

gimnazjum, niepozornego, nędznie ubranego, prze-

biegającego ulicę z jednej lekcji na drugą. Widzę go 

w tajnych kółkach samokształceniowych w harcer-

stwie i organizacji wojskowej. Widzę to miasto, gdy 

w codziennym trudzie zdobywałem chleb dla siebie 

i mojej rodziny, kształtowałem swój charakter i uczy-

łem się łamać piętrzące się przede mną przeszkody, 

miasto gdzie poznałem i pokochałem ideały, które 

stały się myślą przewodnią mojego życia."  

 Po ukończeniu szkoły średniej rozpoczął studia 

w Wyższej Szkole Handlowej w Krakowie, lecz trudna 

sytuacja materialna rodziny zmusiła go do powrotu 

do rodzinnego miasta. W Stanisławowie Sosabowski 

wstąpił do Organizacji Młodzieży Niepodległościowej 

„Zarzewie” oraz został członkiem Polskiego Związku 

Wojskowego. Pod pseudonimem „Stanisław Węglarz” 

wszedł w skład „piątki” kierującej pracami Polskiego 

Związku wojskowego (PZW) w Stanisławowie, 

równocześnie organizując Oddział Ćwiczebny, który 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Virtuti_Militari
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego


Zeszyty Tłumackie 2(70)2022 r. 
 

3 
 

w 1910 r. wszedł w skład tajnej Armii Polskiej – 

organizacji paramilitarnej wywodzącej się z PZW, zaj-

mującej się kształceniem przyszłych kadr odro-

dzonego Wojska Polskiego, która później, jako XXIV 

Drużyna Strzelecka ze Stanisławowa stanowiła część 

Polskich Drużyn Strzeleckich. 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Po utworzeniu Polskich Drużyn Strzeleckich 

Sosabowski otrzymał samodzielne dowództwo 24. 

Polskiej Drużyny Strzeleckiej i poświęcił się całkowicie 

służbie wojskowej. W 1911 r. pod auspicjami Polskich 

Drużyn Strzeleckich rozpoczął tworzenie lokalnych 

struktur skautowych, podlegających Towarzystwu 

Gimnastycznemu „Sokół”. Kierował 1. Drużyną Skau-

tową im. Dionizego Czachowskiego, liczącą osiem 

zastępów. Był także komendantem hufca w Stani-

sławowie.  

 W 1913 r. na skutek obowiązkowego poboru 

rozpoczął w stopniu kaprala służbę w armii austro-

węgierskiej w 58. Pułku Piechoty, stacjonującym 

w Stanisławowie, a po wybuchu I wojny światowej 

wraz ze swoim pułkiem walczył w 11. Dywizji Piecho-

ty. Odznaczając się niezwykłą postawą bojową, odwa-

gą i męstwem przeszedł wszystkie stopnie podofi-

cerskie, awansując do stopnia porucznika, za co 

wielokrotnie honorowano go austriackimi odzna-

czeniami. W 1915 r. na skutek ciężkiej rany kolana 

został zwolniony z wojska i przeniesiony do pełnienia 

funkcji sztabowych w Urzędzie Cenzury w Złoczowie. 

W 1916 r. po odbyciu kursu wyszkolenia archiwa-

lnego w lwowskim korpusie przeniesiony został do 

Morawskiej Ostrawy, gdzie zajmował się prowa-

dzeniem archiwum sztabu. 

 W 1918 r. Stanisław Sosabowski znalazł się 

w Lublinie i otrzymując awans na kapitana rozpoczął 

służbę w powstającym Wojsku Polskim. 1. stycznia 

1919 r. (po śmiertelnym wypadku młodszego syna) 

otrzymał przydział do Warszawy i rozpoczął pracę 

w Głównym Urzędzie Likwidacyjnym, wydzielonym 

w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Po rozpoczęciu 

wojny polsko-bolszewickiej nie otrzymał powołania 

do czynnej służby ze względu na nabyty w 1915 r. 

uraz kolana. Mimo to postarał się o przydział do 

jednostki frontowej i czynnie uczestniczył w dzia-

łalności sztabowej. 

 

 

Gimnazjalista Stanisław Sosabowski, 1907 r. 
 

Stanisław Sosabowski w sanatorium, 1915 r. 
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 Po otrzymaniu referencji od swojego prze-

łożonego  gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 1 marca 

1920 r., został powołany do służby w Oddziale IV 

Zaopatrzenia i Komunikacji Sztabu Generalnego. 

W 1920 r. po weryfikacji otrzymał stopień majora. 

W październiku 1922 r. rozpoczął edukację w Wyższej 

Szkole Wojennej w Warszawie (wojskowej szkole Sił 

Zbrojnych II RP), szkolącej oficerów sztabów. 

W 1928 r. został mianowany podpuł-

kownikiem i rozpoczął pracę na stanowisku 

dowódcy batalionu 75. Pułku Piechoty 

w Chorzowie, gdzie został dowódcą batalionu 

oraz Komendy Garnizonu. Rok później został 

zastępcą dowódcy 3. Pułku Strzelców Pod-

halańskich. Od 1930 r. pracował w Wyższej 

Szkole Wojennej w charakterze wykładowcy, 

w której komendantem był gen. bryg. Tadeusz 

Kutrzeba. Wykładając w tej szkole dał się 

poznać, jako świetny wykładowca, wycho-

wawca i naukowiec, opracowując min. pod-

ręcznik pt. "Wychowanie żołnierza i obywa-

tela". W 1936 r. objął dowodzenie nad 9. 

Pułkiem Piechoty Legionów w Zamościu. W 1937 r. 

uzyskał stopień pułkownika, a w 1939 r. po powrocie 

do Warszawy został mianowany dowódcą 21. Pułku 

Piechoty "Dzieci Warszawy". Podczas kampanii wrześ-

niowej walczył w ramach Armii „Modlin”, a następnie 

w obronie Warszawy, za co odznaczono go Srebrnym 

Krzyżem Virtuti Militari V Klasy.  

 Po zakończeniu Wojny Obronnej w 1939 r. 

Sosabowski dostał się na krótko do niewoli niemie-

ckiej, skąd uciekł wraz z uwięzionym synem, także 

walczącym w obronie Warszawy i otrzymał zadanie 

odbudowy struktur organizacyjnych  Służby Zwy-

cięstwu Polski we Lwowie. Na miejscu Sosabowski 

uznał, że organizacja tych służb nie jest możliwa 

i przedostał się do Rumunii, gdzie otrzymał nowe 

rozkazy, w wyniku których, w grudniu 1939 r. dotarł 

do Francji, wstępując do Polskich Sił Zbrojnych na 

Zachodzie. Skontaktował się  z gen. Władysławem 

Sikorskim, który skierował go na stanowisko zastępcy 

dowódcy 4. Dywizji Piechoty. Wraz ze swoją jednostką 

wziął udział w kampanii francuskiej zakończonej 

w czerwcu 1940 r. klęską i pospieszną ewakuacją 

aliantów. Po przedostaniu się do Wielkiej Brytanii 

Sosabowski z własnej inicjatywy utworzył 4. Kadrową 

Brygadę Strzelców, z którą od października 1940 r. 

bronił wybrzeża brytyjskiego na Półwyspie Fife.  
 

 

  

 

 

 

 Po decyzji polskiego dowództwa o utworzeniu 

polskiej I Samodzielnej Brygady Spadochronowej 

został jej dowódcą, postulując min. przerzucenie 

Brygady do okupowanego kraju, jako wspomożenie 

dla walczącego podziemia i z tą myślą szykował do 

walki żołnierzy. Ponieważ Sosabowski dał się poznać, 

jako znakomity dowódca, a jego talent docenili także 

Brytyjczycy, we wrześniu 1942 r. złożono mu propo-

zycję objęcia dowództwa nad polsko-brytyjską 

jednostką spadochronową. Niechętny tym planom 

Sosabowski, mianowany w czerwcu 1944 r. gene-

rałem brygady, jej nie zaakceptował. Natomiast 

Brytyjczycy przeciwni planom Sosabowskiego, 

tłumaczyli się problemami natury technicznej 

i brakiem możliwości przeprowadzenia operacji 

desantowej w Polsce. Gdy 1 sierpnia 1944 r. wybu-

Prezydent RP Władysław Raczkiewicz wręcza gen. 
Sosabowskiemu sztandar I Samodzielnej Brygady 
Spadochronowej, wykonany w Warszawie, 15 
czerwiec 1944 r. 
 

https://warhist.pl/biografie/kazimierz-sosnkowski/
https://warhist.pl/kampanie/kampania-wrzesniowa-wojna-obronna-1939/
https://warhist.pl/kampanie/kampania-wrzesniowa-wojna-obronna-1939/
https://warhist.pl/polska/historia-sluzby-zwyciestwu-polski/
https://warhist.pl/polska/historia-sluzby-zwyciestwu-polski/
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chło Powstanie Warszawskie było wiadomo, że I Bry-

gada Spadochronowa nie weźmie udziału w desancie 

warszawskim, tym bardziej, że wcześniej Naczelny 

Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski zdecydował się 

oddać brygadę pod zarząd brytyjski, pozbawiając 

Sosabowskiego możliwości jakiegokolwiek manewru 

i kierując ją w zupełnie inne miejsce działań woje-

nnych. Była to operacja "Market Garden", przepro-

wadzona w Holandii we wrześniu 1944 r., zakończona 

bitwą pod Arnhem i klęską aliantów okupioną 

ogromnym starami.  
 

O jeden most za daleko 
 

 Jednym z twórców planu operacji "Market 

Garden" z udziałem wojsk powietrzno-desantowych 

był  brytyjski dowódca wojskowy, marszałek polny  

British Army, Bernard Montgomery, który wraz z gen. 

Dwightem Eisenhowerem i innymi wysokimi rangą 

oficerami opracował także plan lądowania aliantów 

w Normandii. Dowodził min. walkami pod Caen, po-

nosząc tam serię porażek. Plan operacji powietrzno-

desantowej "Market Garden" marszałka Montgo-

merego przewidywał rozdzielenie wojsk niemieckich, 

w której kluczowym zagadnieniem było zajęcie waż-

niejszych miejsc na tyłach wojsk niemieckich, prze-

chwycenie mostów na Renie i zabezpieczenie ich 

przed zniszczeniem przez Niemców, w tym mostu 

w Arnhem. Gen. Sosabowski był jednym z nielicznych 

dowódców sprzeciwiającym się tym planom, gdyż 

groziły one całkowitą klęską i wielkimi stratami wśród 

żołnierzy. W trakcie walk aliantom udało się przejąć 

kontrolę nad pierwszymi mostami, ale końcowym 

efektem operacji była całkowita porażka, ponieważ 

nie zdobyto ostatniego mostu w Arnhem. Niemiecka 

kontrofensywa unicestwiła brytyjską I Dywizję Powie-

trznodesantową i spowodowała większe straty od 

tych, które alianci ponieśli podczas lądowania w Nor-

mandii. Ich klęska uważana jest za ostatnie zwy-

cięstwo taktyczne III Rzeszy. Podczas ostatniej narady 

poprzedzającej operację generał Frederick „Boy” 

Browning wypowiedział słowa: Obawiam się, że 

idziemy o jeden most za daleko. Zdanie to zaistniało 

później, jako tytuł książki i głośnego filmu poświę-

conego operacji "Market Garden".  

 W operacji "Market Garden" zginęło, zaginęło 

lub zostało ciężko rannych około 17 tys. żołnierzy 

alianckich.  I Samodzielna Brygada Spadochronowa 

gen. Stanisława Sosabowskiego walcząca, jako wzmo-

cnienie rozpaczliwie broniących się Brytyjczyków 

straciła 342 ludzi (w tym 93 poległych). Przy źle roz-

poznanym obszarze zrzutów, spadochroniarze zrzu-

ceni w innym miejscu, o jeden most za daleko, czyli 

ok. 10 km od mostu na Renie – ostrzeliwani przez 

dwie niemieckie dywizje pancerne „szli do ziemi”. 

Brytyjczycy wycofywali się w chaosie i bałaganie 

pozbawieni nawet łodzi, aby przeprawić się przez 

Ren. Mimo arcytrudnego lądowania brygada dowo-

dzona przez gen. Sosabowskiego wykazała się nie-

zwykłym bohaterstwem, dzięki któremu możliwy stał 

się bezpieczny odwrót tysięcy angielskich żołnierzy.  

Sosabowski orientując się w realnej sytuacji pod 

Arnhem nie chciał doprowadzić do całkowitej klęski 

polskich jednostek. Skrytykował plan operacyjny i de-

cyzje podejmowane w sztabie aliantów, który dopro-

wadził własną dywizję spadochroniarzy i polską 

brygadę do masakry. Za swoją krytykę i odmowę 

objęcia dowództwa nad brytyjską dywizją, co wiąza-

łoby się z formalnym wzięciem pełni odpowie-

dzialności za odgórne rozkazy narzucane przez sztab, 

spotkała go później niezasłużona kara i osobisty 

rewanż ze strony gen. Fredericka Browninga. W 1944 

roku gen. Sosabowski razem ze swoją brygadą został 

ponownie przeniesiony z Holandii do Wielkiej Brytanii 

i za bitwę pod Arnhem odznaczono go Krzyżem 

Walecznych. Gen. Browning, pozostający w konflikcie 

z Sosabowskim od czasu przygotowań do operacji 

Market Garden, zażądał odebrania mu dowództwa 

Brygady. Rozkazem z 27 grudnia 1944 r. I Samo-

dzielna Brygada Spadochronowa została odebrana 

gen. Sosabowskiemu, którego mianowano inspe-

ktorem Jednostek Etapowych i Wartowniczych. 

