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Coroczny zjazd Tłumaczan w Mielnie Unieściu. 
Żółty Dworek 01-15.09.2012r. 

Coroczna pielgrzymka Tłumaczan do  tłumackiej św. 

Anny. Siedlakowice 29.07.2012r. 

III zjazd tłumackich rodzin Burczyńskich i Szmydów. 
Jarnołtówek 25-26. 08.2012r. 

Dziękując za to, że 

jesteście, że nasza 

Tłumacka Rodzina 

trwa  i  pielęgnuje  

pamięć o naszych        

zacnych Przodkach, 

życzymy Wam, aby 

przyjście na świat 

Dzieciątka Bożego 

przyniosło Waszym 

rodzinom oraz Wam  

radość, szczęście, 

zdrowie, dodawało 

otuchy w  trudnych 

chwilach, a także  

dawało wiele nadziei 

na dobrą przyszłość. 
 

 

 
Szczęśliwych Świąt 

Bożego Narodzenia            

życzy 

Zarząd TMLiKPW 

Oddział Tłumacz 

oraz 

Redakcja Zeszytów 

Tłumackich. 
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Kolęda 
 

Encyklopedia Staropolska Zygmunta Glogera 
 

http://historiezapomniane.blogspot.com/ 
 

Starożytni Rzymianie pierwszy dzień każdego 
miesiąca nazywali calendae. Stąd i początek roku czyli 
Nowy Rok rozumiano pod tym wyrazem, 
a obchodzono go świętem hucznem i wesołem, które 
nosiło nazwę festum Calendarum. Ponieważ 
w średnich wiekach nowy rok zaczynał się od 24 
grudnia, rzecz więc prosta, że tradycje klasycznego 
Rzymu, na których wychowywały się narody 
europejskie, wniosły do języka wielu ludów 
przekształcony wyraz łaciński calendae, który związał 
się z obchodem świąt Bożego Narodzenia i nazwą 
darów noworocznych. Wszedł ten wyraz w starą 
francuszczyznę (la Kalende), upowszechnił się 
w Polsce i na Rusi, gdzie w czasie święta Kolady 
posyłano sobie wzajemne upominki i miano tak 
nazwać jakiegoś bożka czy boginię, której święto 
jakoby obchodzili poganie  24 grudnia.  Wywodzenie 
kolady od wyrazów słowiańskich: ku-ładu, ku 
kolanom jest zbyt niedorzeczne, aby zasługiwało na 
uwagę. Uroczystość sama, zwana dotąd przez lud 
polski „Godami”, będąca pożegnaniem starego 
i powitaniem nowego roku, sięga w Polsce czasów 
pogaństwa i musiała być połączona z mnóstwem 
pieśni starożytnych, skoro duchowni, aby je lud 
zapomniał, ułożyli w minionych wiekach także 
mnóstwo pastorałek czyli „kolęd” pobożnych. 
Pomimo to przechowały się jeszcze niektóre 
starożytne i piękne pieśni, Godom właściwe, a także 
„kolędami” przez lud nazywane. Nazwa „Gody” jest 
bardzo starożytna w języku polskim. God po 
słowiańsku oznacza rok. Chwilę zatem, w której się 
stykają dwa lata z sobą, tj. stary i nowy, bardzo 
słusznie nazwano w liczbie mnogiej Godami. 
Ponieważ w średnich wiekach obchodzono Nowy Rok 

Opłatek wigilijny 
 

Łamię się z Wami dziś opłatkiem 

białym, 

Wy wszyscy moi dalecy, czy  

bliscy. 

Wy, co za błędnej gwiazdy  

ideałem 

Po świecie się rozproszyli  

całym. 

Wy, co pijecie z rzek lodowych 

 zdroi, 

Wy wierni, mocni, wytrwali, 

Wy wszyscy, 

Których rząd jasny przed wzrokiem  

mi stoi, 

Związani ze mną węzłem wiecznie 

trwałym. 

Z Wami się łamię dziś opłatkiem 

białym... 

Dla tego, co nam w nędz i trosk 

powodzi 

Zostaje jasnym, czystym  

i wspaniałym 

Łamię się z Wami dziś opłatkiem 

białym... 

M. Ilnicka  
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w dniu Bożego Narodzenia, zatem Polacy powyższą 
uroczystość chrześcijańską nazwali również Godami, 
którą to nazwę lud polski wszędzie dotąd zachowuje. 
Każda uroczysta biesiada nazywa się godami, a każdy 
jej uczestnik nazywa się gościem. W Polsce, gdy 
przyszły Gody, nie było końca najrozmaitszym 
zabawom, powinszowaniom, podarkom, przebieraniu 
się za żydów, cyganów, niedźwiedzi, kozy, tury, 
chodzeniu po domach ze śpiewem kolęd, z wilkiem 
żywym, a w braku takowego z chłopcem, przebranym 
w wilczą skórę. Od Bożego Narodzenia do Trzech 
Króli świętowano wieczory, które dotąd lud w wielu 
okolicach „świętymi” nazywa. Przez całe te wieczory 
śpiewano kolędy o narodzeniu Chrystusa Pana, 
proste, naiwne, piękne. Chodzono z szopką czyli 
jasełkami, z „gwiazdą itd. Dotąd w wielu stronach 
młodzież, przebrana za Heroda, jego hetmana, 
żołnierzy, śmierć i djabła, przedstawia scenę z podań 
Pisma świętego.  

Najpopularniejsza z kolęd - „W żłobie leży, 
któż pobieży” zastosowana była niegdyś i dotąd jest 
śpiewana na nutę poloneza, grywanego na dworach 
królów polskich w XVII wieku. O pieśniach 
kolędowych piękną rozprawę napisał Stanisław 
Tarnowski, także ksiądz Stanisław Jamiołkowski 
(w Przeglądzie Katolickim na rok 1883) i Lucjan 
Siemieński w studjum „Wigilja Bożego Narodzenia 
i Kantyczki.” O kolędzie polskiej powiada Tarnowski, 
że jest ona pieśnią religijną, ale prawie nigdy 
modlitwą. Nie mówiąc o tych, co mają charakter 
więcej świecki, nawet humorystyczny i po kościołach 
nie śpiewają się, chyba przez nadużycie organisty, bo 
się tam śpiewać nie powinny. Najpoważniejsze, 
najpobożniejsze, które się słyszy zawsze przy 
uroczystej chwili błogosławieństwa Sakramentem 
Przenajświętszym, te nawet nie są naprawdę, 
a przynajmniej nie są całe modlitwami, ale opowiadają, 
że „Anioł pasterzom mówił” lub pytają „Któż pobieży 
kolędować małemu.” To jest charakter główny 
kolędy, to jest podstawa, a z tej dopiero wyrosły 
różne jej rodzaje i formy. To sprawiło, że lud sam 
mógł na tę grupę pieśni kościelnych wpływać bardzo 
silnie i zupełnie ją po swojemu na swoją przerobić. 
Kto przyglądał się uważnie kolędzie, ten musiał 
dostrzec, że jej właściwym przymiotem i największym 
wdziękiem, samą jej istotą, jest ta poufałość naiwna, 
z jaką mówi o narodzeniu Pana Jezusa i Jego Matce,  

z jaką nasz świat polski i wiejski przenosi w te odległe 
wieki i kraje. Ten koloryt lokalny polski nadany scenom 
betleemskim, to jest cały wdzięk naiwności kolęd, 
a poufałość, prostota i rozrzewnienie, z jakiem te 
sceny są opowiadane, to jest ich piękność wyższa 
i wewnętrzna. Ci pasterze zbudzeni przez aniołów 
i śpieszący do owej szopy, to są polskie parobki, ta 
szopa jest taka sama, jak każda stajnia przy wiejskiej 
naszej zagrodzie i kto by dzieje Nowego Testamentu 
znał tylko z kolęd, ten mógłby myśleć, że Pan Jezus 
urodził się gdziekolwiek w Polsce, w pierwszej lepszej 
wsi, bo każda jest podobna, jak dwie krople wody do 
tego Betleem, jakie jest w kolędach. Żyje w nich cały 
ten wiejski świat, ze swoimi zwyczajami i stosunkami, 
uczuciami i sposobem mówienia: a ta wielka 
oryginalność, ta ze stanowiska literackiego największa 
wartość kolęd, jest skutkiem tego, że one nie były 
samą tylko czystą modlitwą, ale i opowiadaniem. 
Każda kolęda robi takie wrażenie jak szopka, gdzie w 
głębi stoi wprawdzie żłobek i Najświętsza Panna i św. 
Józef, ale na przodzie sceny rozmawiają żołnierze, 
chłopi i Żydzi, niewiele się troszcząc o to, co w głębi. 
W kolędach na pierwszym planie są zawsze ci 
pasterze, ci parobcy i ich rozmowy nieraz bardzo 
długie. Narodzenie służy za tło, a obrazem jest polski 
świat, polska wieś, ze wszystkiem, co do niej należy; 
jest i mróz grudniowy, i kożuchy, i buty, i czapki, 
i różne domowe sprzęty, i zapasy. Rozwijają się 
zarazem różne rodzaje kolęd, bo jeżeli wszystkie 
nieodmiennie mają charakter idylliczny, to w formie 
raz będzie ta idylla jakaś opowiadana i opisująca 
z epickim pierwiastkiem, innym razem djalog we 
dwie lub kilka osób, a w nim (jak w szopce) jakieś 
źdźbło pierwiastku dramatycznego. Ale jeżeli 
pierwiastek świecki w kolędzie sprawił, że ona 
przybrała miejscowy narodowy charakter, to znowu 
inny powód, nie materjalny ale głębszy, moralny 
i psychologiczny, sprawił, że lud lgnął do kolędy. 
Człowiek ubogi i prosty, znający okoliczności 
narodzin Pana Jezusa, czuje przecież instynktem, że 
to jego święto, jego tryumf, apoteoza ubóstwa, 
podniesienie go do godności i chwały, z jaką żadna 
na świecie równać się nie może. I człowiek ubogi to 
czuje, że Dzieciątko Jezus biedniejsze nawet od 
ziemskich dzieci najbiedniejszych, bo nie ma nic 
przygotowanego dla siebie, na sianie i w żłobie –  
a przecież to Bóg, Zbawiciel i Odkupiciel.  
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Od bardzo dawnych czasów istniał zwyczaj 
dawania podarków w wigilję Bożego Narodzenia lub 
w Nowy rok zwanych „kolędą.” Herburt  pisze za 
czasów Zygmunta Augusta, że „Biegają dziatki po 
Nowem lecie i przyjaciele dają sobie Nowe lato, 
a zwłaszcza panowie sługom, bogaci ubogim, 
winszując sobie na Nowy rok „wszego dobra”. 
Królowie dawali dworzanom swoim „na kolędę” 
nieraz kosztowne podarki, gdy ci winszowali im 
„Nowego lata.” W rachunkach Zygmunta I 
przechował się rejestr wydatków „na kolędy.” 
I tak: panom wikarjuszom dano złotych 10, 
Tatarom winszującym złotych 30. Żakom, grającym 
niemiecką komedję, grzywnę 1 i groszy 24. Gdy raz 
Zygmunt August nie dał żadnej „kolędy” staremu 
Stańczykowi, on gdy przybyli senatorowie 
z powinszowaniem do monarchy, chodził smutny 
i głośno wzdychał, a zapytany o powód troski, 
odpowiedział tak, żeby król usłyszał: „Dla mnie rok 
nie nowy, bo suknie mam stare.” Dobry król 
uśmiechnął się i kazał dać Stańczykowi nowy, 
żupan, pas i buty. Dawni magnaci bywali hojni 
i rozdawali dworzanom swym „na kolędę” konie, 
rzędy, pasy, bobrowe kołpaki, szable itd. Szlachta 
dawała „kolędy”, na jakie było ją stać. Franciszek 
Zabłocki w jednej z swych komedyi z czasów 
Stanisława Augusta powiada:  
„Mamy tyle czeladzi, każdy chce kolędy, 
Trzeba wszystkim coś wetknąć, taki zwyczaj wszędy, 
Rok też na to czekali, raz w Gody ta łaska.”  

