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Miejsce i czas wydarzeń Tyszowce, PRL

Słowa kluczowe Projekt Drewniany Skarb. Chroniąc dziedzictwo kreujemy
przyszłość, Tyszowce, kradynał Stefan Wyszyński, plebania
w Tyszowcach, drewniana zabudowa Tyszowiec, powitanie
kardynała Wyszyńskiego w Tyszowcach, pan Pilarski,
gospodarstwo na plebani

 
Kardynał Wyszyński i stara plebania w Tyszowcach
Tu na lewo [od mojego domu na ulicy Kościelnej 38] była taka drewniana plebania,
gdzieś  stare  zdjęcia  mam.  Tej  plebanii  strasznie  żałuje,  ja  się  przy  tej  plebanii
wychowałem, przy tym drzewie, to jest pomnik przyrody, tego nie wolno ruszać. Tego
muru tu nie było, była siatka, tu był płot. Gdzieś z pięć lat temu [rozebrali plebanię].
Żałuje  tej  plebanii.  Tam jeszcze zdjęcia  takie  mam,  i  siostrami,  i  z  kardynałem
Wyszyńskim, jak tutaj na tej plebanii jest. Tutaj taka weranda była i tam kardynał
Wyszyński  z  radą parafialną siedzi,  to  mam na zdjęciu.  Pamiętam jak  kardynał
Wyszyński przyjechał, jak  nieśli go od Huczwy, aż tutaj. Wyprzęgli konie i te bryczkę
nieśli z nim. Wtedy nawet wojsko było, strzelali do góry z karabinów. Myśmy te łuski
jako chłopaki zbierali. Wyszyńskiego [jak witali] entuzjazm był wielki, kawaleria na
koniach [była]. Taki mój znajomy, już zmarł, też na koniu był. Taki pan Pilarski był, on
to wszystko, tą ceremonie konną, on tym wszystkim zarządzał. To był akowiec, w
[19]48 roku zastrzelili go ubowcy. [W tym kościółku] podłogi były pognite, tu były też
budynki gospodarcze, były krowy, konie, no tak jak się kiedyś gospodarzyło. Przecież
oni mają tam po kościele może z dziesięć hektarów ziemi, przed Mikulinem taka
miejscowość. Tu była cała gospodarka - barany, kury, no wszystko tutaj było, drzewa
rosły, była taka piękna grusza, na tej gruszy było gniazdo bociana, na stodole też
było gniazdo bociana. 
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