Pomimo klęski pod Arnhem Brytyjczycy szukali 

sposobu na ogłoszenie całej operacji „częściowym 

sukcesem”. Próbowali także zrzucić odpowiedzialność 

https://warhist.pl/bitwy/powstanie-warszawskie/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marsza%C5%82ek_polny
https://pl.wikipedia.org/wiki/British_Army
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dwight_Eisenhower
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dowanie_w_Normandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Normandia_(kraina_historyczna)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Caen
https://pl.wikipedia.org/wiki/Arnhem
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dowanie_w_Normandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%85dowanie_w_Normandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Walecznych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Walecznych
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na gen. Sosabowskiego. Zarzucono mu zbyt dużą 

samodzielność i lekceważenie rozkazów. Przez 

kolejne trzy lata był inspektorem w Polskim Korpusie 

Przysposobienia i Rozmieszczenia. Po rozwiązaniu 

Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie pozostał w Lon-

dynie, gdzie podjął się pracy w warsztacie stolarskim 

i tapicerskim, który założył wspólnie z kolegą, a nas-

tępnie był magazynierem w fabryce urządzeń 

elektrycznych. 

 Nigdy nie powrócił do Polski. Przez polskie 

władze ludowe został uznany za zdrajcę i pozbawiony 

polskiego obywatelstwa. Zmarł 25 września 1967 r. 

w Wielkiej Brytanii. Jego ciało sprowadzono do Polski 

w 1969 r. i pochowano na cmentarzu na warsza-

wskich Powązkach. Na emigracji generał spisał swoje 

wspomnienia z bojowej działalności zatytułowane 

„Droga wiodła ugorem”. Obok tego był autorem prac 

„Wychowanie żołnierza-obywatela”, „Najkrótszą 

drogą” i „Freely I served”. Rehabilitacja gen. Sosa-

bowskiego nastąpiła dopiero po wielu latach, gdy 

Brytyjczycy przyznali się do błędów i zwrócili 

generałowi honor.   

 

 
 

 

 

Surge Polonia 
 

 Ogromne zasługi w przywracaniu honoru 

i zasług gen. Sosabowskiemu, i jego żołnierzom miała 

Cornelia Baltussen ze wsi Driel, holenderska sani-

tariuszka, która przez 60 lat walczyła o uhonorowanie 

polskich spadochroniarzy. Do końca swojego życia 

stała na straży prawdy o Polakach, ale nie doczekała 

się zwrotu Ich honoru. Jej działalność kontynuował 

siostrzeniec Cornelii Arno Baltussen, przewodniczący 

Fundacji Polska - Driel. Zwieńczeniem ich działalności 

zakończonej sukcesem była uroczystość przy pom-

niku Surge Polonia, która odbyła się 20 września 2014 

roku w Driel, z okazji 70. rocznicy udziału polskiej 

1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w bitwie 

pod Arnhem. Napis „Surge Polonia” („Powstań 

Polsko”), symbolizujący naród polski, umieszczony był 

na sztandarze 1. SBS i na płycie pamiątkowej poś-

więconej generałowi. Wśród przybyłych gości byli: 

król Holandii Wilhelm Aleksander, ministrowie 

obrony Holandii i Wielkiej Brytanii, a także ambasa-

dorowie Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Holandii 

oraz członkowie rodziny gen. Sosabowskiego. Generał 

Sosabowski pośmiertnie otrzymał holen-

derski medal Brązowego Lwa. Królowa 

Beatrix odznaczyła także w 2006 roku 

1. Polską Samodzielną Brygadę Spado-

chronową najwyższym odznaczeniem 

wojskowym Holandii - Orderem Wojsko-

wym Wilhelma.  Żołnierze polegli w bitwie 

pod Arnhem spoczywają na miejscowym 

cmentarzu wojennym w Arnhem-

Oosterbeek. Pochowano tutaj 1748 

żołnierzy, w tym 1393 Brytyjczyków i 73 

Polaków – żołnierzy 1. Samodzielnej 

Brygady Spadochronowej. Położony wśród 

drzew i kwitnących wokół krzewów, z bia-

łymi tablicami mogił żołnierskich jest 

jednym z wielu cmentarzy, na których spoczywają 

polscy żołnierze, polskim Santo Campo, gdzie młodzi 

chłopcy, niczym Orlęta na lwowskim Łyczakowie stoją 

w szeregu gotowi do następnej bitwy. 

Pożegnanie gen. Stanisława 
Sosabowskiego z żołnierzami Brygady. 

Wansford, 27 grudzień 1944 r. 
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 Pamięć o polskich żołnierzach 1 Dywizji Pan-

cernej pod dowództwem gen. Stanisława Maczka 

oraz I Samodzielnej Brygady Spadochronowej gen. 

Stanisława Sosabowskiego jest wśród Holendrów 

ciągle żywa i co jakiś czas wzbogacana nowymi odkry-

ciami i upamiętnieniami. Holendrzy zasługują na sza-

cunek i szczególną wdzięczność za przechowanie pa-

mięci o polskich bohaterach.  Jak długa jest to pamięć 

świadczy odsłonięcie w 2017 r. pomnika w miejsco-

wości Friese Meren, poświęconego polskiej załodze 

bombowca z Dywizjonu Bombowego im. Marszałka J. 

Piłsudskiego „Ziemia Wielkopolskia", zestrzelonego 

przez Niemców 8 maja 1941 r. nad Morzem Półno-

cnym (obecnie jest to jezioro Ijsselmeer). Szczątki 

bombowca, wraz ze szczątkami znajdujących się 

w nich lotników, znaleziono w 2016 r. W tym celu 

osuszono fragment jeziora, wydobyto elementy 

wraku, trzy bomby i rzeczy osobiste lotników. Te 

ostatnie poddano badaniom DNA. Po uzyskaniu 

wyników prochy  poległych  polskich lotników oddane 

 

 

 

 

 

zostały ich rodzinom. Pomnikiem opiekuje się lokalna 

grupa skautów morskich. 

 Gen. Stanisław Sosabowski był jednym z naj-

bardziej utalentowanych polskich dowódców wojsko-

wych, którego życie hartowało od najmłodszych lat. 

Był człowiekiem o niezwykłej sile charakteru, który 

nigdy nie poskarżył się na swój los.  Znał ból sieroty 

i ojca, którego jeden syn stracił życie, a drugi wzrok. 

Znał głód i zawód, gdy mimo poświęcenia i wielkich 

dokonań uczyniono go odpowiedzialnym za klęskę 

pod Arnhem. Na obczyźnie poznał smak poniżenia 

oraz tęsknoty za ojczyzną, która pozbawiła go oby-

watelstwa i zapomniała. Surowy i wymagający dla 

siebie, wymagający w stosunku do podkomendnych, 

ale także ojcowski i sprawiedliwy w osądach, 

zapracował na zaufanie żołnierzy, przynoszące obfite 

plony na polach bitewnych. Był wzorem wiary 

i patriotyzmu, cech które dzisiaj mają ogromne 

znaczenie w wychowaniu następnych pokoleń 

Polaków.  

 
Artykuł opracowano na podstawie książki gen. Stanisława Sosabowskiego  

„Droga wiodła ugorem”. 

Cmentarz  wojenny  w Arnhem-Oosterbeek 
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Tłumacz w obliczu światowego 

kryzysu lat 30-tych XX w. 

Elżbieta Niewolska 
 

 Wielki kryzys światowy w latach 1929-1933 

był jednym z największych kryzysów w historii kapi-

talizmu, objął większość krajów świata i dotyczył 

praktycznie wszystkich dziedzin gospodarki. Rozpo-

czął się w październiku 1929 r. w Stanach Zjedno-

czonych po tzw. "czarnym czwartku", czyli panice na 

giełdzie Wall Street w Nowym Jorku. Pociągnął za 

sobą gwałtowny spadek cen wszystkich akcji, co do-

prowadziło do wielu bankructw i ogromnego zadłu-

żenia rozprzestrzeniającego się stopniowo na wszy-

stkie gospodarki świata. Pociągnęło to za sobą spadek 

produkcji przemysłowej i duże bezrobocie sięgające 

w niektórych krajach 50 % (USA i Polska). Jedną z naj-

bardziej dotkniętych kryzysem dziedzin gospodarki 

było rolnictwo, co dla rolniczej Polski, budującej po 

latach rozbiorów i kilku wojnach swoją państwowość 

było bardzo bolesnym ciosem. Skutkiem wielkiego 

kryzysu było także dojście Hitlera do władzy w Niem-

czech zapowiadające nadejście nowej wojny. 

 Kryzys światowy nie ominął także małego 

Tłumacza. Problemy związane z kryzysem i sposób 

w jaki miasto sobie z nim radziło odnotowano w tłu-

mackim dwutygodniku "Orędownik", czasopiśmie 

bezpartyjnym, poruszającym sprawy społeczne 

i ekonomiczne miasta. "Orędownik" po raz pierwszy 

ukazał się w Tłumaczu w 1930 r. Prowadzony pod re-

dakcją ks. Henryka Kaczorowskiego drukował auto-

rskie artykuły redakcyjne, wiersze oraz ogłoszenia 

kościelne i branżowe, które pokazywały pełny i praw-

dziwy obraz kresowego miasteczka. W dziale „Kro-

nika wydarzeń” rejestrował bieżące wydarzenia 

z życia miasta i powiatu, ukazując niezwykłą samo-

organizację społeczeństwa tłumackiego w obliczu za-

grożeń, związanych z kryzysem i mozolną budową 

młodego polskiego państwa. Opisano w nim wiele 

inicjatyw ratujących ludzi przed bezrobociem, głodem  

i śmiercią,   podejmowanych   przez   władze  miasta,  

kościół katolicki, organizacje społeczne, ziemiaństwo 

i osoby prywatne. Miasto starało się żyć normalnie, 

młodzież uczęszczała do szkół i odpoczywała na 

wakacjach, prowadzono działalność polityczną, 

kulturalną, religijną i społeczną. 
 

 
  

 Na początku 1930 r. Tłumacki Komitet Po-

mocy Dzieciom rozpoczął zbiórkę pieniędzy na zakup 

odzieży, obuwia i akcję dożywiania dzieci z miasta 

i powiatu. Kancelaria Parafialna zgodnie z wolą pro-

boszcza ks. Tabaczkowskiego rozpoczęła przyjmo-

wanie zapisów bezrobotnych parafian, by im pomóc 

oraz zorientować się, jakie są najpilniejsze potrzeby. 

W sali Rady Miejskiej urządzono „gwiazdki” dla dzieci 

z ubogich rodzin. Sprzedawano znaczki pocztowe, do 

których Poczta Polska wprowadziła dodatek w wyso-

kości 5 gr. na rzecz bezrobotnych. We wrześniu 1931 

roku utworzono w Tłumaczu Komitet Pomocy Bezro-

botnym, w skład którego weszli okoliczni ziemianie, 

naczelnicy gmin, starosta i elita miasta. Komitet 

organizował zbiórki uliczne i uchwalił dopłatę w wy-

sokości 5-10 gr. do biletów na różne uroczystości. 

Pieniądze te były potrzebne m.in. na opłacenie 

czesnego dla uczniów pochodzących spoza Tłmacza. 

Z zadaniem opieki nad chorymi i biednymi. dzia-

łalność reaktywowało Towarzystwo Miłosierdzia św. 

Wincentego a Paulo. W grudniu 1931 r., w związku 

z niesłabnącym kryzysem, uruchomiono nowe akcje 

społeczne. Kino „Lux” cały dochód z biletów z 3 gru-

dnia przeznaczyło dla bezrobotnych, a tłumaccy 

lekarze zgłosili gotowość udzielania bezrobotnym 

bezpłatnych porad. Mieszkańców poproszono, żeby 

zrezygnowali z wysyłania kartek świątecznych, 
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a przeznaczone na nie pieniądze wpłacali na biednych 

i bezrobotnych. Do pomocy włączyły się członkinie 

Organizacji Narodowej Kobiet, które w sali Rady 

Miejskiej urządziły choinkę dla dzieci z najuboższych 

rodzin oraz obdarowały je paczkami z odzieżą 

i słodyczami.  

  

  

 

 Trudna sytuacja społeczno-gospodarcza 

w latach 1930-1931 nie osłabiła jednak życia kultural-

nego i religijnego Tłumacza, które wbrew trudno-

ściom odznaczało się sporą dynamiką. Jednym z waż-

nych źródeł zbierania funduszy na cele społeczne był 

czas karnawału, który obfitował w wszelkiego rodzaju 

zabawy, bale, „herbatki” i spotkania towarzyskie, 

dostarczając rozrywki, ale przede wszystkim okazji do 

wszelkich zbiórek pieniężnych na cele lokalne i ogól-

nonarodowe. 31 stycznia 1931 r. odbył się bal połą-

czony ze zbiórką pieniędzy na działalność LOPP. Bal 

Ligi Obrony Przeciwlotniczej Polski w sali „Sokoła” 

dzięki pięknym dekoracjom, loterii fantowej oraz 

smacznemu bufetowi przyćmił inne imprezy. Nie-

zwykle oryginalny  wystrój  sali balowej i barwny  opis  

 

tej  uroczystości  zamieszczono  w  „Orędowniku”:  

 „W "Sokole" sala przystrojona dywanami, kilimami, 

girlandami, kompozycją masek gazowych, a u góry 

startujący aeroplan i balon obserwacyjny na uwięzi. 

Na scenie w tęczy świateł i zieleni przygotowana 

loteria fantowa i stoliki dla gości. Po bokach sali 

w dyskretnych wnękach kilka za-

kratowanych lóż z przyciemnionym 

abażurem światłem dla miłego 

wytchnienia po tańcu. Wszystko 

przysposobione dla wywołania 

nastroju rękami p. Eleonory Po-

sseltowej i kpt Skowrońskiego. Ale 

chodźmy do bufetu! Tutaj dopiero 

sztuka kulinarna święci tryumfy. 