Jest dawny zwyczaj, że proboszcz lub 
wikary od Nowego Roku do Wielkiego postu 
nawiedza „po kolędzie” domy wszystkich parafjan, 
ogłaszając zwykle w niedzielę z ambony, kiedy do 
której wsi przybędzie. Towarzyszy mu organista 
z dzwonkiem i chłopiec z kobiałką, a dawniej kilku 
uczniów ze szkółki parafjalnej, śpiewających po 
domach kolędy. Pleban winszuje w każdej chacie 
Nowego roku, wgląda w pożycie rodziny, 
w porządek domowy, wysłuchuje dzieci pacierza 
i katechizmu. Synod prowincjonalny gnieźnieński 
z r. 1628 przepisuje księżom, aby na kolędzie 
grzeszników napominali, każdego do pełnienia 
obowiązków i przyzwoitości nakłaniali, 
nieszczęśliwych pocieszali. Po wsiach dawano 
księdzu do kobiałki noszonej przez jednego 
z chłopców: sery, jaja, grzyby suszone, orzechy, 
len, kokosze lub coś innego w tym rodzaju. Kolędę 

taką zwano po łacinie Columbatio i stąd Bandtkie 
w dziele Jus Polonicum rozumie ją jako daninę 
z gołębi, nam się jednak zdaje, że ta nazwa wzięta 
jest ze starej łaciny i zwyczajów rzymskich, a nie 
z domniemanego ofiarowywania gołębi, o które 
w Polsce było trudniej niż o ser, jajko, grzyb, 
orzech. Bodzanta, biskup krakowski (zmarły w r. 
1389), nakazał duchowieństwu, aby kolędy od 
parafjan poniewolnie nie wymagali, lecz kto co da 
(Vol. leg., r. 1433, t. I, f. 101). Inni biskupi i prałaci 
zabraniali organistom, kantorom, bakałarzom 
i uczniom szkoły parafjalnej chodzić po kolędzie do 
Żydów. Gdy ksiądz, chodzący po kolędzie, 
wychodził z czyjego domu, dziewczęta ubiegały się 
do stołka, na którym siedział, w przekonaniu, że 
ta, co pierwsza usiądzie, tego roku za  mąż pójdzie. 
O Kolędzie, jako nawiedzaniu parafjan przez 
proboszcza całą rozprawę pomieściła Encyklopedja 
kościelna (t. X, str. 499). Słuszną robi uwagę ks. 
Stanisław Jamiołkowski, że wiele kolęd musieli 
tworzyć początkowo ci plebani, klechowie, 
kantorowie i organiści, którzy z plebanem jeździli 
po kolędzie i śpiewem kolęd rozweselali parafjan. 
Tą też drogą upowszechniły się kolędy między 
ludem, co niewątpliwie nastąpiło w wieku  XVI, bo 
już synod gnieźnieński z roku 1602 zakazuje 
śpiewania kolęd niestosownych po kościołach. 
O autorach pieśni kolędowych mało co wiemy, 
dałyby się przecież niektóre imiona odnaleźć. Jana 
Żabczyca „Symfonje anielskie czyli Kolenda” 
(Kraków 1642) ma w sobie kilka, które dotąd lud 
z ochotą powtarza, np. „Przybieżeli do Betleem 
pasterze”.....,  „Wstawszy pasterz bardzo rano”....., 
„Ach, zła Ewa narobiła”.... it.d. „W żłobie leży” ma 
być utworem Skargi. Niektóre miał układać ks. 
Stanisław Grochowski. Autorem wreszcie 
wspaniałej kolędy „Bóg się rodzi, moc truchleje” 
jest Franciszek Karpiński. 
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Ziemiaństwo i arystokracja 

w Tłumaczu i okolicy  

na przestrzeni minionych wieków 
 
Adam Biliński 

 
Dnia 29 lipca br., zgodnie z wieloletnią tradycją, 

spotkaliśmy się w podwrocławskich Siedlakowicach 
przed obliczem św. Anny. Uczyniliśmy to na pamiątkę 
zwyczajów i obrzędów naszych przodków oraz tych 
z nas, którzy modlili się w Tłumaczu przed jej słynącym 
cudami wizerunkiem. Nie każdy jednak wie, że hołd 
św. Annie oddawali przed wybuchem II wojny 
światowej nie tylko mieszkańcy parafii Tłumacz, ale 
pielgrzymowali do niej z odległych stron także możni 
tego świata, przedstawiciele rodów noszących głośne 
nazwiska w Rzeczypospolitej, którzy zawierali 
małżeństwa oraz chrzcili swoje dzieci, a także byli 
odprowadzani w ostatniej drodze właśnie w tłumackim 
Kościele. 

Poczynając od czasów najdawniejszych, udało mi 
się znaleźć wzmianki w źródłach, z których wynika, iż 
w 1720 roku urodził się w Tłumaczu Eustachy Potocki, 
syn Jerzego i Konstancji Druckiej - Podbereskiej1, pan 
na Podhajcach i innych dobrach, starosta tłumacki 
w 1738 roku, który był ojcem m.in. Stanisława Kostki 
i Romana Ignacego hrabiów Potockich  przynoszących 
chlubę swojemu rodowi współtwórców Ustawy 
Rządowej z 1792 roku, znanej jako Konstytucja 3 Maja, 
a także hr. Jerzego Michała Potockiego, starosty 
tłumackiego w 1778 roku, żonatego z księżniczką Teklą 
Jabłonowską herbu Prus III, będącą bliską krewną króla 
Stanisława Leszczyńskiego, której z kolei rodzeństwo 
zawarło związki małżeńskie z przedstawicielami 
książęcych domów Czartoryskich i Lubomirskich2. 
Z wszystkich dzieci wyżej wspomnianego Eustachego 
Potockiego i jego żony Marianny Kątskiej miała się 
urodzić w Tłumaczu, w 1747 roku córka Cecylia 
Urszula Potocka, zamężna później za księciem 
Hieronimem Januszem Sanguszko, matka księcia 
generała Eustachego Erazma Sanguszko3. Mi samemu 
udało się natrafić w księgach metrykalnych  
z Tłumacza jedynie na metrykę chrztu Florentyna Jana 

                                                 
1
 http://www.sejm-wielki.pl/ 

2
 Tamże 

3
 Tamże 

Potockiego, urodzonego w 1746 roku, syna Eustachego 
i Marianny Potockich z Potoka na Podhajcach. 

Z lat 1762 i 1764 pochodzą metryki chrztu 
odpowiednio Antoniny i Jana Nepomucena Krystiana 
Antoniego Kajetana Jabłonowskich, dzieci Józefa  
i Tekli. Niewątpliwie jest to rodzina starosty 
horyhladzkiego, który pieczętował się herbem 
Grzymała. Jego żona pochodziła z rodu Strutyńskich, 
zaś córka Antonina w późniejszych czasach wyszła za 
mąż za Ignacego Pietruskiego4. Z pierwszej połowy lat 
80-tych XVIII wieku pochodzą metryki chrztu Antoniny 
Julianny (ur. 1780) i Mateusza Pawła (ur. 1784) 
Romanowskich, dzieci Wita i Heleny z Pruszyńskich, 
właścicieli Piotrowa, których potomkowie według 
moich ustaleń dziedziczyli te dobra przynajmniej do 
połowy XIX wieku. 

W 1783 roku został ochrzczony w Tłumaczu 
baron Jacek Roch Józef Czechowicz, syn podsędka 
lwowskiego Rocha i Marianny Zabłockiej, właścicieli 
dóbr Pałahicze. Rodzicami chrzestnymi byli: Wincenty 
Skrzyński i Marianna Czosnowska (capitanea). 
W latach 1784 – 1796 w tłumackim Kościele były 
chrzczone dzieci małżonków hr. Antoniego Medarda 
Golejewskiego i hr. Heleny Skarbek, właścicieli dóbr 
Hryniowce i Korolówka. I tak w kolejności przyszły na 
świat: Antonina Julianna (1784), Balbina Klara (1785), 
Anna Teodozja (1786), Rafał Idzi Joachim (1787), 
Regina Rozalia (1789), Tomasz Adam (1791), 
Stanisław Jan Nepomucen (1793), Julianna Maria de 
Meriede{?} (1794) oraz Józef Patryk (1796). Z wyżej 
wymienionego licznego potomstwa wieku dorosłego 
na pewno dożyli hr. Julianna Golejewska, wzmianki 
o której znalazłem w parafii Gwoździec, oraz hr. Józef 
Patryk Golejewski, który odziedziczył majątek 
rodziców i z Elżbiety Szydłowskiej miał syna Adama 
Antoniego (ur. 1825), żonatego z Felicją Sarnecką 
(zm. 1904). Nagrobek tej ostatniej znalazłem 
przypadkiem na Cmentarzu Rakowieckim we Lwowie. 

Na przełomie lat 80-tych i 90-tych XVIII wieku 
właścicielem dóbr Przybyłów był Tadeusz Chrościński, 
który z Joanny Jordan miał synów Józefa Stanisława 
Jana Nepomucena Bartłomieja (ur. 1787) oraz 
Zwiryna Józefa Franciszka de Paulo (ur. 1789).  W tym 
samym czasie posiadaczem (dzierżawcą) dóbr 
Jezierzany był Józef Przybysławski, syn wojskiego 
kołomyjskiego Marcina i Konstancji N., ożeniony 
w 1789 roku w Tyśmienicy z hr. Urszulą Koziebrodzką, 
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córką starosty olchowieckiego Marcina i Zofii 
Broniewskiej (właścicieli dóbr Chocimierz),  
z której pozostawił córkę Annę Krystynę Józefę 
Przybysławską (ur. 1790), później zam. Radziszewską, 
żonę posiadacza dóbr Hostów oraz Andrzeja Ewelina 
Przybysławskiego (ur. 1792), później właściciela dóbr 
Dżurków i Uniż, żonatego z hr. Julianną Golejewską 
z Hryniowiec. 

Wielu Tłumaczan ma w swojej świadomości 
osobę sędziwej hrabiny Dzieduszyckiej z Pałahicz, 
która była ciotką pochodzącego z Jezupola znanego 
po wojnie z działalności artystycznej we Wrocławiu 
Wojciecha „Tunia” Dzieduszyckiego, a mieszkała 
w pałahickim dworze aż do II wojny światowej. 
Wprawdzie, jak dotąd nie udało mi się zidentyfikować 
osoby hrabiny, jednak Dzieduszyccy pojawili się 
w Tłumaczu już wcześniej. Pierwszym z nich był hr. 
Antoni Dzieduszycki (zm. w 1817 roku), właściciel 
dóbr Tłumacz, Nadorożna, Dolina, Gruszka i innych, 
żonaty z Marianną Koźmińską, z której przyszli na 
świat córka Maria i synowie Ignacy i Henryk. Ta 
pierwsza wyszła za mąż za hr. Rostworowskiego. Jej 
bracia byli kolejno żonaci z hr. Teodozją Mielżyńską, 
z którą młodszy miał w Tłumaczu córki: Marię (ur. 
1835) i Michalinę Henrykę (ur. i zm. 1838) oraz syna 
Michała (ur. 1839). Ten ostatni ożenił się 
z Amerykanką Bertą Jonas, a jego potomkowie żyli we 
Włoszech przynajmniej do II wojny światowej5. 