Góry pączków, ciast i tortów, ka-

napek, sałatek, drobiu i innych 

smakowitych przysmaków, zachę-

cały swoją taniością do robienia 

wśród nich spustoszenia, zwła-

szcza, że to dzieło rączek dos-

tojnych i nadobnych Gospodyń 

balu. Pan doktor Gelehrter – 

wodzirej klaszcze w dłonie, przygrywka muzyki do 

poloneza, panowie proszą, a potem długie szeregi par 

w staropolskim poważnym pląsie. Na przedzie 

starosta Świątkowski z p. burmistrzową Szankowską, 

pan Szankowski z panią Świątkowską, potem 

naczelnikostwo Kłodniccy, Nikosiewiczowie, Jeżowscy, 

Deyczakowscy, Gelehrterowie, Skowrońscy, Jani-

szewscy, Jampolerowie, Kozłowscy, Wartanowi-

czowie, Mojseowiczowie, Smoluchowscy, Moszo-

rowie, Ostropolscy, Urmanowie, Demiańczukowie 

i wiele, bardzo wiele innych par odpowiednio dobra-

nych. Po polonezie ochocze tany, ... a o pięknych 

strojach naszych pań trudno sprawozdawcy pisać. 

Wszystkie były bardzo urocze i bardzo pięknie strojne. 

A późno już rano, gdy milkły ostatnie akordy muzyki, 

u wszystkich był jeden wspólny nastrój, który się 

wypowiadał:  dlaczego to co piękne, tak rychło 

więdnie i prędko mija”. 

  

Choinka dla dzieci z najuboższych rodzin w sali 
Rady Miejskiej, 1931 r. 
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 W maju 1931 r. tłumacki Oddział Czerwonego 

Krzyża, który powstał w 1930 r. i liczący 178 człon-

ków, w ramach obchodów Tygodnia Czerwonego 

Krzyża otworzył w kamienicy p. Zdanowicza poradnię, 

przy której rozpoczęło działalność towarzystwo walki 

z gruźlicą i komitet opieki nad matką i dzieckiem. 

Towarzystwo to podjęło działania w celu wybu-

dowania w Tłumaczu ośrodka zdrowia oraz zaini-

cjowało powstanie placówki pod nazwą „Kropla 

mleka”, która na wzór francuski miała propagować 

wśród przyszłych matek naturalne karmienie piersią 

i higienę odżywiania noworodków. Usta-

lono bezpłatne dyżury lekarskie, zatru-

dniono na całodzienny dyżur pielęgniarkę, 

której zadaniem było udzielanie pomocy 

w nagłych wypadkach i zaplanowano utwo-

rzenie podobnych placówek w innych miej-

scowościach powiatu. Oddział utrzymywał 

się z własnych składek członków, docho-

dowych imprez, zbiórek ulicznych i da-

rowizn. W październiku 1931 r. Związek 

Inwalidów Wojennych ogłosił zbiórkę na 

pierwszy polski okręt podwodny ORP 

„Wilk”, zamówiony we Francji i przyjęty do 

służby. Zbiórkę ogłoszono pod hasłem 

„Odpowiedź Trewinarusowi”, ministrowi 

Rzeszy, który domagał się rewizji granic i odcięcia 

Polski od Bałtyku. Zebraną sumę 

737 zł.  przeznaczono na budowę 

łodzi podwodnej dla polskiej 

marynarki wojennej. Okoliczni 

ziemianie zorganizowali zbiórkę 

na rzecz powodzian na Wileń-

szczyźnie, podczas której groma-

dzono gotówkę oraz żywność. 

Zaangażowany w sprawy społe-

czne, szanowany w Tłumaczu ks. 

kanonik Jan Pławiuk, od lat pra-

cujący w szkołach tłumackich, 

znany z pięknych i umiarko-

wanych przekonań, za niestrudzoną pracę został 

odznaczony godnością kanonika honorowego 

Kapituły Stanisławowskiej przez ks. biskupa Grzegorza 

Chomyszyna ze Stanisławowa.  

 Wakacyjne miesiące młodzież harcerska 

wykorzystywała na wędrówki jarami naddniestrza-

ńskimi i obozy w Horyhladach, Diłoku czy Rakowcu. 

Sierpniowy, wakacyjny czas w 1931 r., harcerze 

spędzili w naddniestrzańskiej Bukównej, korzystając 

z gościny w majątku Wojciecha Komornickiego. 

Opiekunem obozu był nauczyciel Stanisław Dąbek, 

którego zadaniem było także dbanie o ognisko. 

 

 

Szkolne koło LOPP, lata 30-te 

 

Uroczyste  podniesienie  sztandaru  w  Bukównej 
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Uroczyste podniesienie sztandaru odbyło się wobec 

licznie przybyłych z Tłumacza gości. Ponieważ Bu-

kówna oddalona jest od Tłumacza zaledwie 15 

kilometrów, obóz często odwiedzali starsi harcerze, 

studenci uczelni lwowskich oraz życzliwy gospodarz 

terenu pan Wojciech Komornicki. Drużyna gościła na 

obozie również szefa Cywilnej Kancelarii Prezydenta 

i dyrektora Zamku Królewskiego z Warszawy oraz 

grono profesorskie seminarium żeńskiego w Stani-

sławowie, które w trakcie wycieczki Dniestrem 

odwiedziło obóz.  

  

 

 
 

 W październiku 1931 r. tłumacka parafia 

święciła 1500. rocznicę Soboru Efeskiego ku czci 

najświętszej Marii Panny. Młodzież z lampionami 

i świecami zgromadzona wieczorem w parku pod 

pomnikiem Matki Bożej śpiewała maryjne pieśni 

i zawierzyła się Jej opiece. 11 listopada w asyście 

władz miasta i województwa, organizacji społeczno-

politycznych oraz młodzieży szkolnej na pl. Mickie-

wicza odsłonięto pomnik ku czci bohaterów walk 

wyzwoleńczych 1830-1920. Twórcą projektu był 

rzeźbiarz stanisławowski, absolwent krakowskiej 

Akademii Sztuk Pięknych Józef Malach, a realizację 

powierzono zakładowi kamieniarskiemu Mariana 

Antoniaka ze Stanisławowa. Na pomniku umiesz-

czono napis: „W hołdzie bojownikom o wolność Polski 

1830-1863 oraz 1914-1920. Ziemia Tłumacka 1931”.  

 W obchody rocznic narodowych, podobnie jak 

w latach poprzednich, włączona była młodzież, która 

przygotowała okolicznościowe przedstawienia i spek-

takle teatralne. W rocznicę Powstania Styczniowego 

harcerki zaprezentowały żywe obrazy oparte na sce-

nach z Grottgerowskich cykli malarskich "Polonia 

i Lituania". 19 marca, w dniu imienin marszałka Piłsu-

dskiego gimnazjaliści zaprezentowali 4-aktową sztukę 

Więzień Magdeburga. Miesiąc później w kwietniu 

Akademickie Koło Tłumaczan współpracując 

z młodzieżą gimnazjalną wystawiło komedię 

M. Bałuckiego Dom otwarty. Działające 

w gimnazjum Koło Dramatyczne, które pro-

wadził dyrektor Zalewski, odegrało w maju 

w sali „Sokoła” sztukę "Zaczarowane koło" 

Lucjana Rydla. Zespół młodocianych akto-

rów liczący 40 osób zebrał wielkie brawa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obchody 1500 rocznicy Soboru Efeskiego ku czci 

najświętszej Marii Panny, październik 1931 r. 

 

 

Pomnik „W hołdzie bojownikom o wolność  

Polski 1830-1863 oraz 1914-1920.  

Ziemia Tłumacka 1931”. 
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Uroczystą oprawę miały święta narodowe – 3 Maja 

i 11 Listopada. Po nabożeństwie, które odbyło się 

w kościele św. Anny 29 listopada, złożono wieńce pod 

pomnikiem Adama Mickiewicza, a miłym akcentem 

było przyłączenie się wychodzących z cerkwi Ukra-

ińców do zebranych pod pomnikiem polskich ucze-

stników uroczystości. Przed świętami Bożego Naro-

dzenia, 18 grudnia, w Tłumaczu obchodzono jeszcze 

3. rocznicę Powstania Śląskiego. Zadbały o to uczen-

nice IV i V kursu Seminarium Nauczycielskiego, które 

odegrały związany z tym tematem poetycki spektakl. 

 Z okazji przypadającej w 1931 r. 100-letniej 

rocznicy Powstania Listopadowego akademię 

rozpoczęło piękne patriotyczne przemówienie prof. 

Mariana Mierzwińskiego, a jego ideowym dopełnie-

niem było wystawienie przez gimnazjalne Koło Dra-

matyczne widowiska "Noc w Belwederze". Koło 

przyjęło także Lucjana Rydla za patrona. Tradycyjne 

polskie opłatki odbyły sie m.in. w Związku Strze-

leckim, Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży Żeńskiej 

i u harcerzy. Urządzono też zwykłe w tym czasie bale 

i zabawy. We wsi sołeckiej Hryniowce w powiecie tłu-

mackim Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej odegrało 

w grudniu "Jasełka". Z uwagi na ujawniające się tam 

antypolskie nastroje zapowiadające późniejsze akcje 

terrorystyczne UPA w 1944 r. "Jasełka" były „pokrze-

pieniem serc” dla małej mieszkającej tam społe-

czności polskiej. 
  

 Wielu informacji dostarczały zamieszczane 

w "Orędowniku" ogłoszenia obrazujące życie gospo-

darcze miasta. W pierwszym numerze, który ukazał 

się w maju 1930 r. przeczytać można było m.in. takie 

ogłoszenia: 
 

 Zarząd parafii łacińskiej w Tłumaczu poszukuje 

kościelnego – kawalera, z zajęciem poza czyn-

nościami kościelnymi, za wikt i mieszkanie. 

 Kurs gimnastyki rytmicznej systemu duńskiego 

rozpocznie się z dniem 1 maja pod fachowym 

kierownictwem Wandy Planerównej. Zgłoszenia  

przyjmuje  Redakcja „Orędownika” od 3 do 4 po 

południu. 

 Restauracja Wojciecha Zielińskiego w Tłumaczu, 

ul. Piłsudskiego, poleca P.T. Publiczności naj-

przedniejsze wódki i likiery Baczewskiego, Miko-

lascha oraz hr. Potockiego z Łańcuta, zimne i go-

rące zakąski, piwo Okocim i swoją od dawna 

znaną kuchnię. 

 Techniczne biuro pomiarowe inż. Marek Roller, 

mierniczy przysięgły, zaprzysiężony rzeczoznawca 

sądowy w Tłumaczu, Rynek (ul. Piłsudskiego) 

wykonuje: podział ..., rozdział ..., regulację. 

 Na posady leśniczego fachowego, 2 żonatych 

ekonomów, stolarza fachowego, legionistę – 

kawalera do służby leśnej. Kawalera do 

jakiejkolwiek służby poleca swych parafian ks. 

dziekan Bronisław Skulicz z Petlikowiec Starych ad 

Buczacz. 

 Skład materiałów budowlanych Aron Silber w Tłu-

maczu ul. Plebańska obok młyna Tuzinkiewicza. 

 W nowo odnowionej restauracji Hotelu Euro-

pejskiego szynkować się będzie przez cały okres 

letni piwo pilzneńskie T.A.B. w Pilznie – Czechy. 

Piwo to można dostać także w naczyniach 

zamkniętych. Wyłączna sprzedaż na powiat 

tłumacki Leon Schwefelgeist. 

 Sklep kościelny w Tłumaczu poleca artykuły 

liturgiczne, książki do nabożeństwa, świece 

kościelne, skład papieru i przyborów szkolnych. 

 Uprawniony technik dentystyczny Adolf Doller, ul. 

Słowackiego 103 przyjmuje od 9-tej do 1-szej i od 

3-ciej do 6-stej, w niedzielę i święta od 9-tej do 1-

szej. Pracuje wedle najnowszych systemów. Dla 

PT urzędników dogodne warunki i spłaty. 

 Kłonowski St. w Tłumaczu, handel towarów mie-

szanych i artykułów spożywczych, sprzedaż tyto-

niu, znaczków pocztowych i stempli. 

 Smoliński Albert koncesjonowany mistrz budo-

wlany i zaprzysiężony – rzeczoznawca sądowy 

w Tłumaczu ul. Horodeńska. 

 Łukasiewicz Henryk pracownia obuwia w Tłuma-

czu (ul. Piłsudskiego) wykonuje wszelkie zamó-

wienia dokładnie, starannie i po przystępnych 

cenach. 
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 Burczyński Leon. Handel towarów spożywczych 

i mieszanych w Tłumaczu ul. 3 maja. Poleca 

artykuły spożywcze najlepszej jakości, kawy 

surowe i palone, herbaty, kakao, czekolady, cukry 

deserowe, itp. Obsługa rzetelna, ceny niskie. 

 Zdanowicz Rudolf. Pracownia krawiecka w Tłuma-

czu ul. Związkowa. Przyjmuje wszelkie zamówie-

nia według najnowszych krojów, wykonuje tako-

we punktualnie i po przystępnych cenach. 

 Trost Franciszek. Pracownia obuwia w Tłumaczu 

ul. 3 Maja. Przyjmuje wszelkie zamówienia po 

niskich cenach. 

 Kraus Karol. Pracownia kowalska mechaniczna 

i studniarska, egzaminowany podkuwacz koni, 

ceny umiarkowane, wykonanie solidne. 

 K. Piotrowski w Tłumaczu, ul. 3 Maja poleca 

czekolady, pralinki, cukry deserowe, wyroby 

pierwszorzędnych fabryk po najtańszych cenach. 

Woda sodowa, lody i inne. 

 Wainc Franciszek. Maszynowa pracownia 

stolarska w Tłumaczu wykonuje wszystkie roboty 

stolarskie, budowlane i meblowe po niskich 

cenach. 

 Doktor wszech nauk lekarskich i akuszer dr Justyn 

Gelehrter po powrocie z Krynicy ordynuje 

w Tłumaczu w domu własnym (obok Seminarium 

i Rady Szkolnej Powiatowej). 

 Aparaty radiowe odbiorcze na krótkie i długie fale 

bez wymiennych cewek 2 lampowe, odbiór na 

słuchawki w cenie 120 i 150 zł., 3 lampowe na 

słuchawki i głośnik: 150 i 180 zł., 4 lampowe na 

głośnik: 200 i 290 zł., działające bez zarzutu, 

wykonuje szybko i bardzo solidnie doświadczony 

technik radiowy. Ponadto naprawia akumulatory 

anodowe i żarzenia, aparaty krótkofalowe, głoś-

niki oraz wszystek sprzęt radiotechniczny po ce-

nach bardzo umiarkowanych. Łaskawe zgłoszenia 

przyjmuje z grzeczności Składnica Kółek 

Rolniczych w Tłumaczu. 

 Licytacja na prawo polowania w gminie 

Korolówka odbędzie się dnia 26.10. o godz. 2-giej 

po południu w urzędzie gminnym.  

 Ogłoszenie o poszukiwaniu maszynisty do maszyn 

rolniczych. 

 Ogłoszenie o konkursie rolniczym, w którym do 

wygrania były atrakcyjne nagrody (2 konie, 

2 jałówki i maszyna do szycia). 

W tym roku redakcja także dostała skargę na 

jakość usług leczniczych. List do  redakcji nadesłał Ka-

zimierz Piotrowski, którego treść brzmiała: "Będąc 

przy absolutnym zdrowiu, od 2 lat odczuwam swę-

dzenie ciała, a szczególnie przed zimną pogodą. 

Udałem się po poradę do Kasy Chorych w Tłumaczu, 

gdzie zalecono mi sól karlsbadzką, a gdy to nie pomo-

gło smarowanie maścią i kąpiele. Potem odesłano do 

Stanisławowa. Tam przyjęty zastałem, łóżka brudne, 

2 płaszcze szpitalne na 6 chorych. W miejscu Kasy 

Chorych ja dałbym napis "Rozsadnik najrozmaitszych 

chorób". Redakcja dopisała: "Podając powyższe zapy-

tujemy co na to Dyrekcja Kasy Chorych i zarząd 

szpitala w Stanisławowie?" 

 W tych trudnych latach kryzysu 1930/32 

ludność powiatu tłumackiego doświadczała także 

wielu katastrof naturalnych i plag. W Hostowie, Tar-

nowicy i Bohorodyczynie pojawiła się plaga chra-

bąszczy, w Chocimierzu – różyca świń, a w Tarnawicy 

Polnej plaga myszy rudych. W okolicach Tłumacza 

wystąpiły powodzie. W Dołhem, Stryhańcach, Niż-

niowie woda przelała się przez wały naddnie-

strzańskie, w Czarnołoźcach, Słobódce ad Odaje, 

Winogradzie i Woronie wylała Worona, a w Ottynii – 

Serben. Bardzo dużo było w powiecie pożarów, 

zdarzały się kradzieże, włamania, napady z bronią 

w ręku, zabójstwa, samobójstwa, utonięcia i nie-

legalne aborcje. 

 Pomimo ogromnych trudności finansowych 

prężnie działało tłumackie gimnazjum, prowadząc 

wśród uczniów i grona pedagogicznego różnorodne 

dodatkowe zajęcia. W 1932 r. na terenie szkoły 

istniały: samorząd szkolny i sejmik szkolny, a także 

samopomoc uczniowska, kółka naukowe, drużyny 

harcerskie, sekcje sportowe (lekkoatletyczna, gier 

sportowych i tenisowa), Sodalicja Mariańska, koło 

LOPP liczące 87 członków, Liga Morska i Kolonialna 
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(34 członków), PW i WF. Czynna była propagująca 

czytelnictwo „Świetlica”, która skupiała 2/3 uczniów 

gimnazjum; prenumerowano czasopisma, prowadzo-

no pogadanki i naukę gry w szachy, czytano referaty 

i wydawano szkolne pisemko.  

  

 

 

 W 1936 r., kryzys gospodarczy powoli zmierzał 

ku końcowi, ale w Tłumaczu nadal organizowano 

dożywianie dzieci wiejskich. W lipcu i sierpniu w 18 

wsiach powiatu tłumackiego Związek Pracy Obywa-

telskiej Kobiet urządził półkolonie letnie, które pro-

wadziły absolwentki seminarium tłumackiego. 

Z okazji ogłoszenia w czerwcu Tygodnia Budowy Szkół 

Powszechnych gminy wiejskie powiatu: Chocimierz, 

Markowce, Niżniów, Olesza, Ottynia, Roszniów i Tar-

nowica Polna, opodatkowały się w wysokości 50 zł. 

rocznie. Na ten cel przeznaczono też dochód z przed-

stawień w „Sokole” oraz 400 zł zebranych na kier-

maszu tłumackiego Związku Strzeleckiego. Inicjatywę 

dotyczącą oświaty podjął zarząd Koła TSL i zorga-

nizował 3-miesięczny Uniwersytet Wiejski. Wykłady 

i zajęcia dla 82 uczestników prowadził wicestarosta 

Jan Jeżowski i grupa profesorów gimnazjum tłuma-

ckiego, którzy wykorzystali przerwę wakacyjną. 

Rozpoczęto też prace związane z przebudową rynku 

i dróg miejskich prowadzących na tereny za mostem 

nad Tłumaczykiem, gdzie rozciągały się łąki zwane 

Stawiskami. Nadchodząca przyszłość napawała opty-

mizmem i dawała nadzieję na poprawę warunków 

bytowania mieszkańców miasta i okolicznych wsi, a 

także rozwój cywilizacyjny 

miasta, lecz rok 1939 i zbli-

żająca się II wojna świa-

towa odebrała nie tylko 

nadzieję na lepszy byt, ale 

odebrała Polakom majątki, 

dom i Ojczyznę, skazując na 

wygnanie i poniewierkę 

zmuszając do organizowa-

nia życia od podstaw w no-

wej pojałtańskiej Polsce. 

 

 

 
W hołdzie Zesłańcom 

Uczniowie gimnazjum, klasa VIII, z opiekunem 

klasy  Stanisławem Dąbkiem, rok 1930-31. 

 

Leon Seidler, burmistrz 
Tłumacza w latach 1932-
1939. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

JUBILEUSZOWE  UROCZYSTOŚCI  OGÓLNOPOLSKIEGO  ODDZIAŁU  KOŁOMYJAN 

OOK „POKUCIE”  

Skomielna Czarna, 04.09.2022 r. 

 Zdjęcie obok 
 
Góralska Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej 

i Bogdanówki przed kościołem Nawiedzenia NMP 

Braci Mniejszych Kapucynów w Skomielnej 

Czarnej. 

 
Zdjęcie u dołu 
 
Wprowadzenie sztandaru OOK „Pokucie” do koś-

cioła Nawiedzenia NMP Braci Mniejszych Kapu-

cynów w Skomielnej Czarnej. 

                                    Zdjęcia:  Paweł Kotoniak 

 

Zdjęcie u góry 
 

Uczestnicy II 
pielgrzymki do 

MB 
Kołomyjskiej 
w Skomielnej 

Czarnej, 
 rok 1989 

 

Zdjęcie  
Bożena Krupska 

 

Zdjęcie obok 
 

Uczestnicy 
pielgrzymki do  

MB 
Kołomyjskiej 
w Skomielnej 

Czarnej, 
 04.09. 2022 r. 

 

 Zdjęcia:  Paweł 
Kotoniak 

                              

 



 

 

JUBILEUSZOWE  UROCZYSTOŚCI  OGÓLNOPOLSKIEGO  ODDZIAŁU  KOŁOMYJAN 

OOK „POKUCIE”  

Wrocław, 01.10.2022 r. 

 

 

Zdjęcie u góry 
 

Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Bonifacego we 
Wrocławiu. Mszę św. koncelebrowaną odprawiają: ks. Cyryl Zie-
liński, ks. proboszcz Jerzy Żytowiecki oraz o. Marcin Buntow.                   
Zdjęcia: Marzena Cyfert  
 
 

Zdjęcie u dołu 
 

Nowo zaprzysiężony poczet sztandarowy OOK „Pokucie” 
w składzie: Krzysztof Żurakowski, Edwin Deckert  i Katarzyna 
Michalewicz oraz żołnierze 22. Karpackiego  Batalionu Piechoty 
Górskiej  im.  gen.  dywizji  Bronisława  Prugara-Ketlinga.  
Zdjęcie: Iwona Michalewicz 

Medal XXX-lecia Działalności Okręgu Dolno-

śląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii 

Krajowej, którym został odznaczony sztandar 

OOK „Pokucie”, na tle szarfy sztandaru. 
Zdjęcie: Ryszard Saczyński 

 

Odznaczenie sztandaru OOK „Pokucie” przez Zarząd Okręgu 
Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. 
Sztandar odznacza Powstaniec Warszawski kpt. Stanisław Wołczaski,  
                                                                                       Zdjęcia: Marzena Cyfert  

 



  

Salwa honorowa pod pomnikiem "Zesłańcom Sybiru". 
.Zdjęcia: Marzena Cyfert  

 

 

Składanie wieńców pod pomnikiem "Zesłańcom Sybiru". 
Kwiaty składają: prezes OOK "Pokucie" Ryszard Saczyński, 
oraz członkowie Zarządu - Janina Nowak i Józef Sanojca. 
Zdjęcie: Zbigniew Saganowski 

Przemarsz kompanii honorowej.  
 Zdjęcia: Marzena Cyfert  

 

 

 

Spotkanie w „Ciuchci” - Małej Kołomyi. Przemawia 
prezes Ryszard Saczyński.  

 

JUBILEUSZOWE  UROCZYSTOŚCI  OGÓLNOPOLSKIEGO  ODDZIAŁU  KOŁOMYJAN 

OOK „POKUCIE”  

Wrocław, 01.10.2022 r. 

 

 

Spotkanie w „Ciuchci” - Małej Kołomyi. Przemawia 
prezes Ryszard Saczyński. Zdjęcie Zbigniew Saganowski 

Poczty sztandarowe Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, 
Zarządu Głównego TMLiKPW, 10 Wrocławskiego  Pułku 
Dowodzenia oraz OOK "Pokucie".   
Zdjęcia: Marzena Cyfert  

 

 

Patrol konny Straży Miejskiej. 
Zdjęcia: Iwona Michalewicz 



 

 

JUBILEUSZOWE  UROCZYSTOŚCI  OGÓLNOPOLSKIEGO  ODDZIAŁU  KOŁOMYJAN 

OOK „POKUCIE”  

Wrocław, 01.10.2022 r. 

 

Uroczystość pod pomnikiem "Zesłańcom Sybiru". Na zdjęciu: narrator prowadzący - chorąży Rafał  Węglarowicz, 
ppor. Elwira Wróbel, która odczytała Apel Pamięci oraz Asysta Honorowa Wojska Polskiego i OOK Pokucie.  
Zdjęcia: Marzena Cyfert  

 

Zdjęcie grupowe uczestników jubileuszowych obchodów OOK "Pokucie". Na  pierwszym  planie:  o. Marcin Buntow,  

ppor. Ewa Gandzel  oraz mjr  Grzegorz Sowa z 22. Karpackiego  Batalionu Piechoty Górskiej  

im. gen. dywizji Bronisława Prugara Ketlinga. Zdjęcie Damian Cywiński 
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W hołdzie Zesłańcom Sybiru 
 

Andrzej Patuszyński 
 

Sekretarz Zarządu Towarzystwa Miłośników Kultury 
Kresowej 

 

 W dniach 10 - 11 października 2022 r. w małej 

miejscowości Świątniki, w gminie Sobótka, odbyło się 

X Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Ziemi Wo-

łyńskiej i Kresów Wschodnich. Spotkania te organi-

zowane są od 10 lat przez Towarzystwo Miłośników 

Kultury Kresowej, łącząc wszystkich Kresowian wspól-

ną historią i modlitwą w intencji poległych i pomo-

rdowanych Rodaków. Tegoroczne spotkanie poświę-

cone było Zesłańcom Sybiru deportowanym w latach 

1939-1956. Ogólnopolski Oddział Tłumaczan został 

zaproszony do uczestnictwa w organizacji uroczy-

stości i wsparł finansowo ufundowanie tablicy pamią-

tkowej poświęconej Zesłańcom, która została 

odsłonięta i poświęcona na cmentarzu parafialnym 

w Świątnikach.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obchody poświęcone pamięci Zesłańców 

rozpoczęły się od Mszy świętej, której przewodniczył 

ks. Zbigniew Słobodecki, proboszcz parafii pw. św. 

Andrzeja Boboli w Miliczu. W modlitwie i uroczy-

stościach uczestniczyli posłowie: Paweł Hreniak 

i Michał Jaros, wicewojewoda dolnośląski Jarosław 

Kresa oraz samorządowcy i prezydenci miast dolno-

śląskich. Uczestnicy mogli także obejrzeć wystawy 

„Tak blisko, tak daleko” oraz „Golgota Wschodu", 

a harcerze przeprowadzali kwestę na rzecz renowacji 

cmentarzy na Kresach Wschodnich. Wspaniałym 

akcentem uroczystości był liczny udział młodzieży ze 

Szkoły Podstawowej w Świątnikach, mieszczącej się 

w XVIII-wiecznym renesansowym pałacu, która swymi 

występami uświetniła obchody. Gośćmi uroczystości 

byli także przedstawiciele Nowego Malina (dawniej 

Frankštát), miejscowości w Czechach, w powiecie 

Šumperk w kraju ołomunieckim, która swoją nazwę 

zawdzięcza upamiętnieniu zamordowanych przez 

UPA 13 lipca 1947 r. mieszkańców dawnego 

Czeskiego Malina na Wołyniu.  

 Długa historia zsyłek Polaków na Syberię sięga 

początków XVI wieku. Pierwsi polscy zesłańcy byli 

jeńcami wojennymi wziętymi do niewoli podczas 

wojen Stefana Batorego z Iwanem IV Groźnym oraz 

podczas wojen Rzeczypospolitej toczonych z Moskwą 

na początku XVII w. Zsyłki na Syberię dotyczyły także 

Przedstawiciele władz państwowych i samorzą-
dowych. Przemawia burmistrz Sobótki - Mirosław 
Jarosz 

Plakat informujący 
o uroczystościach w Świątnikach. 
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uczestników walk o uniezależnienie się Polaków od 

rosyjskiego imperium. Taki los spotkał uczestników 

konfederacji barskiej (1767–1772) i Insurekcji Koś-

ciuszkowskiej (1794). Najwięcej polskich zesłańców 

trafiło na Syberię w okresie carskiej Rosji po upadku 

powstania styczniowego (1863–1864), po rewolucji 

1905 r. i trwało to do wybuchu I wojny światowej. 