Z rodziną Dzieduszyckich związana jest ściśle 
historia dóbr tłumackich, tzw. klucza tłumackiego. Jak 
podaje „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego 
i innych krajów słowiańskich”, w czasach Pierwszej 
Rzeczypospolitej wraz z miejscowościami: Gruszka, 
Nadorożna, Jezierzany, Dolina, Olesza, Bortniki i Kolińce 
należał Tłumacz do dóbr koronnych w posiadaniu 
Potockich, którzy nabyli prawa do starostwa 
tłumackiego od Anny z Dybrowskich Niewęgłowskiej. 
Zajęty w 1801 roku majątek, władze Austrii oddały 
w 1807 roku spadkobiercom hrabiego Tadeusza 
Dzieduszyckiego jako częściowy ekwiwalent za Kosów 
i inne dobra. Dalsze jego dzieje są ściśle związane 
z powstaniem i upadkiem cukrowni w Tłumaczu, które 
to przedsięwzięcie zostało szczegółowo opisane 
w „Zeszytach Tłumackich. Klucz tłumacki, obejmujący 
miasteczko Tłumacz z Nadorożną oraz włości: 
Jackówkę, Łokutki, Słobudkę, Gruszkę, Bortniki, 
Jezierzany i Dolinę, przechodził kolejno 
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z Dzieduszyckich na Wertheimstein’a (bankiera 
wiedeńskiego), CK uprz. Towarzystwo akcyjne dla 
fabrykacji cukru w Galicji, w końcu na pochodzącego 
z Prus dyrektora Bredt’a. Natomiast kiedy i w jaki 
sposób, zapewne już mocno okrojone dobra tłumackie 
trafiły w ręce notariusza Władysława Dolais’a i jego 
żony Magdaleny z Kozubowskich, która po 
owdowieniu zaczęła je rozparcelowywać, z czego 
skorzystał w 1919 roku m.in. mój pradziadek, Feliks 
Biliński, tego już nie wiem. Wracając do historii 
ziemiaństwa i arystokracji, z przełomu lat 20-tych i 30-
tych XIX wieku pochodzą metryki dotyczące rodziny 
baronów Czechowiczów, będących, jak się okazuje 
właścicielami nie tylko Pałahicz ale także Jackówki. 

W 1822 roku, w Tłumaczu miał miejsce ślub 
posiadacza dóbr Dawidkowce, Antoniego Kiliana 
Sebastiana Rozwadowskiego, syna Kazimierza i Anny, 
z bar. Teklą Antoniną Czechowicz (ur. 1802), córką 
Jana i Teresy bar. Konopka, świadkami którego byli 
Andrzej Przybysławski z Dżurkowa i kniaź Roman 
Puzyna z Gwoźdźca. Z tego małżeństwa urodził się 
w 1827 roku, w Tłumaczu, syn Kazimierz Jacek 
Rozwadowski. Z kolei w 1830 roku miał miejsce ślub 
właściciela dóbr Kutyska, Feliksa Chlibkiewicz de 
Rutkowski, syna Jana i Marianny, z bar. Izabellą 
Czechowicz, córką Jana i Pauliny Żukowskiej, 
świadkami którego byli hr. Henryk Dzieduszycki 
i kniaź Roman Puzyna z Gwoźdźca. Z tego małżeństwa 
przyszła na świat w 1831 roku córka Ludwika Tekla 
Chlibkiewicz de Rutkowski, ochrzczona w Niżniowie. 
Jednak młodzi małżonkowie nie mieli szansy 
nacieszyć się sobą zbyt długo, ponieważ już rok 
później zmarła Izabella z Czechowiczów. Wdowiec po 
niej ożenił się po raz drugi z Wandą Franciszką 
Rozwadowską, z którą miał troje dzieci ochrzczonych 
w Niżniowie, tj. Bronisława Franciszka Piotra (ur. i zm. 
1836), Jana Witolda Alana (ur. 1837) oraz Jadwigę 
Zofię (ur. 1838). 

Z lat 1834 i 1836 pochodzą metryki chrztu 
urodzonych w Pałahiczach odpowiednio Władysława 
Feliksa i Teresy Joanny Teofili baronów Czechowiczów, 
dzieci właściciela dóbr Jackówka Piotra i Sabiny 
z Szydłowskich. Tenże Piotr był synem właściciela 
dóbr Zarubińce, bar. Jana i jego pierwszej żony Teresy 
bar. Konopka. Natomiast nieco wcześniej, bo  
w 1828 roku zmarł właściciel dóbr Pałahicze, bar. 
Jacek Czechowicz, niewątpliwie wyżej wspomniany 
syn podsędka lwowskiego Rocha. 
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O ile na podstawie dostępnych źródeł nie budzi 
wątpliwości odtworzenie genealogii wyżej 
wymienionych osób z rodu Czechowiczów, z których 
Piotr oraz Tekla Antonina i Izabella jako przyrodnie 
rodzeństwo (dzieci Jana) byli wnukami Rocha, o tyle 
do dzisiaj nie mogę powiązać z tą rodziną bar. 
Kazimierza Czechowicza żonatego z hr. Anną 
Golejewską, których córka Anna (ur. ok. 1800) wyszła za 
mąż w 1833 roku, w Tłumaczu za Tadeusza 
Przyborowskiego, syna Augusta i Jadwigi, 
pochodzącego z Jabłonki w Królestwie Polskim, 
świadkami którego to ślubu byli Izydor Izdebski 
właściciel dóbr Okniany, Antoni Rozwadowski posiadacz 
dóbr Turówka oraz Erazm Rozwadowski posiadacz dóbr 
Taworów. 

W 1848 roku, w Tłumaczu miał miejsce ślub 
Herminy Martiny Głusiewicz, córki posiadacza dóbr 
Gruszka Klemensa i Franciszki Kurowskiej, z Józefem 
Hoszowskim, szlachcicem z Sielca w cyrkule 
Stanisławów. Z tego małżeństwa przyszedł na świat 
Adam Hoszowski (ur. i zm. 1850). Siostra 
wspomnianej Herminy, Eugenia Głusiewicz, była żoną 
Egmunda Becht, posiadacza dóbr Niżniów, będących 
własnością ks. Karola Jabłonowskiego herbu Prus III 
i jego żony, Eleonory z hr. Skarbków. Na marginesie, 
w Niżniowie przyszły na świat dwie córki tej książęcej 
pary, tj. Ludwika Maria Karolina Balbina (ur. 1839, 
później zam. hr. Potocka) i Karolina Maria Eleonora 
Klaudia (ur. 1842, później zam. hr. Husarzewska). 
Bliską krewną Klemensa Głusiewicza musiała być 
wzmiankowana nieco wcześniej Dominika Głusiewicz, 
będąca żoną posiadacza dóbr Dolina Stanisława 
Grzegorza Klemensa Lachowskiego, z którym miała 
ochrzczonego w 1823 roku, w Tłumaczu syna 
Leopolda Marcina Klemensa. Inny syn tej pary, 
Eugeniusz Lachowski, był w późniejszych czasach 
starostą w Zaleszczykach, którego córka, Dominika 
Lachowska, zaślubiła około 1883 roku hr. Tomasza 
Benedykta Dzieduszyckiego, właściciela dóbr 
Karolówka w parafii Tłuste6. 

Z zachowanych do dnia dzisiejszego nagrobków 
na tłumackim cmentarzu na szczególną uwagę 
zasługuje miejsce pochówku CK starosty tłumackiego 
Leonarda z Ziemblic Bogusza. Tenże urzędnik 
austriacki był mężem hr. Magdaleny Zamoyskiej 
(primo voto Łodyńskiej), córki Adama Kleta i Rozalii 
Grabianki, z tzw. węgierskiej linii Zamoyskich. Na 
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przełomie lat 70 i 80-tych XIX wieku w Tłumaczu 
zostało ochrzczonych sześcioro dzieci zrodzonych  
z tego małżeństwa, z których czworo zmarło 
w dzieciństwie. Byli to: Witold (ur. 1874, zm. 1884), 
Maria Antonina (ur. 1876), Zbigniew (ur. 1879, zm. 
1879), Adam (ur. 1880), Zdzisław (ur. 1880, zm. 1881) 
i Stefania (ur. 1881, zm. 1881). Rodzicami 
chrzestnymi Marii Antoniny byli: nowy właściciel dóbr 
Niżniów (niewątpliwie nabytych od książąt 
Jabłonowskich) hr. Teodor Lanckoroński oraz babka 
hr. Rozalia Zamoyska (wdowa). 

Według herbarza Adama Bonieckiego w 1892 
roku, w Tłumaczu miał mieć miejsce ślub hr. 
Maurycego Dzieduszyckiego z Marią Doschot. Ciężko 
jednakże stwierdzić, czy jest ona tożsama ze 
wspomnianą wcześniej tajemniczą hrabiną 
Dzieduszycką z Pałahicz. W każdym bądź razie jej mąż 
był dość odległym krewnym gałęzi Dzieduszyckich 
z Jezupola. Innym głośnym ślubem, który miał 
miejsce wprawdzie nie w Tłumaczu ale w jego 
najbliższej okolicy (wzmiankę na jego temat 
odnalazłem w księdze metrykalnej parafii Markowce), 
było zawarte w 1928 roku, w Czarnołoźcach 
małżeństwo Franciszka Adolfa Antoniego Ścibor 
Rylskiego z księżniczką Marią Anną Puzyna (primo 
voto Ramułt), którego świadkiem był właściciel dóbr 
Czarnołoźce Adam Ścibor Rylski. 

W dwudziestoleciu międzywojennym została 
pochowana w Tłumaczu Kornelia Anna z Rola-
Sokołowskich Czechowiczowa (ur. 1860, zm. 1932), 
żona notariusza w Bolechowie, Jana Ostoja-
Czechowicza, z którym miała córkę Helenę Marię 
Czechowicz, urodzoną w 1895 roku, w Tłumaczu. 
Wprawdzie według moich ustaleń ci Czechowiczowie 
nie byli spokrewnieni z rodziną baronów 
Czechowiczów, jednak na uwagę zasługuje brat 
wspomnianego Jana, Konstanty Ritter von 
Czechowicz, nobilitowany 25 grudnia 1912 roku przez 
cesarza Franciszka Józefa. Był on unickim biskupem 
w Przemyślu, tajnym radcą, członkiem Izby Panów 
oraz kawalerem Orderu Żelaznej Korony II kl., 
odznaczonym licznymi orderami i dostojeństwami 
(m.in. prałat domowy papieski i hrabia papieski, 
asystent tronu papieskiego)7. 

Na zakończenie trudno nie wspomnieć jeszcze 
o rodzinie Szczepańskich, właścicieli folwarku Boskie 

                                                 
7
 Sławomir Górzyński „Nobilitacje w Galicji w latach 1772-

1918” 



            Zeszyty Tłumackie 2(50) 2012r. 
 

7 
 

koło Oknian, z których Piotr Dołęga-Szczepański (ur. 
1857, zm. 1939) był długoletnim Marszałkiem 
Powiatu Tłumackiego. Okazały grobowiec jego 
rodziny znajduje się na Cmentarzu Rakowieckim we 
Lwowie. 

 

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia 
 

Elżbieta Niewolska 
 

W  dniach od 8 do 17 lipca bieżącego roku 
miała miejsce kolejna, trzecia już wielka społeczna 
akcja „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Jest 
to dolnośląskie pospolite ruszenie, mające na celu 
ratowanie polskich nekropolii pozostawionych za 
wschodnią granicą, prowadzone pod patronatem 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu i  Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 
Patronat medialny nad akcją sprawuje TVP Wrocław 
w osobie Pani Grażyny Orłowskiej Sondej. Akcję 
rozpoczyna zbiórka funduszy umożliwiających 
wykonanie na cmentarzach prac porządkowych. 
Pieniądze zbierane są przede wszystkim przez 
młodzież dolnośląskich szkół w postaci symbolicznej 
złotówki oraz na kwestach w kościołach. Fundusz ten 
zasilają także samorządy, organizacje pozarządowe 
oraz prywatni sponsorzy. Etapem najważniejszym 
akcji jest praca młodzieży i nauczycieli, którzy w ten 
trudny i szlachetny sposób spędzają wakacje, ucząc 
się patriotyzmu i poznając historię Polski. Akcja 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” jest 
niezwykle wartościowym działaniem wychowawczym 
dla coraz większych rzesz młodych Polaków, 
pragnących brać udział w tym przedsięwzięciu. 
Zainteresowanie pracą na kresowych cmentarzach 
rośnie w niebywałym tempie. W I edycji uczestniczyło 
100 osób, w II – 150 osób, w tym roku wyjechało tylko 
350 osób, choć chętnych było ponad 600. Dziś jest 
wiadomo, że w 2013 roku do pracy wybiera się już 
prawie 500 osób. Tak duże zainteresowanie 
ratowaniem polskiego dziedzictwa na Ukrainie 
świadczy, że kresowy duch jest ciągle żywy, 
a potomkowie ekspatriowanych z ojczyzny Polaków 
chętnie wracają na dawne rodzinne ziemie. 