Władze carskie traktowały zsyłkę, jako metodę walki 

politycznej z organizatorami kolejnych „polskich 

buntów”. Zsyłki te dotyczyły głównie Polaków, którzy 

znaleźli się pod zaborem rosyjskim. Zesłania w epoce 

carskiej Rosji były dotkliwe, bo powodowały utratę 

praw cywilnych i konfiskatę majątku, ale dawały 

także pewien zasób wolności. Zezwalano min. na bu-

dowę polskich kościołów, które gromadziły Polaków 

oraz stwarzano możliwości realizowania się zawo-

dowego, dzięki czemu Polacy stawali się częścią elity 

syberyjskiego społeczeństwa i wielu z nich dobro-

wolnie nie powróciło do Ojczyzny, wiążąc swoje życie 

i przyszłość z Syberią. Byli to min; Jan Czerski - polski 

geolog, paleontolog, przyrodnik i badacz Syberii, 

Aleksander Czekanowski - geolog, badacz Syberii 

Środkowej, Benedykt Dybowski - przyrodnik, lekarz, 

badacz Bajkału i Kamczatki, i inni. 

 Zsyłki Polaków w XX w., w systemie polity-

cznym stworzonym przez Lenina i Stalina miały już 

zupełnie inny charakter. Syberia w czasach sowie-

ckich stała się dla Polaków "nieludzką ziemią" i miej-

scem świadomej eksterminacji narodu, zmuszanego 

do niewolniczej pracy w komunistycznych obozach 

pracy. Po sowiecko-niemieckim rozbiorze Polski we 

wrześniu 1939 roku masowe wywózki Polaków na 

Syberię były jednym z podstawowych instrumentów 

polityki okupacyjnej władz sowieckich. Miała ona dwa 

podstawowe cele: eksterminację polskich elit poli-

tycznych, intelektualnych i gospodarczych oraz czystki 

etniczne. Pierwsza masowa deportacja Polaków z za-

anektowanych ziem przez Związek Sowiecki, po 17 

września 1939 r., rozpoczęła się 10 lutego 1940 r. 

Objęła polskich osadników wojskowych, służbę leśną 

oraz cywilnych kolonistów. Deportowani w tym 

okresie Polacy zostali wysłani do Kraju Krasno-

jarskiego i Komi oraz do obwodu archangielskiego, 

swierdłowskiego oraz irkuckiego. Kolejna fala depor-

tacji miała miejsce w kwietniu 1940 r. Objęła ona 

przedstawicieli polskich elit, m. in. urzędników, nau-

czycieli, sędziów, a także rodziny osób deporto-

wanych w lutym 1940 r. (w tym rodziny polskich 

oficerów zamordowanych wiosną 1940 r. w ramach 

tzw. Zbrodni Katyńskiej). Tym razem głównym miej-

scem zesłania był Kazachstan (obwody: aktiubiński, 

akmoliński, kustanajski, pawłodarski i semipa-

łatyński). Kolejne wywózki miały miejsce w czerwcu 

1940 r. i objęły Polaków (w tym obywateli polskich 

żydowskiego pochodzenia) ze środkowej i zachodniej 

części kraju, którzy po 1 września 1939 r. szukali na 

Kresach schronienia przed Niemcami. Trafiali oni do 

obwodu archangielskiego i do autonomicznej repu-

bliki Komi, do Kraju Ałtajskiego, Krasnojarskiego, 

Jakucji oraz do obwodów swierdłowskiego, irku-

ckiego, nowosybirskiego, omskiego i czelabińskiego. 

 W maju 1941 r. władze sowieckie podjęły 

decyzję o dalszym „oczyszczaniu” wschodnich ziem 

Rzeczypospolitej i rozpoczęły kolejną masową depor-

tację Polaków z terenów Małopolski Wschodniej oraz 

obywateli państw nadbałtyckich, wcielonych rok 

wcześniej do ZSRR. W nocy z 19 na 20 czerwca 1941 

r. rozpoczęła się masowa wywózka Polaków z tzw. 

Zachodniej Białorusi (województwo białostockie, 

poleskie). Nie przeprowadzono jej jednak do końca 

z powodu wybuchu wojny sowiecko-niemieckiej. 

Przez dwa lata tzw. pierwszej okupacji sowieckiej 

(1939–1941) na Syberię zesłano kilkakrotnie więcej 

Polaków niż przez dwieście lat rosyjskiej carskiej 

dominacji w poprzednich latach. Śmiertelność wśród 

zesłańców w okresie sowieckim była o wiele większa 

aniżeli w okresie carskiej Rosji. W latach 1939–1941 

sięgała nawet 25%. Męczeńska droga zaczynała się 

już w momencie najścia NKWD na domy, gdy dawano 

ludziom kilkanaście minut na spakowanie 

najpotrzebniejszych rzeczy. Potem był trwający kilka-

dziesiąt dni transport na Syberię, w bydlęcych 

wagonach, przy mrozie sięgającym pięćdziesięciu 

stopni Celsjusza, a „miejscem osiedlenia” był zaśnie-
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żony step lub tajga. Śmiertelność zwiększała również 

mordercza praca w kopalniach złota, niklu, węgla czy 

uranu. 

  Po ponownym przekroczeniu przedwojennej 

wschodniej granicy Rzeczpospolitej przez Armię 

Czerwoną w styczniu 1944 r. przystąpiono do walki 

z polskim ruchem niepodległościowym walczącym 

z Niemcami i ponownie rozpoczęto zsyłki w głąb 

Rosji. Wielu żołnierzy Armii Krajowej osadzono 

w tych samych obozach jenieckich, w których wcześ-

niej byli przetrzymywani polscy oficerowie zamo-

rdowani w 1940 r. w Katyniu oraz innych miejscach 

kaźni. Wydzielone jednostki NKWD deportowały 

z ziem centralnej Polski, między Bugiem a Wisłą, 

około 5 tysięcy Polaków. Gdy na początku 1945 r. 

Armia Czerwona opanowała resztę ziem polskich oku-

powanych wcześniej przez Niemcy, do ZSRR depo-

rtowano około 30 tysięcy polskich obywateli. Około 

15 tysięcy górników zostało skierowanych do niewol-

niczej pracy w Zagłębiu Donieckim oraz zagłębiu za-

chodniosyberyjskim. Po II wojnie światowej władza 

sowiecka chętnie sięgała po sprawdzone środki 

represji wypracowane w latach trzydziestych i czte-

rdziestych XX w. W latach 1946-1956, jako jednych 

z pierwszych, wywieziono byłych żołnierzy Polskich Sił 

Zbrojnych na Zachodzie, którzy powrócili na tery-

torium ZSRR, tzw. kułaków z obszarów republik biało-

ruskiej i litewskiej oraz w pojedynczych grupach 

żołnierzy AK, BCH, osoby którym nie odpowiadały 

PGR-y, spółdzielnie produkcyjne i ogólnie rzecz ujmu-

jąc ingerencja Sowietów w sprawy polskie. 

 Towarzystwo Miłośników Kultury Kresowej 

jest jednym z wielu działających w Polsce towarzystw 

kultywującym pamięć o Ziemi Kresowej, która wydała 

wielu znakomitych Polaków, ukształtowała nas jako 

naród i związany z nim patriotyzm, tradycje i poczucie 

polskości. Kresy to jeden z niewielu polskich tema-

tów, który nas łączy niezależnie od poglądów polity-

cznych. Trudno także wyobrazić sobie wielu dziedzin 

polskiego życia kulturalnego, naukowego, czy spor-

towego bez wiedzy o Kresach. Za tą polskość i prag-

nienie wolności Polacy płacili zawsze najwyższą cenę. 

Płacili niewolą i życiem. Jednym z najbardziej 

bolesnych doświadczeń naszego Narodu były zesłania 

na Syberię i związane z nimi zimno, głód, pogarda 

i śmierć, które dotknęły głównie Polaków zamie-

szkałych na Kresach, dlatego pamięć o Nich jest 

naszym obowiązkiem, realizowanym przede 

wszystkim dla przyszłych pokoleń Polaków. 

 

 

 

 

 

Organizatorzy obchodów w Świątnkach. W środku 
Andrzej Patuszyński - sekretarz TMKK, pierwszy 
z lewej  Zbigniew  Saganowski - wiceprezes TMKK 

Uczestnicy obchodów "W hołdzie Zesłańcom 
Sybiru" w Świątnikach. 
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OBCHODY JUBILEUSZOWE I ROCZNICOWE 

OGÓLNOPOLSKIEGO ODDZIAŁU 

KOŁOMYJAN „POKUCIE” we Wrocławiu 
 

Ryszard Saczyński 

Prezes OOK „Pokucie” we Wrocławiu 
 

Obchody Jubileuszu  30-lecia Ogólnopolskiego 

Oddziału Kołomyjan „Pokucie”, działającego w struk-

turach Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 

Południowo Wschodnich, rozpoczęto  5 września 2021 

roku pielgrzymką kołomyjan do MB Kołomyjskiej 

w Skomielnej Czarnej. Podczas tej uroczystości została 

odsłonięta i poświęcona memoratywna tablica ufun-

dowana przez Oddziały IPN we Wrocławiu i Krakowie, 

upamiętniająca mieszkańców Kołomyi i Pokucia pole-

głych w wojnach XX wieku, zaginionych i pomordo-

wanych w latach 1939-45, a także pochowanych 

w przeszłości na Ziemi Pokuckiej. Była to Jubileuszowa 

35. Pielgrzymka do Skomielnej Czarnej, cudownego 

i bliskiemu sercu miejsca, do którego kołomyjanie 

pielgrzymują każdego roku. 

 W tym roku z racji rocznicy odsłonięcia 

tablicy memoratywnej oraz 35. Pielgrzymki Jubile-

uszowej członków naszego stowarzyszenia do łaskami 

słynącego Cudownego Obrazu MB Kołomyjskiej, 

nadaliśmy naszej uroczystości podniosły charakter, 

zapraszając poczty sztandarowe Oddziału Górali 

Kliszczackich Związku Podhalan, Ochotniczej Straży 

Pożarnej ze Skomielnej Czarnej i Bogdanówki, poczet 

parafialny, a także Pana Adama Kiwackiego, prezesa 

Zarządu Głównego TMLiKPW oraz Oddziału TMLiKPW 

w Częstochowie wraz z pocztami sztandarowymi. Po 

raz pierwszy obecny był także poczet sztandarowy 

Ogólnopolskiego Oddziału Kołomyjan w składzie: 

Andrzej Łopaczak - dowódca pocztu, Przemysław Laza-

rowicz - sztandarowy i Piotr Mosiczuk, asystujący. 

W uroczystościach udział wzięli także przedstawiciele 

miejscowych  władz administracyjnych i państwowych 

oraz przedstawiciel fundatorów tablicy z IPN w Krako-

wie dr Dominika Pasich. Prezes Zarządu Głównego 

TMLiKPW Adam Kiwacki dokonał aktu zawierzenia 

Oddziału Kołomyjan Matce Boskiej Kołomyjskiej.  

  

Akt Zawierzenia 
 

Maryjo - Matko Boga Kołomyjska 
 

 Przybywamy do Ciebie, jako Pielgrzymi 
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo Wschodnich, Oddział Kołomyjan 
"Pokucie" we Wrocławiu. 
 

 W tym roku mija 77 lat od wypędzenia 
nas z Kresów. Transportowani w bydlęcych 
wagonach nie wieźliśmy majątku i 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. Wśród 
nich był cudowny obraz Matki Bożej Koło-
myjskiej uratowany z pożogi wojennej, do któ-
rego pielgrzymujemy już po raz 35. Dzisiaj 
Twoje obrazy przywiezione z Kresów znajdują 
się w naszych domach we Wrocławiu, w Byto-
miu, Świdnicy, Głogowie, Skomielnej Czarnej 
i w innych zasiedlonych przez wygnańców 
miastach i wsiach. Modlimy się do nich z na-
szymi dziećmi i wnukami, tak jak tam na ziemi 
zabranej modlili się nasi ojcowie i dziad-
kowie. To dzięki temu kolejne pokolenia mają 
ciągłą łączność z Tobą i naszą historią. Tak 
budujemy patriotyzm! 
 Maryjo - nasza Królowo! Chcemy Ci po-
dziękować za ciągłą obecność wśród nas i nie-
ustanne orędownictwo u Twojego Syna. Za-
wierzamy opiece wszystkie nasze sprawy. My 
Kresowianie jesteśmy przy Tobie. Jesteśmy 
przy Tobie i pamiętamy. Jesteśmy przy Tobie, 
pamiętamy i czuwamy. 
 

Uczestnicy 35 pielgrzymki Towarzystwa Miłoś-
ników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich 
Oddział Kołomyjan "Pokucie" we Wrocławiu. 
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Pierwsza pielgrzymka do Cudownego Obrazu 

MB Kołomyjskiej w kościele Braci Mniejszych Kapu-

cynów w Skomielnej Czarnej, w powiecie myśleni-

ckim, uratowanego z pożogi wojennej, odbyła się 3 

września 1988 r. Cudowny Obraz MB Kołomyjskiej 

został odnaleziony przez kołomyjan i pochodzacego 

z Kołomyi ks. kanonika Stanisława Jaremczuka po 

czterdziestu latach poszukiwań. Ksiądz Jaremczuk po 

nawiązaniu kontaktu z braćmi kapucynami w dniu 15 

sierpnia 1988 r. odprawił przed Cudownym Obrazem 

MB Kołomyjskiej pierwszą Mszę św. Na zebraniu 

opłatkowym kołomyjan w styczniu 1989 r. ustalono, 

że do tego cudownego obrazu łaskami słynącego, 

kołomyjanie będą pielgrzymowali corocznie w pie-

rwszą sobotę i niedzielę września. Organizatorami 

pierwszej pielgrzymki do Skomielnej Czarnej oprócz 

ks. Stanisława Jaremczuka byli także: Jadwiga 

Tarkowska, ppłk Mieczysław Rutowicz, Józef Sanojca 

z żoną Ewą Michałowską-Sanojcą oraz Henryk 

Zaremba. 

Tegoroczna uroczystość rozpoczęła się Mszą 

św. w dniu 4 września 2022 r. o godz. 11.00 w koście-

le parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Skomielnej 

Czarnej, gdzie znajduje się Cudowny Obraz MB 

Kołomyjskiej. Uświetniła ją Góralska 

Orkiestra Dęta ze Skomielnej Czarnej 

i Bogdanówki. Na zakończenie mszy, 

przy poświęconej w ubiegłym roku pa-

miątkowej tablicy, o. proboszcz Adam 

Sroka odmówił modlitwę za poległych 

i zmarłych kołomyjan i Pokucian. Dele-

gacje pod tablicą złożyły wieńce. Na 

zakończenie uroczystości na zewnątrz 

kościoła odbył się koncert pieśni patrio-

tycznych w wykonaniu Góralskiej Orkie-

stry Dętej ze Skomielnej Czarnej i Bog-

danówki, której wtórowali przybyli 

pielgrzymi. Podczas trwających obcho-

dów jubileuszowych miało miejsce również szcze-

gólnie istotne dla naszego stowarzyszenia wyda-

rzenie. Było to poświęcenie ufundowanego przez 

naszych członków i sympatyków sztandaru Ogólno-

polskiego Oddziału Kołomyjan, którego 2 paździer-

nika 2021 r. dokonał wikariusz generalny archidiecezji 

wrocławskiej ks. dr Adam Łuźniak.  

 

 
 

 

Przed wejściem do kościoła pw. Nawiedzenia NMP 
Braci Mniejszych Kapucynów. Góralska Orkiestra 
Dęta ze Sko-mielnej Czarnej i Bogdanówki. Poczty 
sztandarowe biorące udział w uroczystości. 

Ks. kanonik Stanisław Jaremczuk 



Zeszyty Tłumackie 2(70)2022 r. 
 

20 
 

Symbolika sztandaru naszego stowarzyszenia 

nawiązuje do czasów założenia Kołomyi na prawie 

magdeburskim i umacniania się państwowości na 

Pokuciu po odzyskaniu niepodległości w 1919 r. 

Głównym założeniem przy tworzeniu wizerunku 

sztandaru było zawarcie symboliki wspólnoty pokoleń 

urodzonych przed rokiem 1939 z ich potomkami mie-

szkającymi obecnie w Rzeczypospolitej oraz poza jej 

granicami. Nawiązuje on między innymi do tradycji 49 

Huculskiego Pułku Strzelców (49 HPS) i I/11 Kar-

packiego Pułku Artylerii Lekkiej (11 KPAL), wcho-

dzących w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej,  

w skład Garnizonu Kołomyja. 49 HPS, który mocno 

związany z miastem Kołomyją, zawsze uczestniczył 

w uroczystościach państwowych, regionalnych oraz 

kościelnych. W każdą niedzielę o godz. 11.00 Pułk 

uczestniczył we Mszy św. w kościele pw. św. Ignacego 

Loyoli w Kołomyi. Żołnierze maszerując z koszar do 

kościoła wzbudzali zachwyt i poczucie dumy  wśród 

miejscowej ludności. W święta pańswowe, kościelne 

i pułkowe po Mszy św. na kołomyjskim Rynku, przed  

pomnikiem Józefa Piłsudskiego, odbywała się woj-

skowa defilada. Kołomyjanom ten obraz pozostał 

w pamięci do dnia dzisiejszego, utrwalony na zawsze 

na fotografii umieszczonej na startowej stronie 

internetowej www.kołomyja.net. Dzięki zbiórkom 

finansowym i darowiznom pochodzącym od miesz-

kańców Kołomyii i Pokucia 49 HPS w 1938 r. został 

wyposażony w najnowsze uzbrojenie i wyruszył 

z Kołomyi w 1939 roku na wojnę z Niemcami. Za 

walki pod Lwowem został odznaczony (wraz z I 

Dyw./11 KPAL) Srebrnym Krzyżem Orderu VM co 

zostało uwiecznione na naszym sztandarze. Sztandar 

także nawiązuje do wiary ojców, a szczególnie do 

czczonego w Kołomyi i na Pokuciu słynącego Łaskami 

Obrazu Matki Boskiej Kołomyjskiej. Na jego płacie 

została również umieszczona dewiza Wojska Pol-

skiego „Bóg-Honor-Ojczyzna”. Tak zaprojektowany 

sztandar został wyhaftowany pięknym haftem 

ręcznym przez Mniszki Klaryski od Wieczystej 

Adoracji z Ząbkowic Śląskich. Wykonanie sztandaru 

w 2021 jubileuszowym roku naszego stowarzyszenia,  

miało dla nas dodatkowe znaczenie, zwłaszcza że 

w roku tym obchodziliśmy 100. rocznicę przybycia 49 

Pułku Piechoty (od 1938 r. przemianowanym w 49 

HPS) do Kołomyi 

 1 października 2022 r. obchodziliśmy pierwszą  

rocznicę ufundowania i poświęcenia sztandaru. Połą-

czyliśmy ją z 100. rocznicą nadania sztandaru 49 

Huculskiemu Pułkowi Strzelców w dniu 18 września  

1922 r. przez marszałka Józefa Piłsudskiego, w trakcie 

uroczystości, która odbyła się na stadionie Towarzy-

stwa Gimnastycznego „SOKÓŁ” w Kołomyi. Tego sa-

mego dnia obchodziliśmy również 100. rocznicę 

upamiętnienia żołnierzy WP i internowanych Polaków 

podczas wojny ukraińsko-polskiej, pochowanych na 

cmentarzu w Kołomyi. Pomnik im poświęcony odsło-

nięto na cmentarzu 10.09.1922 r.  

 Uroczystość rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 

10.00 w kościele parafialnym pw. św. Bonifacego przy 

pl. Stanisława Staszica 4 we Wrocławiu, z którym 

związani jesteśmy od ponad 30 lat. Mszy św. przewo-

dniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz dr Jerzy Żyto-

wiecki. Odprawiono ją w intencji kołomyjan i Poku-

cian zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Podczas 

Mszy nastąpiło zaprzysiężenie kolejnych członków 

pocztu sztandarowego Ogólnopolskiego Oddziału 

Kołomyjan „Pokucie”. W skład nowego pocztu weszli: 

Krzysztof Żurakowski - dowódca pocztu, Edwin 

Deckert - sztandarowy i Katarzyna Michalewicz - asy-

stująca. W obecności chrzestnych sztandaru Magda-

leny Rajchemby i Józefa Sanojcy członkowie pocztu 

powtórzyli za prezesem OOK „Pokucie” Ryszardem 

Saczyńskim słowa Roty Przyrzeczenia: 

 

 
 

 

.  

 

 

 

 

Rota przyrzeczenia 
 

W obliczu Boga Wszechmogącego i Matki 

Boskiej Kolomyjskiej kładę rece na ten 

sztandar Ogólnopolskiego Oddziału 

Kołomyjan "Pokucie" we Wrocławiu, 

przyrzekam chronić go i dbać o jego 

honor oraz bronić przed uszkodzeniem 

lub dostaniem się w niepowołane ręce. 

Tak mi dopomóż Bóg." 
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 Po Mszy św., w pobliżu kościoła, na Placu 

Strzeleckim, przed pomnikiem "Zesłańcom Sybiru"  

odbyła się szczególnie ważna uroczystość, podczas 

której nasz sztandar został odznaczony Medalem 

XXX-Lecia Działalności Okręgu Dolnośląskiego Świa-

towego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Odzna-

czenia dokonał Powstaniec Warszawski kpt. Stanisław 

Wołczaski. Odznaczenie sztandaru poprzedzone było 

krótkim wystąpieniem okolicznościowym prezesa 

Ryszarda Saczyńskiego, nawiązującym do naszej 

uroczystości. Po nadaniu odznaczenia naszemu 

sztandarowi prezes podziękował w imieniu członków 

OOK „Pokucie” kpt. Stanisławowi Wołczaskiemu 

i Zarządowi Okręgu Dolnośląskiego Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej za otrzymane 

odznaczenie, po czym odbyła się Modlitwa Ekume-

niczna poprowadzona przez ks. proboszcza dr. 

Jerzego Żytowieckiego. Po modlitwie przybyłe na uro-

czystość delegacje składały pod pomnikiem wieńce 

i wiązanki. Odbył się również Apel Pamięci napisany 

przez wiceprezes Bożenę Krupską. Apel z udziałem 

Asysty Honorowej WP został zatwierdzony do odczy-

tania przez oficera WP przez MON w Warszawie. Apel 

poświęcony był mieszkańcom Kołomyi i Pokucia pole-

głym w wojnach XX wieku oraz zaginionym i pomor-

dowanym w latach 1939-45, a także pochowanym 

w przeszłości na Ziemi Pokuckiej, oraz na Syberii. Apel 

odczytany został przez ppor. Elwirę Wróbel. Kompa-

nię honorową wystawił 10 Wrocławski Pułk Dowo-

dzenia. Obecna była również delegacja 49 HPS z 22. 

Karpackiego  Batalionu Piechoty Górskiej im. gen. 

dyw. Bronisława PRUGARA-KETLINGA z Kłodzka. 

Żołnierze batalionu wystapili w strojach galowych, 

które są kontynuacją tradycji 49 HPS. Przy pomniku 

oprócz wojskowego posterunku honorowego, OOK 

„Pokucie” wystawił swój posterunek honorowy 

w składzie: Małgorzata Grudzińska oraz Edward 

Dratwa. Dużą atrakcją obchodów był zaproszony na 

uroczystość patrol konny Straży Miejskiej. Narra-

torem uroczystości odbywającej się przy pomniku był 

chor. Rafał Węglarowicz, a współorganizatorem 

Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa 

IPN we Wrocławiu. 

Udział wojska  w uroczystości, podczas której 

nasz sztandar został uhonorowany Medalem XXX-

lecia Działalności Okręgu Dolnośląskiego Światowego 

Związku Żołnierzy Armii Krajowej, podkreślał jej 

szczególny patriotyczno-wojskowy charakter. Pozwo-

lił też członkom naszego stowarzyszenia urodzonym 

w okresie II RP powrócić wspomnieniami do czasów 

ich młodości gdzie w Garnizonie Kołomyja stacjo-

nował ich ukochany 49 HPS. Po oddaniu przez kom-

panię honorową salwy honorowej dalsza część uro-

czystości odbyła się w salce katechetycznej zwanej 

„Ciuchcią”, która pełni rolę naszej „małej Kołomyi”. 

Dzięki uprzejmości wszystkich dotychczasowych 

księży proboszczów z tej parafii w miejscu tym  koło-

myjanie spotkają się od ponad 30  lat. 

 W „Ciuchci” odbyła się prezentacja sztandaru 

OOK „Pokucie” przez nowo zaprzysiężony poczet 

sztandarowy. Obecny był również poczet sztanda-

rowy Zarządu Głównego TMLiKPW. W spotkaniu 

liczny udział wzięła młodzież z XVII LO im. Agnieszki 

Osieckiej pod opieką nauczycieli: pani Emilii Gry-

szkiewicz i pana Roberta Pieńkowskiego W uroczy-

stości uczestniczyli także harcerze ze Związku Harce-

rstwa Rzeczpospolitej. Zarówno młodzież licealną, jak 

harcerzy reprezentowały ich poczty sztandarowe. 

Wystąpienia okolicznościowe wygłosił min. dr. 

Ryszard Janosz - prezes Związku Sybiraków z Oddziału 

we Wrocławiu oraz radny miasta Wrocławia Robert 

Pieńkowski. Pani ppor. Ewa Gandzel z 22. Kar-

packiego  Batalionu Piechoty Górskiej im. gen. dywizji 

Bronisława PRUGARA-KETLINGA wygłosiła referat 

przypominający historię powstania 49 HPS. Podczas 

poczęstunku przy kawie i herbacie odbywały się roz-

mowy kołomyjan. Wystawiona była „Księga Pamią-

tkowa”, w której można było dokonać wpisu okoli-

cznościowego. Z naszych uroczystości w Skomielnej 

Czarnej i we Wrocławiu powstały filmy, które zostaną 

w najbliższym czasie umieszczone na naszej stronie 

internetowej    www.kołomyja.net.   
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Wędrujące książki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczy-

cieli oraz placówki oświatowe Wrocławia 20 lat temu 

zainicjowały akcję "Cały Wrocław Czyta". Celem pro-

jektu było promowanie czytania, rozwijanie myślenia 

i wyobraźni dzieci oraz zachęcanie do przyswajania 

różnych metod nauki. W ramach projektu uczniowie 

uczestniczyli w konkursach czytelniczych, spotkaniach 

autorskich, brali udział w lekcjach we wrocławskich 

bibliotekach, prezentowali swoje lektury oraz wymie-

niali się książkami. W jubileuszowym 2022 r., z myślą 

o dzieciach i młodzieży w Polsce i na Ukrainie, twórcy 

akcji ogłosili nowy projekt charytatywny zatytuło-

wany „Wędrujące książki”. Projekt ten dotyczył 

polskich szkół w Kołomyi i Tłumaczu. Pomysłodawcą 

tego projektu był prezes OOK "Pokucie" pan Ryszard 

Saczyński, który do współpracy zaprosił także Ogólno-

polski Oddział Tłumaczan. Partnerem akcji został 

"Kaufland", który w formie darowizny przekazał 

plecaki z umieszczonymi na nich logami Kołomyi, 

Tłumacza oraz Zarządu Głównego TMLiKPW. Do 

projektu zgłosiło się 21 placówek oświatowych z Wro-

cławia. Były to szkoły podstawowe, średnie oraz 

przedszkola. Młodzież z tych szkół otrzymała plecaki 

zawierające książki ufundowane przez Kaufland, 

a następnie na podstawie własnych pomysłów i kre-

atywności uzupełniła je o swoje własne dary: 

zakładki, życzenia, zdjęcia, książki, itp. Skomple-

towano w ten sposób 34 plecaki i 31 kartonów 

nowych książek, które na początku listopada wysłano 

na Ukrainę. Ogromne zaangażowanie przy sorto-

waniu oraz pakowaniu darów wykazali członkowie 

OOK "Pokucie" - Bożena Krupska, Roma Saganowska, 

Janina Nowak oraz Mirosława i Tomasz Wawrowscy 

z synem Aleksandrem. 