W tym roku po raz pierwszy udział w akcji 
ratowania polskich nekropolii wzięła udział młodzież 
z Gimnazjum im. Ks. Anny z Przemyślidów 
w Siechnicach pod opieką nauczycielki, pani Kamili  

Kłak oraz pani Moniki Pacyny. Siechniccy 
wolontariusze – Jagoda Semeniuk, Marcin Pacyna 
oraz Daniel Figaj pracowali na cmentarzu w Tłumaczu 
w 15 osobowej grupie, wraz z licealistami oraz 
studentami z Wrocławia: Dominiką Sieroń, Tomkiem 
Seniurą, Łukaszem Wolskim, Konradem Jaworskim 
oraz Augustem Jaworskim. W skład grupy 
wolontaryjnej wchodzili również przedstawiciele 
TMLiK Oddział Tłumacz - Irena Rosowska (szefowa 
grupy), Elżbieta Niewolska i Stanisław Skowron oraz 
dwie mamy młodych wolontariuszy: Danuta Seniura 
i Tamara Sieroń, które dodatkowo przygotowywały 
śniadania i kolacje dla całej grupy. Transport zapewnił 
grupie burmistrz Siechnic pan Milan Ušák w postaci 
wygodnego busa, a wsparcia finansowego na pobyt 
udzielili: Rada Osiedla Żerniki Wrocławskie oraz 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów 
Południowo Wschodnich Odział Tłumacz. Z ogromną 
satysfakcją przyjęłam także informację, że znaczący 
wkład finansowy w przeprowadzenie akcji miała 
Szkoła Podstawowa w Żernikach Wrocławskich. 

Podobnie, jak pozostałe polskie nekropolie na 
Kresach, cmentarz w Tłumaczu jest bardzo 
zaniedbany, zarośnięty gęstymi chaszczami, wśród 
których pozostało jeszcze wiele polskich mogił,  
bardzo zniszczonych zębem czasu i wymagających 
prac konserwacyjnych w szerokim zakresie. Wiele 
z nich to wartościowe zabytki sztuki cmentarnej 
z końca XIX  i początków XX wieku, o które warto 
byłoby powalczyć i utrzymać dla potomnych, 
poddając gruntownej renowacji. Jest to jednak 
przedsięwzięcie przekraczające możliwości zarówno 
finansowe, jak i techniczne grup wolontaryjnych. Do 
prac konserwacyjnych i restauracyjnych potrzebni są 
fachowcy budowlani oraz sprzęt, który umożliwiłby 
podniesienie i wyprostowanie niektórych pomników, 
a także środki do trwałego odchwaszczania. 

Praca przy porządkowaniu tłumackiego 
cmentarza była bardzo ciężka i polegała głównie na 
wycinaniu krzewów i chwastów zarastających groby, 
czyszczeniu nagrobków z mchów oraz  malowaniu 
liter nagrobnych inskrypcji i metalowych ogrodzeń. 
Pracowaliśmy codziennie w ogromnym upale (35 st.), 
lecz młodzież się nie oszczędzała i z wielką satysfakcją 
zauważyłam, że poczucie z pełnionego ważnego 
i zaszczytnego zadania jest dla niej ważniejsze niż 
zmęczenie. Wspaniale jest obserwować młodych 
ludzi, gdy budzi się w nich świadomość naszego 
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kresowego dziedzictwa – polskiej historii czytanej 
z nagrobków, ratowanej od zapomnienia, jej 
bogactwa i wielkości. Jakże wzruszający jest widok 
młodego człowieka, gdy odnawiając polskie napisy 
pochyla się nad grobem z wielką atencją i czułością. 
Do pracy na cmentarzach wyjeżdżają młodzi ludzie 
żądni przygody, wracają wspaniali, młodzi Polacy. 
Te cmentarne lekcje historii pełne wzruszeń 
i zmęczenia mają w sobie magię przywołującą pamięć 
przodków, ale także nostalgiczną tęsknotę za tym, co 
minęło. Są sentymentalną podróżą, która w sercach 
pracujących tam ludzi, bez względu na wiek 
pozostawia niezapomniany obraz, do którego zawsze 
chce się wracać.  

Wyjazd na Ukrainę nie był wypełniony jedynie 
ciężką pracą. Dwa wolne dni wykorzystaliśmy na 
odpoczynek i zwiedzanie Stanisławowa oraz Lwowa. 
Wieczory wypełnione były spotkaniami z bardzo 
życzliwą nam tłumacką młodzieżą, która zaprosiła 
nas na koncert chóru „Acsios”. Specjalnie dla nas 
chór dał koncert muzyki cerkiewnej oraz zaśpiewał 
ludowe ukraińskie pieśni w tłumackim Domu Kultury, 
mieszczącym się w dawnym budynku „Sokoła”. Nasze 
wyjazdy na Ukrainę, praca na cmentarzach oraz 
kontakty z życzliwymi nam mieszkańcami obecnego 
Tłumacza pozwalają nawiązywać prawdziwe 
przyjaźnie, uczą poszanowania tradycji i kultury obu 
narodów oraz dają nadzieję na wyprostowanie 
tragicznych kart wspólnej historii. I to jest także 
bardzo ważny element prowadzonej od kilku lat akcji 
porządkowania polskich cmentarzy na Ukrainie. 

Poeta Artur Oppman napisał kiedyś o Ziemi 
Kresowej takie strofy: „Ziemio Kresowa – ty 
nieugaszony zniczu. Feniksie wstający z popiołów. 
Sztandarze krwawy w kawałkach, najczystsza nuto 
polskości. Okopie wciąż czujny u wrót zaspanej 
Europy, Wielkie Księstwo Baroku. Ciszo nieruchoma 
samotnych dworków i świątyń, gdzie Bóg wraca. 
Zegarze, który nazad jest cofniony, przeszłości 
w przyszłość wsłuchana arko, gdzie Wilno i Lwów 
ocalone patrzą nam w oczy” . Kończąc, pragnę jego 
słowami podsumować swoją relację z pobytu 
w Tłumaczu w głębokim przekonaniu, że dzięki naszej 
miłości, pracy i mądrości Ziemia Kresowa powstanie 
niczym Feniks z popiołów, a wiedza o niej będzie 
dumą i siłą dla Polaków na nadchodzące lata. Na 
potwierdzenie swoich słów pragnę przytoczyć 
wypowiedzi młodych ludzi biorących  już trzeci raz 

udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” oraz podziękować z całego serca 
dyrektorom Gimnazjum – panom Cezaremu 
Szeligiewiczowi i Arturowi Kaliszczakowi oraz Radnej 
Rady Miejskiej w Siechnicach pani Joannie Boreckiej 
Papiorek za zorganizowanie spotkania z młodzieżą 
promującego akcję, panu Burmistrzowi Milanowi 
Ušákowi  oraz Radzie Osiedlowej w Żernikach 
Wrocławskich za wsparcie naszej chlubnej 
działalności. Zachęcam także do dalszej współpracy. 
Zachęcam, bo nigdy i nigdzie nie poczuje się tak 
cudownego wzruszenia i dumy z wykonanej pracy, 
gdy na pożegnanie w dniu odjazdu, po zapadnięciu 
zmroku zapłoną znicze i w ich świetle odbiją się 
świeżo uporządkowane groby, pomalowane krzyże 
oraz nagrobne inskrypcje dające duszy kojące 
poczucie dobrze spełnionego obowiązku. 

 
 

Relacje uczestników akcji 
 

Łukasz Wolski: Uczymy się przez całe życie, to 
prawda. Nigdy jednak moje życiowe przeżycia 
i doświadczenia nie były tak intensywne jak podczas 
wyjazdu na ukochane Kresy. Ukochane, bo jest w nich 
jakaś zaklęta moc, coś co przyciąga i nie daje 
zapomnieć o tych wspaniałych miejscach. Przez chwilę 
pomyślałem także "ukochane, bo utracone", ale 
przecież właśnie dzięki takim akcjom odzyskujemy je. 
Co roku w lipcu te ziemie stają się znów polskie, 
a w naszych sercach jeszcze dłużej - przez okrągły rok. 
Sam Tłumacz, w którym byłem już po raz trzeci (wraz 
z "tłumacką rodziną"), jest dla mnie miejscem 
wyjątkowym. Wracać będę do niego całe życie, choć 
myślami nie rozstaję się z nim ani na chwilę. Cmentarz 
naszych przodków, którego porządkowanie daje 
niezwykłą satysfakcję; ostatnia Polka w Tłumaczu, 
niezwykła pani Józia; ukraińska młodzież, z którą 
połączyła nas prawdziwa przyjaźń, niezwykły folklor, 
poszanowanie tradycji i kultury - wszystko to wiąże 
mnie z tym miasteczkiem bezpowrotnie. Patriotyzm 
można realizować na wiele sposobów, my znaleźliśmy 
nasz własny. Znaleźliśmy życiową pasję, bo dziś nie 
wyobrażamy sobie, by nie wrócić tam po raz kolejny. 
I wiem jeszcze jedno: nie trzeba się urodzić na Kresach,  
by być Kresowiakiem. 
 

Tamara Sieroń: Na wyjazd namówiła mnie moja 
córka Dominika, która z akcją jechała na wschód po 
raz trzeci. Wszystko to, o czym mówiła sprawdziło się. 
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Tłumacz przywitał nas serdecznie. Owszem, praca na 
cmentarzu była ciężka, ale opłacało się. Z każdą 
godziną z gęstwiny zarośli ukazywały się piękne 
polskie nagrobki. Napawało mnie to dumą, że mogę 
przyczynić się do wspierania akcji ratowania naszych 
cmentarzy na kresach. Wracałam wzbogacona 
nowymi doświadczeniami, przeżyciami i przyjaciółmi. 
Nasza grupa była bardzo zżyta, ze względu na fakt, że 
znaliśmy się już 3 lata, bo wszyscy "zatłumaczeni" żyją 
tym miastem nie tylko od lipca do lipca, ale też na co 
dzień. Teraz już wiem, co córka miała na myśli mówiąc, 
że długo trzeba czekać do następnego wyjazdu. 
Wspólnie odliczamy dni do kolejnych wakacji. 
 
Dominika Sieroń: Tłumacz za każdym razem czaruje. 
Jest miastem niezwykłym, wyjątkowo serdecznym 
i ciepłym. Tutejsza ludność wspiera nas w naszych 
poczynaniach na cmentarzu, który jest sercem tego 
miejsca. To tu, właśnie na cmentarzu spoczywa 
tłumacka elita, świadcząca o wielkości tego miejsca. 
Wystające sponad muru cmentarnego krzyże 
i pomniki przypominają mi o naszej historii 
jednocześnie budząc we mnie patriotyczne uczucia, 
których w Polsce nigdy nie doświadczyłam. Prócz 
tego zrozumiałam, że ludzie są wszędzie tacy sami, 
dążą do tego samego i mają podobne autorytety 
i ideały. Nie liczy się ilość banknotów w portfelu, ani 
auto w garażu - liczy się to, co ma się w sercu. Bardzo 
dziękuję wszystkim, dzięki którym miałam możliwość 
zakochać się w Tłumaczu, pierwszy raz 3 lata temu; 
dziękuję, że wyjazd otworzył mi oczy i nauczył 
szacunku do miejsc poza granicami naszego kraju, 
a w których czuć, widać i słychać Polskę, czyli nas. 
Bardzo się cieszę, że w końcu moja mama mogła na 
żywo zobaczyć i poczuć to, co mnie ciągnie na 
wschód, do Tłumacza, a od teraz już naszego 
Tłumacza. 
 

Konrad Jaworski: Akcja "Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia" to coś więcej niż wolontariat, to 
mentalna podróż szlakami Polskiej historii i kultury, 
to podróż, która pokazuje jak naprawdę wyglądają 
Kresy. Miasto Tłumacz ma swój urok, mamy 
świadomość bycia duchowo związani z tą 
miejscowością, ze względu na wiele aspektów takich 
jak groby naszych przodków, czy bliskość z miejscową 
ludnością, która jest dla nas serdeczna, jak rodzina 
i która czeka na lato, w którym znowu przyjedziemy. 
Mamy  po prostu wrażenie że jesteśmy u siebie, 

w dawnej Polsce. Bez namysłu pojadę tam jeszcze raz. 
 