 Ze względu na dużą ilość zebranych książek 

część z nich została przekazana dla dzieci w Bóbrce, 

Samborze i Jazłowcu oraz we Lwowie za pośredni-

ctwem Radia Lwów. Część książek przekazano także 

do Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego 

w Stanisławowie. 5 listopada 2022 roku zebrane dary 

wyruszyły za wschodnią granicę transportem zorgani-

zowanym przez Towarzystwo Miłośników Kultury 

Kresowej z Wrocławia, który nadzorował i prowadził 

pan Zbigniew Saganowski - wiceprezes Towarzystwa. 

Dary przeznaczone dla Sobotniej Szkoły Polskiej 

wTłumaczu dostarczone zostały do  Centrum Kultury 

Polskiej i Dialogu Europejskiego w Stanisławowie 

i przekazane na ręce pani Danuty Stefanko. Do Tłu-

macza zostały zabrane przez panią Larysę Dobro-

wolską, która wraz z mężem Wiktorem prowadzi 

w Tłumaczu sobotnią szkołę polską. 

 

 Segregacja i pakowanie darów 
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Podróż sentymentalna na Kresy 

 i… wojenna rzeczywistość 
 

Beata Siek 
 

 Panią Janinę Ziobro poznałam  trzy lata temu 

podczas uroczystości upamiętniających tragedię 

katyńską, zorganizowanych w  VII LO, w którym 

wówczas pracowałam. Sadziliśmy Dęby Pamięci, 

wspominaliśmy tragedię polskiej elity intelektualnej, 

wojskowych, przedwojennych policjantów – bo to im 

właśnie poświecone było to spotkanie. Na uroczys-

tość przybyli żyjący członkowie Stowarzyszenia 

Rodziny Policyjnej 1939. Byłam bardzo zaangażo-

wana w przygotowanie uroczystości i opracowanie 

materiałów upamiętniających pomordowanych 

w Kozielsku, Ostaszkowie, Miednoje i Bykowni. Pani 

Janina zaproponowała, abym się skontaktowała z To-

warzystwem Miłośników Lwowa i Kresów Połu-

dniowo – Wschodnich Ogólnopolskiego Oddziału Tłu-

maczan we Wrocławiu, przyniosła ,,Zeszyty Tłuma-

ckie”, ujmując mnie wielką pasją i miłością, z jaką 

opowiadała o Oknianach i Tłumaczu - miejscach 

bliskich jej sercu. 

  Uświadomiłam sobie, że i ja mam kresowe 

korzenie, bo moi dziadkowie także pochodzili  

z okolic Stanisławowa.  Dziadek Michał  Baranowski 

mieszkał w Kałuszu. Babcia i dziadek mówili  

z pięknym kresowym akcentem, czasami wspominali 

swoją młodość, ale niezbyt chętnie – być może 

 z powodu traumatycznych przeżyć wojennych. 

Więcej opowiadała Babcia Genowefa z domu Kuchno, 

która urodziła się w Niegowcach, ale zawsze były to 

opowieści dostosowane do możliwości intelektu-

alnych dziecka, tylko niekiedy przewijały się tam 

wątki dotyczące tragedii ludności polskiej na 

Ukrainie, w tym cudownego ocalenia babci z pogro-

mu. Nie mam, niestety, zdjęć z Kresów, bo dziad-

kowie ich chyba nie zdołali przywieźć do Polski. 

Zachowało się tylko jedno, już powojenne. Na nim 

jest dziadek Michał, w środku młoda kobieta (napis 

na drugiej stronie zdjęcia informuje, że to ,,Marysia 

z małym Rysiem”, której nie znam), a dalej babcia 

w ciemnej sukience. Na drugim zdjęciu są moi Dziad-

kowie już tu – na Ziemiach Odzyskanych, jak zwykło 

się kiedyś mawiać (w towarzystwie wnuków), którzy 

osiedlili się w Leśnej koło Lubania Śląskiego. Dziś 

właściwe niewiele wiem o tamtym czasie i życiu 

moich dziadków na Kresach, żałuję, że nie 

dowiedziałam się więcej.  

 

 
Kiedy pojawiła się możliwość wyjazdu do 

Tłumacza w styczniu 2020 r., podeszłam do tego 

 z ogromnym entuzjazmem. W naszej szkole udało się 

przygotować paczki z prezentami dla uczniów Sobo-

tniej Szkoły Języka Polskiego w Tłumaczu, prowa-

dzonej przez Państwa Larysę i Wiktora Dobrowol-

skich. Wspólnie z ekipą Studia Wschód  i Panią Elą 

Niewolską udaliśmy się do Tłumacza i Kołomyi. 

Wzruszyła mnie niezwykła serdeczność i otwartość 

mieszkających tam Polaków, a także Ukraińców – 

przychodzili, witali się jak z kimś bliskim, opowiadali 

o swoim życiu, o planach, marzeniach, częstowali 

z serca tym, co mieli, choć widać było, że żyje im się 

nielekko. W obu szkołach – w Tłumaczu i w Kołomyi 

dzieci przygotowały przepiękne spotkania kolędowe. 

Uczestniczyliśmy we wspólnych posiłkach z miesz-

kającymi tam Polakami.  Jako nauczycielka dostrze-

głam żarliwą miłość mieszkańców tych miejscowości 

do Polski, silne poczucie tożsamości narodowej, 

Genowefa i Michał Baranowscy z wnukami 
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świadomość korzeni i przywiązanie do kultury pol-

skiej. Myślałam sobie wtedy, że w naszych szkołach 

nie ma już takiego umiłowania języka ojczystego, 

tradycji… Kolejna refleksja, która mi się nasunęła, to  

przekonanie, że młodzież w naszym kraju nieko-

niecznie wie, czym  jest patriotyzm, bo wyparły go 

komercja, pogoń za wygodnym życiem i konformizm, 

łatwy dostęp do nauki i wszelkich dóbr – słowem 

prawie zachodni standard życia. Z kilkudniowego 

pobytu na Ukrainie w Tłumaczu i Kołomyi wróciłam 

pełna pokory i szacunku dla tych, którzy żyjąc w nie-

zwykle skromnych warunkach, często na skraju 

ubóstwa, nie skarżą się, a jeszcze z sercem na dłoni 

potrafią ugościć przybyszów. Również uczennice, 

które ze mną pojechały, były poruszone różnicą w po-

ziomie życia i sposobie zachowania się ich rówieś-

ników. Stwierdziły, że była to dla nich prawdziwa  

lekcja życia. Przez kolejne dwa lata utrzymywaliśmy 

kontakt ze szkołą w Tłumaczu poprzez maile. Ucznio-

wie SP nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego w Legnicy, 

w  której pracuję, wysyłali do swoich rówieśników 

listy, czasem skromne upominki, a dzieci z Tłumacza 

rewanżowały się tym samym. Wszystko przekazy-

wane było za pośrednictwem Pani Janiny Ziobro – 

dobrego ducha od kontaktów z Tłumaczem. 

Wybuch wojny przyniósł skrajne emocje. 

Strach o mieszkających tam Polaków i Ukraińców, to 

było pierwsze, ale też i refleksja, że powinniśmy im 

pomóc, dlatego, kiedy Pani Janina Ziobro zapytała, 

czy nie zechciałabym przekazać potrzebnych rzeczy 

(żywności, ubrań, leków) do Tłumacza, bez zastano-

wienia odpowiedziałam, że chętnie się włączymy jako 

szkoła. Poprosiłam Panią Julię Marciszewską 

(dyrektora SP nr 16) o pomoc. Wspólnie wysto-

sowałyśmy pismo do wszystkich legnickich szkół. 

Odpowiedziało 5 placówek, ale jesteśmy niezwykle 

wdzięczni, bo udało się zebrać sporą ilość żywności, 

leków, środków czystości, odzieży, obuwia zimowego, 

co z pewnością przyda się w tym trudnym czasie 

mieszkańcom Oknian i Tłumacza.  

Po raz kolejny nieoceniona okazała się 

energia i determinacja Pani Janiny i jej męża 

Stanisława Ziobro, bo to oni cierpliwie zbierali 

wszystko, co zdołaliśmy zgromadzić  w poszczegól-

nych szkołach. Równie wiele zawdzięczamy Panu 

Ryszardowi Wiszniewskiemu, który zawiózł zgro-

madzone rzeczy na Ukrainę i dostarczył do Tłumacza 

i Oknian. Chciałoby się tu przywołać słowa Jana 

Pawła II ,,Człowiek jest wielki nie przez to, co 

posiada, ale przez to, czym może dzielić się 

 z innymi”. Chciałabym serdecznie podziękować tym 

wszystkim, którzy zaangażowali się w bezinteresowną 

pomoc, okazując swoją solidarność i wrażliwość. 

Wiem, że to kropla w morzu potrzeb, ale 

niech będzie ona symbolem życzliwości, iskierką, 

ogrzewającą serca tych, którym jest to w tej chwili 

tak bardzo potrzebne. Mam nadzieję, że mieszkańcy 

Tłumacza i Oknian choć w małym stopniu poczują, 

że o nich pamiętamy i ich los nie jest nam obojętny. 
  

       RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!!! 
 

Podziękowanie 
 

 Zarząd TMLiKPW Ogólnopolskiego Oddziału 

Tłumaczan we Wrocławiu składa serdeczne podzię-

kowania za pomoc okazaną ofiarom wojny na Ukra-

inie wszystkim osobom dobrej woli o otwartym 

i współczującym sercu, wrażliwym na dziejącą się 

krzywdę ludzką. Szczególne podziękowania składamy 

Paniom: Danucie Danielewicz, Barbarze Nawro-

towskiej Walter oraz Danucie Nadolińskiej Kurko-

wskiej, Państwu Zdzisławie i Zdzisławowi Kaniukom, 

wójtowi Gminy Miłkowice - Panu Dawidowi Sta-

churze, członkowi OOT Panu Zygmuntowi Dyna-

ryńskiemu oraz Pani Bożenie i Panu Mariuszowi, 

którzy pragną pozostać anonimowi. Za organizację 

pomocy w szkołach gorące podziękowania składamy 

także przedstawicielkom grona pedagogicznego 

Szkoły Podstawowej nr 16 im. Kornela Makuszy-

ńskiego w Legnicy - Pani Beacie Siek - nauczycielce 

języka polskiego i Pani Julii Marciszewskiej - dyre-

ktorce szkoły. Zarząd OOT dziękuje także członkowi 

naszego Oddziału - Ryszardowi Wiszniewskiemu za 

dostarczanie darów na Ukrainę własnym samo-

chodem i na własny koszt. 
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WSPOMNIENIE O MOIM DZIADKU 

ZDZISŁAW JASIŃSKI 1933 – 2022 

Bartłomiej Jasiński  

 członek OOT Tłumacz i OOK Pokucie 
 

Zdzisław Jasiński 

s. Kazimierza i Kazimie-

ry Sługockiej, urodził 

się 26 września 1933 r. 

w Michałkowie, parafia 

Bohorodyczyn, pow. 

Kołomyja, woj. stani-

sławowskie. Miejsco-

wość ta leży na Po-

kuciu, zielonej, pięknej 

krainie rozpostartej 

u podnóża Karpat i Huculszczyzny. W czasach II RP to 

było terytorium Polski, obecnie znajduje się w gra-

nicach Ukrainy. Ziemia tam była tłusta i żyzna 

i nadal jest, byłem tam i widziałem. Dom sąsia-

dował z dużą tłoką, czyli pastwiskiem gminnym 

i dużym lasem, przez który szło się do kościoła 

parafialnego w Bohorodyczynie, a także odwie-

dzić liczną rodzinę, która tam mieszkała. Z Boho-

rodyczyna wszyscy, to rodzina, a spora jej część 

osiedliła się na północ od Wrocławia – w Krośni-

cach i Wierzchowiacach, a także w Oławie, Kar-

gowej, Nowym Tomyślu, Krakowie, a także 

w Anglii. W Michałkowie, pod czujnym okiem 

ojca nauczyciela, byłego kaprala wojsk austria-

ckich oraz mamy nauczycielki, dziadek spędził 

pierwsze osiem lat życia. Rodzice wcześniej mieli 3 

dzieci, które szybko umarły. Zdzisław był jedynakiem, 

a przez wzgląd na doświadczenia rodziców, wychował 

się w atmosferze domu, gdzie był duży rygor i dyscy-

plina. Miłość i uczucia okazywano sobie poprzez 

pomoc, opiekę, gościnę i dbanie, by każdy gość 

odszedł najedzony. Mimo surowości wychowania 

Zdzisław wspominał dobrze te chwile spędzone na 

Kresach, sam także wpajał wyniesione wartości 

swoim dzieciom i wnukom. Był w pewnych sprawach 

zasadniczy, czasem radykalny, ale nie wynikało to 

nigdy z uporu, a z doświadczenia i przekonania, że nie 

ma kompromisów, a najważniejsza jest praca. Zawsze 

powtarzał, że gdy się rodził, to na łożu śmierci leżał 

już jego Dziadek Jan Jasiński, który czekał na wia-

domość, że wnuk przyszedł na świat cały i zdrowy. 

Jest to symboliczne, bowiem dokładnie tak samo 

Zdzisław czekał na urodzenie swojego prawnuka 

Mateusza, syna wnuczki Hani. Cieszył się, gdy chłop-

czyk przyszedł na świat w dniu wspomnienia św. 