Tomasz Seniura: Tłumacz jest miejscem, który na 
dobre zapisał się na mapie moich wakacyjnych 
planów. Nie ma dnia, żebym nie wspominał miłych 
chwil spędzonych tam. Ciągle myślę o tamtejszych 
ludziach, pracy na cmentarzu, pięknych widokach 
oraz przepysznych pierożkach. Sam cmentarz jest 
bardzo zaniedbany i potrzebuje pielęgnacji na co 
dzień, bo raz w roku to naprawdę za mało, chociaż z 
roku na rok - przyznam - pracuje się łatwiej. Tłumacka 
nekropolia zawiera w sobie bardzo cenne nagrobki. 
To tyle jeśli chodzi o cmentarz. Życie w Tłumaczu 
płynie bardzo szybko, ponieważ praktycznie całe 
miasteczko wie kim jesteśmy i co robimy i przy tym są 
bardzo życzliwi dla nas, zapraszają nas do siebie by 
podtrzymać polsko-ukraińską więź, bo słowianin ze 
słowianinem umie się dogadać. W tym roku czas na 
Ukrainie płynął bardzo szybko i nie zdążyłem się w stu 
procentach nim nacieszyć, ale mam nadzieję, że za 
rok znowu spotkam się z moimi przyjaciółmi ze 
wschodu. Pozdrawiam moich Tłumackich kompanów 
KOCHAM WAS! 
 

Zagadnienia systematyzujące teksty 
o polskich cmentarzach na Ukrainie  

Tłumacz 
 

Opracowano w ramach akcji  
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”   

 
Elżbieta Niewolska 
 

Lokalizacja cmentarza 
Pierwsza wzmianka o otwarciu nowego 

cmentarza oraz kaplicy cmentarnej w Tłumaczu 
pojawia się w 1894r. i odnotował ją w swoich 
tłumackich zbiorach dr M. Nikosiewicz. Fundatorką 
cmentarza była Hieronima Jahnowa, właścicielka 
dóbr tłumackich. Jej grobowiec znajduje się 
w centralnym punkcie cmentarza, przy głównej 
bramie wejściowej i w dość dużej odległości od części 
zinwentaryzowanej w niniejszym opracowaniu.  

Cmentarz w Tłumaczu ma kształt trapezu 
i zlokalizowany jest w południowej części miasta, przy 
drodze prowadzącej do wsi Koroliwka (d. Korolówka) 
i Bortniki.  Wzdłuż dłuższego boku trapezu ciągną się 
równolegle dwie, długie, główne aleje oraz jedna 
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krótsza, powstała prawdopodobnie już po wojnie.  
Jedna z dwóch głównych alej (wewnętrzna), przy 
której znajdują się stare grobowce połączona jest 
prostopadłą aleją z wejściem głównym od strony 
ulicy. Przy alejce tej znajduje się grobowiec fundatorki 
cmentarza Hieronimy Jahnowej, właścicielki dóbr 
Tłumacz.  Z trzech stron  cmentarz otoczony jest 
siatką, natomiast od ulicy metalowym płotem oraz 
nowym, żelbetowym, betonowym ogrodzeniem, 
postawionym w ostatnim roku. W ogrodzeniu znajdują 
się trzy wejścia: dwa główne zamykane bramami 
z siatki oraz jedno wąskie, niezamykane, prowadzące 
do południowej części cmentarza w kształcie 
czworoboku o wymiarach ok. 100/100/130/40. 
W obszarze tym znajduje się kaplica cmentarna, 
pełniąca obecnie rolę kościoła katolickiego oraz  
polskie groby z  przełomu  XIX i XX wieku. Tłumacki 
cmentarz jest czynnym cmentarzem komunalnym 
o powierzchni ok. 5 hektarów. W związku z brakiem 
miejsca pochówki odbywają się obecnie również 
w części cmentarza, gdzie znajdują się ostatnie polskie 
groby, szczególnie w mogiłach,  które nie mają  już 
polskich napisów. Pochówki odbywają się w starych 
mogiłach lub obok nich. Zgodnie z informacjami 
obecnych mieszkańców większość polskich grobów 
została zburzona przez Rosjan w czasie ostatniej 
wojny lub nieco później.  

 

Osoby pochowane na cmentarzu  
 

Obecnie w przeważającej ilości odbywają się 
pochówki w obrządku grekokatolickim, ale także 
pojedyncze pochówki w obrządku rzymskokatolickim. 
Ze względu na istniejącą obecnie w Tłumaczu dość 
dużą ilość wiernych kościoła prawosławnego 
prawdopodobnie pochówki odbywają się także 
w tymże obrządku. Od momentu założenia cmentarza 
do roku 1944/45, czyli do czasu ekspatriacji Polaków 
z Tłumacza, cmentarz był wyraźnie dwuwyznaniowy 
i pochówki odbywały się w dwóch obrządkach – 
rzymskokatolickim i grekokatolickim. Trudno jest 
ocenić, które z grobów przynależą do odpowiedniego 
obrządku. Można założyć, że groby opisane cyrylicą 
należą do wiernych wyznania grekokatolickiego, lecz 
wiele z nich, szczególnie te z okresu powojennego 
może należeć do wiernych rzymskokatolickiego 
wyznania, o czym świadczyć mogą zapisane cyrylicą  
polskie nazwiska. Wśród nielicznych zachowanych 
polskich grobów  przetrwały w dość dobrym stanie 

przede wszystkim groby oraz grobowce osób 
zamożnych i znaczących dla Tłumacza. Wynika to 
zapewne z zasobności rodzin i związaną z tym 
trwałość i solidność  nagrobków z piaskowca, granitu 
lub marmuru. 

 

Nagrobki osób zasłużonych dla Tłumacza  
 

Ks. Franciszek Sawa - proboszcz obrządku łacińskiego 
w Tłumaczu w latach 1866-1879. Jego zasługą była 
konsekracja w 1876r. murowanego kościoła 
parafialnego p.w. św. Anny. Pełnił funkcję marszałka 
powiatu, był posłem do Rady Państwa w Wiedniu 
oraz na Sejm Galicyjski. Znany był też z hojności dla 
ubogich.                                         
Leonard Ziemblic Bogusz – starosta tłumacki w latach 
1871-1883, członek Towarzystwa Agronomicznego 
i Towarzystwa Przyjaciół Oświaty Ludowej. 
Zachowane są częściowo zniszczone fotografie. 
 

Rodzina Szankowskich:  

Wincenty Krzywda Szankowski – magister farmacji 
i aptekarz w Tłumaczu, służył w gwardii Narodowej 
Lwowskiej Legii Akademickiej w dobie Wiosny Ludów.  
 

Marjan Teofil Krzywda Szankowski  - syn Wincentego. 
Właściciel apteki w Tłumaczu od 1902r., doskonały 
farmaceuta oraz wybitny działacz społeczny 
i samorządowy. Brał czynny udział w pracach 
Towarzystwa Szkół Ludowych, Towarzystwa Kółek 
Rolniczych, zakładał czytelnie i sklepy wiejskie. Był 
bardzo czynny w Radzie Powiatowej i Radzie Szkolnej. 
Udzielał się w pracach "Sokoła" i Czerwonego Krzyża. 
Najwięcej uwagi poświęcał sprawom miasta, 
w którego Radzie zasiadał od 1905 r. W czasie I wojny 
światowej działał społecznie służąc pomocą i radą 
wszystkim potrzebującym. Po odzyskaniu 
niepodległości, jako jeden z wybitnych przedstawicieli 
społeczeństwa został w 1926 roku mianowany 
Komisarzem Rządowym.  W roku 1927 został przez 
członków Rady Miejskiej jednogłośnie wybrany na 
stanowisko burmistrza miasta Tłumacza, który pod 
jego kierownictwem odbudowywał się po 
zniszczeniach wojennych.  Szczególnych  starań 
dokładał w celu jego upiększenia. Za jego to sprawą 
i dzięki jego ofiarności umieszczono zegar na wieży 
kościoła pw. Świętej Anny, był też fundatorem figury 
Matki Boskiej w parku miejskim. Jako człowiek dużego 
serca, znany był ze swej dobroczynności. Często 
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pomagał ludziom ubogim. Dzięki jego staraniom 
i wsparciu finansowemu jeden z bardzo zdolnych 
uczniów gimnazjum, którego rodziców nie było stać na 
kształcenie syna, skończył gimnazjum, a następnie 
studia wyższe we Lwowie. Mimo ogromu zajęć 
związanych ze sprawami miasta, znajdował czas na 
ożywione życie towarzyskie. Bywał w Wiedniu, Pradze 
i Lwowie. W uznaniu jego osiągnięć, poświęcenia 
i niezwykłej ofiarności w pracy dla swojego miasta 
w roku 1930 obdarzono go najwyższą będącą 
w dyspozycji miasta godnością Honorowego 
Obywatela Miasta Tłumacza. 

 

Edward Robert Halkiewicz (1882-1930)– nauczyciel 
greki, łaciny i kultury klasycznej w Państwowym 
Gimnazjum w Tłumaczu. Przez pewien czas pełnił 
funkcję prefekta w tłumackiej bursie. Pochowany 
wraz z synem, który zmarł tragicznie rok przed 
śmiercią ojca. Według relacji świadków w tej samej 
mogile spoczywa także pani Halkiewiczowa, żona 
Edwarda i matka Emila, która pozostała w Tłumaczu 
nie chcąc zostawić grobu swoich najbliższych. Zmarła 
w latach 60-tych. Niestety na grobie nie ma żadnej 
wzmianki o jej pochówku. 
Michał Wroński – nauczyciel w Tłumaczu 
Karol Rola Sokołowski – dzierżawca dóbr w Tłumaczu 
Jan Wereszczyński – CK adiunkt powiatowy 
Jadwiga Ćwiąkalska – absolwentka filozofii U.J. – 
nauczycielka w Tłumaczu (zachowana fotografia) 
Kornelia Anna Ostoja Czechowiczowa z Rola 
Sokołowskich, żona notariusza w Tłumaczu 
Rodzina Tuzinkiewiczów (nie wiadomo, kto spoczywa 
w grobowcu) – właściciele tłumackiej elektrowni. 
Leopold Semmel - emerytowany starszy oficjal. 
sądowy. 
Jan Bieniasz – zaw. st. sierżant P.P.S.K., instruktor 
P.W. w powiecie tłumackim 
Konstanty Krzemiński – lekarz powiatowy 
Anton Heinrich Horn - księgowy, kupiec, lwowianin  
(inskrypcja po niemiecku) 
Włodzimierz Żegiestowski – c.k. naczelnik sądowy 
Franciszek Pykosz - c.k. adiunkt podatkowy 
Hieronima Jahnowa – właścicielka dóbr Tłumacz, 
fundatorka nowego cmentarza. 
Gustaw Penther – dyrektor Poczty i Telegrafu w 
Tłumaczu 
Antoni Smólski – sekretarz Starostwa Powiatowego w 
Tłumaczu w latach 1868-1874 

Kopiec z drewnianym krzyżem na szczycie – 
symboliczny grób nieznanych ofiar I wojny światowej 
 

W części oznaczonej, jako polska część cmentarza, 
znajdują się groby oraz grobowce opisane cyrylicą 
z tego samego okresu, co groby polskie, należące 
prawdopodobnie do obywateli Tłumacza 
narodowości ukraińskiej. Trudno jest definitywnie 
ocenić, czy  grób opisany cyrylicą należy do osoby 
narodowości ukraińskiej, czy polskiej. 