Kazimierza, patrona ukochanych rodziców. Malec 

spędził przeszło miesiąc w szpitalu i niedawno go 

opuścił cały i zdrowy. Zbiegło się to w czasie z począ-

tkiem Wielkiego Postu i osobistej drogi krzyżowej, 

pełnej cierpienia, która niczym czyściec przygotowała 

go na spotkanie z Panem. Co ważne do końca był 

w domu, w otoczeniu najbliższych i przyjaciół, czuwa-

jących dniem i nocą nad Jego łóżkiem. 

 

 

 10 lutego 1940 roku rankiem, rodzina Jasiń-

skich została obudzona waleniem w drzwi. Rewizja, 

niewiele czasu na spakowanie i wywózka w nieznane. 

Zdzisławowi zmieniono metrykę, aby uniknąć rusy-

fikacji w rosyjskim domu dziecka,. Podano, że ma rok 

mniej niż miał naprawdę. Metryki nigdy nie popra-

wiał, zatem tak naprawdę skończyłby w tym roku 90 

lat, choć na klepsydrze napisano, że miał 89. Sporo 

Kazimierz, Kazimiera i Zdzisław Jasińscy  



Zeszyty Tłumackie 2(70)2022 r. 
 

26 
 

przez ten czas przeszedł, jak wtedy, gdy jako mały 

chłopiec nie rozumiał dlaczego on i jego rodzice zos-

tają wysiedleni, oraz dlaczego nazywa się ich burżu-

jami i pomieszczikami (ziemianinami). Na jednej ze 

stacji przejściowych ktoś zlitował się i dał mu mleko 

do picia mówiąc: nam mówiono, że to jadą polscy 

bandyci, a wy jesteście tacy sami biedni ludzie jak my. 

Zapamiętał te słowa, szanował do końca życia każdego 

człowieka, choć nie zawsze zgadzał się z poglądami 

i czynami. Nie wzgardził pijaczkami przesiadującymi 

w parku, a oni zawsze odnosili się do niego z wielkim 

szacunkiem, dumni z tego, że on traktuje ich jak ludzi. 

 Na Sybir rodzina trafiła do dalekiego Krasno-

jarskiego Kraju, do specposiółka nazywanego Czere-

muszkino. Jechali tam długim prawie 100 wagono-

wym pociągiem, a gdy szyny się skończyły, dalej 

jechali saniami przez zaspy i zamarzniętą rzekę. Wielu 

zamarzło w trakcie tej podróży, inni wypadali z sań 

i zostawali w zaspie. Po drodze sanie atakowały wilki. 

Zdzisław został cudem wyratowany, gdy wypadł 

z sań. Na miejsce zsyłki trafili również sąsiedzi z Mi-

chałkowa i Bohorodyczyna. Obowiązkiem zesłanych 

był wyrąb lasu, a potem ręczne okorowanie pniaków 

i dociągnięcie ich do rzeki i spławienie drewna. Wielu 

umierało z wycieńczenia, głodu, wypadków przy 

wyrębie i przygnieceniach. Ta katorga trwała ponad 

rok czasu. Dopiero amnestia dała nadzieję na wol-

ność. Radość mieszała się ze łzami. Z transportu oca-

lało mniej niż 1/3 osadzonych, ludzie nie mieli siły 

płakać, bo codziennie umierał ktoś bliski lub znajomy. 

Dziadek nie lubił rozmów na temat śmierci i cmen-

tarzy. Źle mu się to kojarzyło. 

 Po amnestii była wędrówka pieszo, by dotrzeć 

do Armii Andersa, były trudności z dokumentami, 

z transportem. To były setki kilometrów. Nie zdążyli, 

ostatni transport odszedł dzień wcześniej, a stosunki 

z rządem w Londynie zostały zerwane ponieważ 

odkryto Katyń. Ta nazwa wyryła mu się w pamięci, 

a wspomnienia o niej wróciły wyraźnie 12 lat temu, 

gdy las katyński po raz kolejny pochłonął najważ-

niejsze osoby w państwie. Zawsze miał negatywny 

stosunek do Rosji, nieprzyjaznej krainy, z której przy-

chodziło wszystko co najgorsze. Bardzo przeżywał 

ostatnie wydarzenia na Ukrainie, a najbardziej wzru-

szał go los dzieci i zwierząt. W ostatnich dniach przy-

pominał sobie ukochanego pieska, z którym spał 

w budzie na Sybirze, żeby się ogrzać. Pies był jego 

najważniejszym kompanem, bowiem rówieśników 

tam nie było. W zamian za miłość i dom piesek upo-

lował czasami (albo ukradł) coś dla właścicieli. Które-

goś razu pijany rosyjski żołnierz zastrzelił psa, bo ten 

nie chciał zejść mu z drogi. Dziadek zawsze kochał 

psy. Miał trzy pieski, z którymi spacerował, z czego 

znali go sąsiedzi i sprzedawcy w okolicznych skle-

pach. Gdy już nie mógł wychodzić z pieskiem na spa-

cer, to lubił z nim spać przytulony do ciepłej sierści, 

jak wtedy w dalekiej, pięknej i groźnej tajdze. 

 Dziadek kochał przyrodę, był bardzo sprawny 

i wygimnastykowany. Wychowany był „w syberyjskim 

buszu”, o wszystko musiał walczyć od najmłodszych 

lat. Po 6-letniej tułaczce, gdy na wiosnę 1946 roku 

wrócił z rodzicami do Polski, trafił do Krakowa i tam 

skończył gimnazjum. Potajemnie zapisał się do sekcji 

sportowej dla bokserów, lecz gdy zaczął odnosić suk-

cesy, to sprawa się wydała. Został przez Ciotkę karnie 

relegowany do domu, bo to był wielki wstyd dla ko-

biety na Jej stanowisku (Kierowniczka szkoły), by bra-

tanek bił się po gębie. Ciągle był niespokojnym du-

chem, a spokój przyniosło mu dopiero hobby, jakim 

zaraził się od swojego teścia Stefana. Było to łowienie 

ryb. Znał się przy tym nie tylko na rybach i łowieniu, 

ale też na wodnym ptactwie. Ta jego pasja do przy-

rody przełożyła się na drugie hobby – znaczki. Kole-

kcjonował zwłaszcza te z fauną. Poświęcał znaczkom 

wiele czasu, sam opracowywał specjalne albumy 

i karty do nich, organizował kolejne serie nie tylko dla 

siebie, ale też dla innych. Miał spore zasługi dla fila-

telistyki we Wrocławiu, nawet wtedy, gdy powoli 

filatelistyka stawała się niemodna. Nadal wytrwale 

pilnował abonamentów, zachęcał młodych do kole-

kcjonowania i utrzymywał ich zapał. Umiał trafić do 

ludzi z argumentami, choć nieraz nie przebierał 

w słowach, by nazwać najprościej, to co myśli i czuje. 

Był społecznikiem i niekwestionowanym liderem 



Zeszyty Tłumackie 2(70)2022 r. 
 

27 
 

społeczności, w których przebywał. W latach 80-tych 

zaangażował się w działania zakładowego komitetu 

Solidarności, który powstał w biurze projektów 

KGHM Cuprum, gdzie pracował. Kolportował ulotki, 

organizował spotkania, materiały i papier do druku, 

oraz pomoc dla internowanych i ich rodzin, współ-

tworzył struktury zakładowe i wojewódzkie. Wiele za 

to wycierpiał, jak choćby  wtedy,  gdy został areszto-

wany na 48 godzin. Bardzo przeżył to zatrzymanie 

i przesłuchanie. Do kolejnych zatrzymań już był przy-

gotowany psychicznie, ale to pierwsze wywarło 

na nim ogromne piętno. Nienawidził komuny, komu-

nistów i wszystkiego, co mu komunę przypominało. 

Tych, którzy się z komuną dogadali uważał za zdraj-

ców i sługusów rosyjskich, czyli współwinnych „sybe-

ryjskiego kurortu”. 

 Po odrodzeniu się struktury Związku Sybira-

ków, jako jeden z pierwszych zapisał się i aktywnie 

wraz z żoną wspierał, także finansowo. Uważał, że ma 

obowiązek, by mówić i ostrzegać przed tym, co spo-

tkało Jego rodzinę. Miał sporą literaturę o tematyce 

kresowej i sybirackiej, a także o Rosji i Jej podstę-

pnym działaniu. Pamiętam, że na dobranoc opowia-

dał mi wspomnienia syberyjskie, a gdy poprosiłem go 

o napisanie wspomnień na konkurs, to napisał je 

z dedykacją: „wspomnienia te nie należą do najprzy-

jemniejszych, ale zrobiłem wyjątek dla mego uko-

chanego wnuka Bartusia”. Kochał, choć nigdy tego 

wprost nie okazywał. Ciężka to była miłość, czerstwa 

i sucha, jak wojskowy chleb. Wiele mnie Dziadek 

nauczył, nad zabawę przedkładał pracę w ogrodzie, 

czy przy budowie domu. Niejednokrotnie za przewi-

nienia karał, ale zawsze wiedziałem za co i nigdy nie 

było to na wyrost. Do dziś mam jego przestrogi i wska-

zówki w swojej pamięci. Wiele z nich stosuję, jak 

choćby tą, by zawsze żyć w zgodzie z kuchnią, albo 

niczego nikomu nic nie obiecywać, a co najwyżej 

„zobaczyć co da się zrobić”. 

 Dziadek cenił spotkania z ludźmi. Lubił żar-

tować, znał mnóstwo kawałów, był duszą towarzy-

stwa, śpiewał piosenki, recytował wierszyki. Jego 

usposobienie przyciągało i zaskarbiło szczerą sym-

patię niejednej osoby. Miał fenomenalną pamięć, 

może dzięki temu było mu łatwiej spamiętać to 

wszystko co przeżył. Dużo czytał, miał wyrobione 

i piękne pismo oraz dobrą dykcję. Jako, że mieszkał 

wśród dużej społeczności ukraińskiej, potrafił ze 

słuchu odróżnić gdzie „ch” głuche, a gdzie dźwięczne 

„h” (choć językoznawcy twierdzą, że nie ma tu żadnej 

różnicy). Miał tutaj wspaniałą kochającą rodzinę, 

z której był dumny. Z żoną Leokadią spędził 67 lat 

życia, w zdrowiu i chorobie, do końca razem. Umarł 

trzymając ją za rękę. Razem wychowali dwoje dzieci: 

Kazimierę i Jurka. Kazimiera i Bogdan dali im 2 wnu-

ków – Pawła i Agnieszkę, a Jerzy i Regina 5 wnuków – 

Bartłomieja, Hannę, Barbarę, Katarzynę i Jakuba. Ze 

strony wnuczki Agnieszki doczekał 3 prawnuków – 

Dominika, Dawida, Daniela od wnuka Pawła i jego 

żony Wiktorii - Natalię i Mateusza. Wnuczka Hanna 

i Łukasz mają Weronikę i Mateusza. Zmarł 8 kwietnia 

2022 r. i pochowany jest na Cmentarzu Grabi-

szyńskim we Wrocławiu. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłatek 2023 

Sympatyków i członków naszego Oddziału 
zapraszamy na coroczny Opłatek, który 
odbędzie się 21 stycznia 2023 r. w domu 
Kultury „Piast” przy ul. Rękodzielniczej 1. 
(Wrocław Pilczyce). Uroczystość rozpocznie się 
Mszą św. w kościele pw. Macierzyństwa 
Najświętszej Maryi Panny przy ul. Pilczyckiej 
139 o godz. 11.00. Rozpoczęcie uroczystości 
w Domu Kultury – godz. 13.00. Koszty kon-
sumpcji – 60 zl/osobę. Jako gość specjalny 
wystąpi zespół "Waliszowianie” z Nowego 
Waliszowa, laureat nagrody im. Oskara 
Kolberga w 2022 r., który tworzą potomkowie 
mieszkańców Tarnowicy Polnej z dawnego 
powiatu tłumackiego. Aby zapewnić sprawną 
organizację oraz miłą atmosferę prosimy 
o zgłaszanie udziału do 14 stycznia 2023 roku. 
Kontakt E. Niewolska, tel. 790 211 416. 
Wszystkie chętne panie (a także chętnych 
panów) prosimy o przyniesienie ciast. 
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                                                                              Spis treści                                                                   Strona     
 

1 "Wigilie" - Jerzy Michotek 1 

2 "Honor generała" - Elżbieta Niewolska 2 

3 " Tłumacz w obliczu światowego kryzysu lat 30-tych XX w." - Elżbieta Niewolska 8 

4 "W hołdzie Zesłańcom Sybiru" - Andrzej Patuszyński 15 

5 "Rocznica nadania sztandaru 49 Huculskiemu Pułkowi Strzelców" - Ryszard Saczyński 18 

6 "Wędrujące książki' - Elżbieta Niewolska 22 

7 "Podróż sentymentalna na Kresy" - Beata Siek 23 

8 "Wspomnienie o Zdzisławie Jasińskim" - Beartłomiej Jasiński 25 

9 Ogłoszenia, nekrologi, spis treści 28 
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Leontyna Dziweńko z d. Zwolińska 

ur.  29.02.1932 r. w Tłumaczu 

zm. 04.11.2022 r. w Opolu 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia pogrążonym w żałobie Rodzinom składa  

Zarząd OOT oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich 

 

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 Głów-nego nr 
3/248/2021 r. z dnia 27.11.2021 r. minimalna składka członkowska wynosi 40 zł/rok. Składka dla 
emerytów - 20 zł/rok. 
 

 

 

Marianna Kowarz z d. Wisz 

ur. 23.12.1940 r. w Kołomyi 

zm. 24.07.2022 r. we Wrocławiu 

Odeszli 



 

Pomoc Ukrainie 

Uczniowie klasy IV b Szkoły Podstaowej nr 16 

im.  Kornela  Makuszyńskiego  w  Legnicy. 

Młodzież  z VII  Liceum  Ogólnokształcącego 

w  Legnicy  przy  zgromadzonych  darach. 

Wolontariuszki z II LO w Legnicy z nauczy-

cielką Panią Moniką Dutczak oraz Stanisław 

Ziobro. 

Przed wyjazdem do Tłumacza.  Wolontariusze - członkowie 

Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan - Ryszard Wiszniewski 

i Stanisław Ziobro. 
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