 
Architektura nagrobków 

 
Najbardziej typowymi formami nagrobnymi 
w polskiej części cmentarza są krzyże – metalowe 
oraz kamienne, anioły, stelle oraz pomniki w formie 
obelisku. Dosyć często na nagrobkach powtarza się 
w formie płaskorzeźby głowa Chrystusa w cierniowej 
koronie. Na jednym z grobów znajduje się kamienny 
posąg Matki Boskiej. Nie znalazłam żadnego grobu 
z symboliką patriotyczną, poza ziemnym kopcem 
upamiętniającym ofiary I wojny światowej, 
opatrzonym drewnianym krzyżem i bez jakichkolwiek 
inskrypcji. Podstawowym budulcem zachowanych 
nagrobków jest piaskowiec oraz marmur. Na kilku 
nagrobkach powtarzają się sygnatury dwóch 
pracowni kamieniarskich ze Stanisławowa – Mariana 
Antoniaka i Kazimierza Bębnowicza. 

 
Inwentaryzacja części polskiej cmentarza 

 

1. Ks. Franciszek Sawa  

Tu spoczywają zwłoki/KS. Franciszka    
Sawy/Proboszcza obrządku łac./Prezesa Rady 
powiatowej/ i Posła na Sejm krajowy/Przeżywszy 
lat 61/zmarł 22 kwietnia 1897/Któremu w 
uznaniu Jego zasług/Jako swemu Marszałkowi/ 
Postawiła ten pomnik Rada powiatowa Tłumacka. 

 

Kamienna stela z boniowanymi narożami 
zwieńczona kamiennym krzyżem. Pod krzyżem 
płaskorzeźba w kształcie wieńca oraz inskrypcja. 
Krypta murowana z cegieł, przykryta warstwą 
ziemi i uszkodzona od góry. Ogrodzona wysokim, 
żeliwnym ogrodzeniem. Wewnątrz nienaruszona 
metalowa trumna. 
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2. JAN WERESZCZYŃSKI ,C.K. ADJUNKT 

POWIATOWY, ur.11. Czerwca 1829. Zmarł 6 

Kwietnia 1881. 
 

3. MARYA MARAMOROSZ , 1882 – 1886 
 
 

4. JÓZEF NAŁĘCZ FILIPECKI *1809 +1881 

MARYA FILIPECKA *1818 +1884 „DZIECI 
NAJLEPSZYM RODZICOM” 
 

5. LEONARD  ZIEMBLIC  BOGUSZ 

C.K. STAROSTA 
UR. 1823.  UM. 1883 
WITUŚ, ZBIŚ, ZDZIŚ, STEFCIA 
PROSZĄ ZDROWAŚ MARYA 
 

6. EDWARD ROBERT HALKIEWICZ 

PROF. GIMN. W TŁUMACZU 
7 XI 1882  -  17 I 1930 
EMIL ZDZISŁAW HALKIEWICZ 
ABSOLWENT GIMNAZJALNY 
20 XI 1909  - 20 VI 1929 
Proszą o Anioł Pański 
Inskrypcja: 
„Mężu i Synu drodzy ukochani. Szczęście moje 
tu spoczywa i cóż dla mnie pozostało? Ziemia 
która Was pokrywa.” 
 

7. Tu spoczywają 

DOMINIK  (… NIECZYTELNE) 
JAWORSKI 
UR. Z VOL PANA 
Um. 1?/8 1930 PRZE. LAT 58 
ANNA (HEL.. DALEJ NIECZYTELNE) 
JAWORSKA 
(NIECZYTELNE) ZM 13/3  94R…/… EJ WIO 
ŻYCIA 
 

8. Ś.P. 

MICHAŁ WROŃSKI 
NAUCZYCIEL W  TŁUMACZU 
*22 XI 1883  +20 XII 1930 
 

        9. TU SPOCZYWA 
               WŁADYSŁAW SURMACZEWSKI 
               PRZEŻYŁ LAT. 76 
               ZMARŁ DNIA ½ 1931 
               PROSI O ANIOŁ PAŃSKI 

 

10. TU SPOCZYWA 

 IGNACY ŻYWICKI 
 PRZEŻ. 72L. 

 +8.3.1931 
 NIECZYTELNE   (tablica metalowa) 
 

Ś+P                   (tablica kamienna) 
IGNACY ŻYWICKI 
przeżył 72   +8/III 1931 
 

Z Szaczyńskich 
TEKLA ŻYWICKA 
przeżyła 52   +12/XI 1934 
Proszą o Zdrowaś Maria 
 

11. Ś.P. 

MARYA KUCYKOWA 
ZE STARAKÓW 
UR. 1863. ZM. 1936R. 
PROSI O MODŁY DO BOGA 
 

BRAKUJE TABLICY NA STRONIE PRAWEJ Z 
INW. Z 1998R. WG Z. HAUSERA Z NAPISEM: 
TU SPOCZYWAJE ROZALIA TUCIUKIEWICZ Z 
ILCZYSZYNÓW 
PROZYŁA 73R. POMERŁA 18/10 1931 
(INSKRYPCJA PISMEM ŁACIŃSKIM) 
 

12. NIKODEM  ŻURBICKI 

Przeż. lat 52 
zmarł  25/12 1918 
Pokój jego cieniom! 
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie 
zmiłuj się nad nami 
 

13. Ś.P. 

Jadwiga 
ĆWIĄKALSKA 
Absolwentka filozofji  U.J. zgasła w 25 wiośnie 
życia  
dnia 2 lutego 1934 r. 
Inskrypcja: 
„Wszystkie myśli i wszystkie marzenia 
I całą radość z życia i istnienia zabrałaś z sobą. 
I pozostała nam tylko mogiła 
Taka niewielka - a szczęście zmieściła.                       
M. ANTONIAK 
 

14. TU 

SPOCZYWA Ś P 
FELIKS 
KOBYLAŃSKI 
UR 1863 ZM 1934 
CZEŚĆ 



    
 

 

Rodzeni z czarnej gleby,  

wyrośli na słońcu, 

Pachniemy jak kopice  

suszonego siana. 

I wiedząc, że nas darnie  

przytulą na końcu, 

Do ziemi się zwracamy:  

moja kochana. 

Wystarczy nam tak mało…  

Wyciągniecie ręki 

Po jabłka młode pośród 

 tych co zwiędną liści, 

Chlebów ślazowych małe,  

skrojone bochenki 

I wróble u stóp w prochu,  

szarzy optymiści. 
 

K. Wierzyński 

 



    
 

 



    
 

 



    
 

 



    
 

 



    
 

 

Grobowiec Hieronimy Jahnowej, fundatorki cmentarza. 



    
 

 



    
 

 
Stoją od lewej, rząd I: Danuta Seniura, Tomasz Seniura,  Dominika Sieroń, Kamila Kłak,  Irena Rosowska, 

Konrad Jaworski .  rząd II: Łukasz Wolski,  Daniel Figaj,  Jagoda Semeniuk,  Stanisław Skowron,  Marcin 

Pacyna,  Monika Pacyna,  Tamara Sieroń,  August Jaworski,  Elżbieta Niewolska               Zdjęcia: E. Niewolska 
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JEGO PAMIECI 
 

15. TU SPOCZYWA 

JÓZEF  FRANZ 
przeż. lat 54. zm. 2/I 192 
POKÓJ JEGO POPIOŁOM 
 

16. Ś+P 

MARJA 
MIKULSKA 
ucz. VI kl. szk. lud. 
*11/8  1919  +13/4 1932 
ŚPIJ SŁODKO DROGA CÓRKO 
 

17. Janina Jasińska (brak fotografii) 
 

18. Waleria z Nowosielskich Wiśniewska (brak 

fotografii) 

19. KAROL  Rola SOKOŁOWSKI 
              ur. 17/11 1858   zm. 28/I 1926 (grobowiec) 
 

20. Ś+P 
z Waszkiewiczów 
KSAWERA TYRCHOWA 
*1/III 1856 + 30/III 1925 

21. GROBOWIEC PAWŁOWSKICH 
TU SPOCZYWA 
JÓZEFA z Pawłowskich 
DOŁHAŃCZUKOWA 
zmarła w 21 roku życia 4 sierpnia 1925 
Pokój Jej duszy   
 

22. Nieczytelny  stary (cyrylica) 
 

23. Grobowiec Ostoja Czechowiczów 
    Ś+P 
    z Rola Sokołowskich 
    KORNELIA  ANNA 
    OSTOJA 
    CZECHOWICZOWA 
    ŻONA NOTARJUSZA 
    *3.III.1860. 
    +13.IX.1932. 
    Inskrypcja: 
    Żyliśmy, bo Chciałeś. 
   Umarliśmy, bo Kazałeś. 
   Zbaw – bo Możesz 
   O Boże! 
 

                 M. ANTONIAK 

                 STANISŁAWÓW 
 

24. Grobowiec Rodziny 
W. i E. 
Piotrowiczów 
 

         M. ANTONIAK 
         STANISŁAWÓW 

 
25. GROBOWIEC KOHUTÓW 

26. GROBOWIEC TUZINKIEWICZÓW 

27. GROBOWIEC  ZAJCIW  (cyrylica) 

28. Grobowiec nieznany 

29. GROBOWIEC  STOROŻÓW 

30. GROBOWIEC RODZINY  M. KULINICZÓW 

(cyrylica) 

31. GROBOWIEC TABACZKOWSKICH 
 

32. Ś.+P. 

MARYA 
z Tabaczkowskich 
WOŁOWCOWA 
ur. 6/X 1870.  zm. 5/II 1933. 
 

33. ANIELA z Pentherów SIMONOWA 

+28/12 1911. w 24r. ż. 
GUSTAW PENTHER 
+28/12  1919 W 35 r. ż. 
PROSZĄ O ANIOŁ PAŃSKI 
 

34. TU SPOCZYWA 

LEOPOLD SEMMEL 
em. st. oficjal. sąd. 
zm. 29/III 1933 przeż. lat 74. 
 

35. TU SPOCZYWA 

Ś.P. 
JAN BIENIASZ 
ZAW. ST. SIERŻANT P.P.S.K. 
INSTRUKT. P.W. POW. TŁUMACZ 
ZMARŁ W TŁUMACZU DNIA 20/II 1936 
PRZEZYWSZY LAT 36 
PROSI 
O ZDROWAŚ MARIA 
 

36. GRÓB NIEZNANY 
 

37. WOŁODIMIR STEFAN KŁODNICKIJ (cyrylica) 

*8/IV 1923  +27 VII 1936 
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Inskrypcja po ukraińsku oraz napis „Czomu?” 
 

38. Ś.+P. 

Julia z Czoharów 
ĆWIĄKALSKA 
zm. 8/XII 1938 w 25 r. życia 
Prosi 
o Pozdrowienie Anielskie 
 

39. GROBOWIEC KOWALEWSKICH  BILIŃSKICH 
 

40. Halusia 

najukochańsza córka 
Edwarda i Józefy 
Hirschmullerów 
Ucz. VI kl. szk. powsz. 
*20/  XII 1923 + 7/XI 1935 
Śpij słodko! 
 

41. Joanna 

najdroższa córka 
PETRONELI I JÓZEFA 
ROLEWICZÓW 
*20/V 1904.  +4/III 1928. 
Śpij słodko! 
 

42. TU  SPOCZYWA 

najdroższa matka 
Elżbieta ze Szwedów 
KOSTECKA 
(daty nieczytelne) 
 

43. Konstanty Krzemiński 

(Reszta napisów nieczytelna) 
 

44. Maria z Kovalszkych 

Kurylak 
 

45. Hier rulet (Tu spoczywa) 

ANTON  HEINRICH  HORN 
Ober buchalter  der Gutz . 
Herrschaft Tłumacz gew. 
Kaufmann und Lemberger 
Burger geboren 1831 
gestorben 1891 
Frie de selner Asche 
 

46. TU SPOCZYWA 

MARYLA   (NIECZYTELNE RODOWE 
NAZWISKO) 

TOMŻYŃSKA 
(NIECZYTELNE DATY) 
 

47. Kornelia Maksymiuk (grób nowy) 
 

48. Tu spoczywają 

  LEON BILIŃSKI 
  przeżył  l. 64  +25/12  1909 
  Joanna  z Kurylaków 
  BILIŃSKA 
  przeżyła l. 55  +2/ 11  1918 
POKÓJ  ICH  DUSZOM 
 

49. Tu spoczywa ś.p. 

STEFANIA 
najdroższa dziecina Starostów 
SZALAMONÓW 
usnęła w Panu w 15 wiośnie życia 
1894. 
Inskrypcja: 
Gdy w smutku serca przy Twym grobie 
stoimy 
Stefciu myśląc o Tobie, 
Ty droga dziecino wraz z aniołami 
myśl również o nas i módl się za nami. 

 

50. EMILIA  Z  KOZICKICH  (napis na kamieniu) 

MAJEWSKA 
ZMARŁA W 27 ROKU ŻYCIA 
W dniu (dalej nie spisane) 
Inskrypcja: 
Cześć pamięci drogiej … (reszta napisu 
zniszczona przez wmontowanie nowej 
tablicy) 
 

ADAŚ  KOZICKI 
ur. 28/4 1897. 
zm.  30/11 1897. (napis na wspólnej tabl.) 
 

JAN  MAJEWSKI 
ur. 18/9 1863. 
zm.  16/1 1909. (napis na wspólnej tabl.) 
 

EMILIA  Z  KOZICKICH 
MAJEWSKA 
zm. w 27 r. życia 
3/8 1895. 
POKÓJ  ICH  DUSZOM!  (napis na wspólnej 
tabl.) 
 



            Zeszyty Tłumackie 2(50) 2012r. 
 

15 
 

51. Tu spoczywają 

Antoni 
+29/3 1895. 
i  Anna 
+21/10  1896. 
SMÓLSCY 
Pokój  Ich  duszom 
 

52. Haluncia Rodakowska 

zmarła w 6tym roku życia 
14 maja 1902 
 

53. TU SPOCZYWA 

TEKLA Z KURCZABUW 
*1842   +1907 4/2 
PROSI  O  ANIOŁ PAŃSKI 
 

54.  Anonimowy grób polski z sygnaturą  „Kazim. 

Bębnowicz Stanisławów” 
 

55. Ś+P 

Maria  ze Skibickich 
JASIŃSKA 
ur. 1846   zm.  24/XI 1917 
 

ZDZISŁAW 
OSSORJO 
BUKOWSKI 
ur. 1877  zm. 8/XII 1918 
 

56. Ś+P 

Maria  Jasińska 
OSSORJO 
BUKOWSKA 
Ur. 11.XI.1882  zm. 11.XII.1918. 
 

Kazimierz  Rawicz 
JASIŃSKI 
ur. 19.IX.1889.  zm. 27.VII.1924. 
 

57. Bronisława 

MAJEWSKA 
Ur. 27 lut. 1872   zm. 4 czerw. 1889 
Prosi  o  pozdrowienie  anielskie! 
 

58. Tu spoczywa 

Marya 
z  Gawłowskich 
MAJEWSKA 
ur. 12 lipca 1825, 

zm. 1 stycznia 1908 
Prosi  o  pozdrowienie  Anielskie! (grobowiec  
z  Matką Bożą) 
 

59. Henryk  Stanisław 

Synek 
Maryi  i  Henryka 
MYTNIKÓW 
zmarł w 7 wiośnie życia 
14/4 1902 
 

60. TU SPOCZYWA 

MARYA 
JULIA 
DUBIK 
JAWORSKA 
UCZ. CK. GIM. 
?5/? 1900   15/4 1918  Obok grobu leżała 
metalowa płyta z napisem: Tu spoczywa 
Marya z Kubickich Orłowska. Zmarła 26 
grudnia 1911 w 37 roku życia 
 

61. Tu spoczywa 

Ludwik 
SOKOŁOWSKI 
Daty nieczytelne 
 

62. TU  SPOCZYWA 

MICHAŁ  KŁONOWSKI 
UR  23/9 1843   ZM 29/9 1900 
POKÓJ  JEGO 
DUSZY 
 

63. Tu spoczywa 

Karol 
KOZICKI 
*5 maja 1836 
+10 grudnia 1906 
Prosi  o  pozdrowienie  anielskie 
 

64. TU SPOCZYWA 

ANTONI KRAUSS 
PRZEZYŁ LAT 71  ZMARŁ 4 CZERWCA  1911 
I  BRONISŁAW  KRAUSS 
*22 STYCZ. + 10 WRZES. 1909 
 

65. *22/1 1849    +27/2 1910 

ANNA   RAWICZ 
JASIŃSKA 
Przeszła przez życie dobrze czyniąc 
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Cześć jej pamięci 
 

66. + STANISŁAW  HICKIEWICZ 

przeżywszy lat 69 
zmarł 4/5 1910 
poprosi o pozdrowienie Anielskie! 
 

67. Tu spoczywa ś.p. 

Edward 
PAWLIK 
Nieczytelne  przeż.  lat  90 
Przechodniu pomódl się 
o spokój Duszy. 
 

68. Tu spoczywają 

Sabina  z Majeranowskich 
KOZŁOWSKA 
*6/9 1831   +3/2  1907 
I Włodzimierz   
ŻEGIESTOWSKI 
c.k. naczelnik sądowy 
*8/5 1847   +10/9  1906 
Proszą o pozdrowienie Anielskie! 
 

69. Tu spoczywa 

Piotr Szydłowski 
przeż. lat 90 
zm. 11/2 1907 
Prosi o pozdrowienie Anielskie. 
 

70. Nieczytelne 

najdroższa dziecina 
Franciszka i Emili  Tuzinkiewiczów  
*12/2 1898 
+6/11 1906 
Spij słodko! 
 

71. Tu  spoczywa 

Franciszek  Pykosz 
c.k. adiunkt podat. 
przeżył lat 31 
zmarł (nieczytelne) 1907 
Pokój Jego duszy. 
 

72. TU SPOCZYWA 

KATARZYNA 
KRAUSS 
UR 1843 ZM 1903 
PROSI O POZDROWIENIE 

ANIELSKIE 
 

73. SZANKOWSKI  (złamana tablica do połowy 

napisu nazwiska) 

APTEKARZ JUBILAT 
22/I  1833  22/4  1904 
 
FILIPINA  Z  NOSSÓW 
SZANKOWSKA 
1833   +1914 
PROSZĄ O POZDROWIENIE ANIELSKIE 
 
Ś+P 
MARJAN  TEOFIL 
KRZYWDA 
SZANKOWSKI 
APTEKARZ I BURMISTRZ 
ur. 19/XII 1872   zm. 3/VII  1932 
PROSI O ANIOŁ PAŃSKI! 
 

74. Tu spoczywają 

TEKLA FEDOROWICZ 
przeż. lat 65 
zm. 28 stycz. 1898 
i  tejże córka 
JOANNA  
z Fedorowiczów 
RADKIEWICZ 
przeż. lat 26 
zm. 2 list. 1897 
Pokój Ich popiołom! 
 

75. Tu spoczywa 

Szymon Woronny 
c.k. woźny 
przeż. lat 46 zm. 11/1 1899 
Pokój Jego duszy! 
 

76. Grobowiec/kaplica/kościół 

Tu spoczywają Zwłoki  ś.p. Katarzyny Zappe 
żony/c.k. poborcy podatkowego. Przeżywszy 
z mężem lat 41/zmarła 10 Grudnia 1881 roku, 
w smutku pogrążony mąż/za niezłomną 
miłość, wierność i poniesione trudy,/wystawił 
i uposażył nad grobem nieocenionej 
wzorowej/ żonie kaplicę na wieczne czasy 
własnym kosztem./ Spoczywaj z Bogiem! 
Spoczywaj w tej Ojczyźnie gdzie/ żadne 
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rozłączenie smutek i śmierć się nie znajdują./ 
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie. 
 

77. Tu spoczywa 

Petronela  
KRZYWKOWSKA 
przeż. lat 39 
zm. 26/1 1900 
Prosi i pozdrowienie Anielskie. 
 

78. Tu spoczywa 

Hieronima Jahnowa  
właścicielka dóbr Tłumacz 
przeżywszy lat 89 
zmarła 9 sierpnia 1901 
Cześć jej drogiej pamięci 
 

79. Tu spoczywa 

APOLONIA CZOHAROWA 
PRZEZYŁA LAT 65 
ZMARŁA 9 LUTEGO 1906 
WRAZ Z DWOJGIEM WNÓKÓW 
FRANCISZKIEM I MICHAŁEM 
W PIERWSZEJ WIOŚNIE ŻYCIA ZGASŁYCH 
 

PRZECHODNIU POMNIJ ŻE I TY TU WNET  
PRZYJDZIESZ/MÓDL SIĘ ZA DUSZĘ 
SWOJĄ I ZA WSZYSTKIE ZMARŁE 
DUSZY W CZYŚCU CIERPIĄCE 
 

80. TU SPOCZYWA 

Ś.P 
PIOTR KURCZAB 
przeż. l. 53  zm. 13/5  1924 
Prosi o pozdrowienie Anielskie! 
 

81. ANTONI PAWLIK 

*9/12.  1845 
+5/2.    1886 
 

82. ŚP 

Emil Klimkiewicz 
em. Zarządca podat. 
przeżywszy lat 62 
zm. 10/IV 1923 

 
Inwentaryzacja polskiej części cmentarza 
przeprowadzona została w Tłumaczu w dniach od 
9.07.-17.07.2012r. w trakcie prac porządkowych 
w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od 

zapomnienia”.  Ze względu na duży obszar cmentarza 
i mocno zarośnięte groby nie sprawdzono dokładnie 
pozostałą jego część.  Jest bardzo prawdopodobne, 
że pozostały tam jeszcze polskie groby, jednak ze 
względów czasowych nie można było ich spisać. 
Napisy w brzmieniu oryginalnym, ich układ oraz 
kształt i wielkości liter w inskrypcji nagrobnych 
zachowałam w kształcie najbardziej zbliżonym do 
oryginałów. 

 

Zakład Rzeźbiarsko-Kamieniarski  
Mariana Antoniaka w Stanisławowie 
 
Rajmund Piżanowski 
 

Jeden z największych koncesjonowanych, zakładów 
rzeźbiarsko-kamieniarskich w Stanisławowie mieścił 
się przy ul. Sapieżyńskiej 67, którego właścicielem był 
Marian Antoniak. Urodził się w Bochni 18 kwietnia 
1881 roku. W zawodzie rzemieślnika i rzeźbiarza 
kształcił się w Bochni oraz w Krakowie. Dyplom 
urzędowy tzw. "Świadectwo Wyzwolin" otrzymał 
25 sierpnia 1900 roku. W tym też roku wyjechał 
do Warszawy, która była wówczas pod zaborem 
rosyjskim i tam przez dwa lata pracował przy 
robotach rzeźbiarskich w marmurze, jako jeden 
z pracowników budowy na Placu Saskim Świątyni 
Opatrzności, Soboru Prawosławnego, budowanego 
na 100-lecie zajęcia miasta w roku 1813 przez cara 
Aleksandra l-go.  
Po dwóch latach wyjechał z Warszawy do Stanisławowa, 
gdzie pracował w małej firmie "J. Bębnowicz" 
wykonując w swoim zawodzie rzeźbiarsko-
kamieniarskim, piękne rzeźby pomników 
cmentarnych. W krótkim czasie dał się poznać jako 
doskonały mistrz. W roku 1909 zawarł w Bochni 
związek małżeński z Bronisławą Wójcikówną, córką 
górnika z Soliny Bocheńskiej. Razem z małżonką 
powrócił do Stanisławowa, kupił nieruchomość 
(domek i warsztat) przy ul. Sapieżyńskiej 67 później 
69 w pobliżu cmentarza. Działalnością swoją objął 
prawie całe województwo stanisławowskie 
i południową część woj. tarnopolskiego. Zatrudniał 
dość liczną grupę pracowników. Oprócz pomników 
wykonywał ozdobne fasady, neogotyckich 
i secesyjnych budynków w mieście i w ratuszu. 
Wykonał piękną fasadę budynku (osiem 
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rzeźb)Stanisława Chowańca przy ul. Sapieżyńskiej 
4.W rzeźbach dominują symbole wiecznego snu, 
klasyczne greckie wazy z girlandami maku i dębowych 
wianków. Jego ulubionym motywem były krzyże, 
obłożone z góry do dołu dębowymi liśćmi 
i żołędziami.  
W działalności społecznej był skarbnikiem 
Zjednoczenia Mieszczan Polskich w Stanisławowie 
i ławnikiem Sądu Wojewódzkiego. Wyrzeźbiony 
w jego pracowni w roku 1928 pomnik Legionisty stoi 
do dziś na cmentarzu w Nowym Sączu. Wykonał 
wiele rzeźb, które znajdowały się na cmentarzu 
w Stanisławowie, a które zostały w latach 70-tych 
barbarzyńsko zniszczone. Kilka pięknych rzeźb 
znajduje się na istniejących jeszcze cmentarzach 
w Tłumaczu, Kołomyi, Kałuszu oraz cmentarzach 
innych miast.  
Syn jego Kazimierz Antoniak był rekordzistą Polski 
w wysokościowych lotach szybowcowych. Po wojnie 
w 1945 roku wraz z rodziną przyjechał do Gliwic. 
Zmarł 4 października 1951 i pochowany został 
na cmentarzu w Gliwicach. Najmłodszy jego syn 
Tadeusz długoletni księgowy mieszka w Gliwicach.  
 

http://stanislawow.net/ludzie/m_antoniak.htm 

 

Jest w mojej pamięci 
 

Wspomnienie o Karolu Mytniku 
 

Zofia Korczyńska - Szrubka 
 

Z ogromnym sentymentem i wzruszeniem 
wspominam Pana Karola Mytnika, z którym los mnie 
zetknął w 1962 roku. W roku tym rozpoczęłam pracę 
w charakterze nauczycielki języka polskiego 
w niepełnym wymiarze godzin, w Szkole 
Podstawowej Dla Pracujących w Koszalinie. Miałam 
zaszczyt pracować w tej szkole do 1972 roku pod 
kierownictwem wybitnego pedagoga Pana Karola 
Mytnika, który w 1945 roku organizował tę szkołę 
i którą prowadził aż do przejścia na emeryturę 
w 1973 roku. Z wykształcenia był prawnikiem po 
studiach na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana 
Kazimierza we Lwowie, z zamiłowania nauczycielem 
(ukończył Wyższy Pedagogiczny Kurs Nauczycielski), 
ale nigdy nie obnosił się ze swoją wiedzą i był bardzo 
skromny. Spotkałam na swojej drodze wyjątkowego 
człowieka. Miałam przed nim respekt, bo sprawiał 

wrażenie nieprzystępnego, ale były to tylko pozory. 
Tak naprawdę miał złote serce i zawsze znalazł czas, 
aby doradzić i pomóc. Był dobrym i uczciwym 
człowiekiem, bo pomagając będącemu w potrzebie, 
nie oczekiwał rewanżu, czy wdzięczności. Doznałam 
jego życzliwości, kiedy miałam osobiste kłopoty. 
Wykorzystując swoją bogatą wiedzę prawniczą, 
łagodnie przeprowadził mnie przez niuanse sądowych 
paragrafów. 

Pan Karol Mytnik dużą wagę przywiązywał do 
doboru nauczycieli różnych specjalności, którzy 
później zasilali kadrę kierowniczą w administracji 
oświatowej i społecznej. Pracując z Nim wiele się 
nauczyłam, co z kolei pomogło mi w pracy 
organizacyjnej i pedagogicznej w Szkole Podstawowej 
nr 7 w Koszalinie, którą miałam szczęście prowadzić 
przez kilkanaście lat (1974 – 1988). Praca w gronie 
nauczycielskim kierowanym przez Pana Karola  była 
dla mnie ogromnym wyróżnieniem, ponieważ jak 
wspomniałam zawsze starannie dobierał sobie kadrę 
i zawsze mówił, że praca w tej specyficznej szkole 
wymaga od nauczycieli nie tylko wykształcenia, ale 
również wiedzy psychologicznej. Był w stosunku do 
nas bardzo wymagający, ciągle dopingował do 
samokształcenia, pogłębiania wiedzy, w szczególności 
z zakresu andragogiki, zajmującej się procesami 
kształcenia, wychowania, samokształcenia 
i samowychowania ludzi dorosłych. Często nas 
hospitował i jeśli po dzwonku na lekcje nie było go 
w pokoju nauczycielskim, to wówczas żartowaliśmy 
mówiąc: „ idź szybko do klasy, bo szef już tam jest ..” 
Był oszczędny w pochwałach i jeżeli hospitowana 
lekcja podobała mu, się to z uznaniem kiwał głową 
i mówił: „dobrze, dobrze ….”, a jeżeli miał uwagi 
wówczas zapraszał na dywanik. Były to jednak rzadkie 
przypadki. Bywało także, że mieliśmy odmienne 
zdania, że słyszeliśmy słowa krytyki, ale patrząc 
z perspektywy wielu lat uważam dziś, że były słuszne. 
Czerpaliśmy wiedzę z Jego bogatych doświadczeń, 
która wielokrotnie służyła nam w późniejszej pracy 
zawodowej. Pan Karol był bardzo skrupulatnym 
człowiekiem. Nie rozstawał się ze stukartkowym, 
grubym zeszytem, w którym były zapisane uwagi nie 
tylko z wszystkich hospitowanych lekcji, ale również 
spostrzeżenia dotyczące naszej pracy. Ten zeszyt był 
obiektem naszego pożądania, chcieliśmy dotrzeć do 
zapisków, ale niestety nigdy się nam to nie udało, bo 
był pilnie strzeżony. Miał do nas taki stosunek, jak 

http://stanislawow.net/ludzie/m_antoniak.htm
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mistrz do uczniów. Nigdy nie podnosił głosu i łagodnie 
się do nas zwracając mówił: „pani koleżanko, panie 
kolego”, co było w jego ustach wyrazem szacunku. 

Praca Pana Karola Mytnika w powojennym 
szkolnictwie dla dorosłych nie była pierwszą. Posiadał 
doświadczenie pedagogiczne na tym polu zdobyte 
zarówno przed wojną, jak i w jej trakcie. Przed wojną 
został powołany na stanowisko instruktora oświaty 
dla dorosłych, natomiast w czasie wojny zajmował 
nauczaniem młodzieży i dorosłych w zakresie szkoły 
podstawowej i średniej. Wojna uczyniła ogromne 
spustoszenie w edukacji Polaków, a kilkuletnia 
przerwa w ciągłości szkolnictwa polskiego sprawiła, 
że po wojnie do szkół przychodzili ludzie dorośli, 
nadrabiając stracony w kształceniu czas. Głód wiedzy 
był ogromny. Pan Karol Mytnik miał wiele szacunku 
dla dorosłych ludzi, którzy po pracy, w szkołach 
wieczorowych podejmowali naukę i mieli przy tym 
dalekosiężne życiowe plany kontynuowania nauki 
w szkołach średnich, na studiach oraz awansowania 
w zakładach pracy. Był jednak bardzo wymagający, 
surowy, ale także pełen zrozumienia dla trudów 
jednoczesnego łączenia nauki i pracy zawodowej. 
Szkoła nasza cieszyła się dużym powodzeniem, 
chociaż uczniowie nie mogli liczyć na żadne ulgi 
i pobłażanie. Końcowe egzaminy z zakresu programu 
szkoły podstawowej były znaczącym sprawdzianem 
dla uczniów, ale także dla nas – nauczycieli. Komisja 
egzaminacyjna składała się z nauczycieli różnych 
przedmiotów oraz dyrektora, Pana Karola Mytnika, 
który był jej przewodniczącym. Stopień wiedzy 
naszych uczniów był różny. Wziąwszy pod uwagę, że 
byli to uczniowie pracujący, którzy nie zawsze mieli 
czas na solidne przygotowanie się do egzaminu, 
mogłam dowiedzieć się od uczniów np., że 
Mickiewicz napisał „Balladynę”, a Słowacki „Ballady i 
romanse”, ksiądz Robak ukrywał pod sutanną Soplicę, 
a Jan Kochanowski mieszkał pod lipą. Egzaminatorzy 
starali się często pomóc, podpowiadając swoim 
uczniom, spotykało się to jednak z ostrym sprzeciwem 
przewodniczącego komisji. W ostateczności większość 
uczniów zdawała, bo znaliśmy ich starania 
i wiedzieliśmy ile wysiłku kosztowało ich 
przygotowanie do egzaminu i jak mocno przeżywali 
egzaminy, stając przed surowym areopagiem. 

Pan Karol Mytnik był również zaangażowanym 
społecznikiem. Praca pedagogiczna była Jego 
powołaniem, a działalność społeczna Jego pasją. 

Aktywnie działał w Związku Nauczycieli Polskich, 
w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, w Klubie 
Byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz Klubie 
Pioniera. Spadkobiercami Jego pracy oraz pasji zostali 
synowie. Lesław z powodzeniem prowadził Klub 
Pionierów, Stanisław i Krzysztof poszli w ślady ojca 
i zostali nauczycielami. Warto przy tym wspomnieć, 
że Pan Karol był bardzo wierny swoim poglądom oraz 
przekonaniom i mimo częstych propozycji wstąpienia 
do partii, nigdy z nich nie skorzystał. Nie wiem, jak 
znajdował czas, aby udzielać się w tylu organizacjach. 
Podziwiałam Go za życiową energię i zaangażowanie 
w sprawy koszalińskiej społeczności. Był uczciwym, 
prawym i sprawiedliwym człowiekiem. Gdy w 1973 
roku odchodził na emeryturę, niejednemu z nas łza 
zakręciła się w oku. Szkoła bez Niego już nigdy nie 
była tą samą szkołą.  Swoje długie i bogate życie 
rozpoczął w Tłumaczu, na Kresach Wschodnich 
w 1906 roku, a zakończył w wieku 91 lat w Koszalinie, 
na Pomorzu. Tak daleko, a jednak całkiem blisko …. 
Przemijanie, to zwykły porządek świata, ale 
odchodząc człowiek pozostawia nam wspomnienia 
po sobie i dlatego w mojej pamięci Pan Karol Mytnik 
po prostu jest! 

Władze oświatowe i związkowe Koszalina 
wysoko oceniały pracę Karola Mytnika, o czym 
świadczą Jego liczne odznaczenia państwowe, 
resortowe i związkowe. Pamięć o Nim oraz 
o pierwszych nauczycielach koszalińskich uczczono, 
odsłaniając  tablicę pamiątkową na budynku Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Koszalinie, w której mieściła się 
również Szkoła Podstawowa Dla Pracujących. 
 

Polski Cmentarz Wojenny w Kijowie 
Bykowni. 

 

Irena Rosowska 
 

Od lat trzydziestych, szczególnie w okresie 
Wielkiej Czystki 1937 roku, w lesie pod Kijowem, 
opodal wioski Bykownia, dzisiaj znajdującej się 
w granicach miasta, chowano ofiary stalinowskich 
mordów. Ciała ofiar rozstrzelanych w kijowskich 
więzieniach przywożono tu nocą, ciężarówkami albo 
używając linii tramwajowej Kijów - Browary. Istnienie 
masowych grobów w bykowniańskim lesie 
„ujawniono” w 1971 roku. Wówczas dokonano 
pierwszych prac ekshumacyjnych, a znalezione 
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szczątki pochowano we wspólnej mogile, 
umieszczając na pomniku informację, że spoczywają 
tu „ofiary hitlerowskich mordów z lat 1941-1943”. 
Kłamstwo o Bykowni upadło wraz ze Związkiem 
Radzieckim, kiedy przyznano, że chodzi 
o pomordowanych w latach 1934-1939. Pojawiła się 
wówczas hipoteza, że wśród spoczywających w lesie 
pod Kijowem są także Ofiary mordu katyńskiego, 
polscy jeńcy wojenni z więzień zachodniej Ukrainy, 
a także ze Stryja, Lwowa czy Stanisławowa.  

W Bykowni od 2001 roku pracowały zespoły 
Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, 
kierowane przez prof. Andrzeja Kolę. Podczas prac 
sondażowo - ekshumacyjnych (lata 2001, 2006, 2007, 
2011) odnaleziono szczątki 1488 osób. Znalezione 
przy nich przedmioty pozwoliły stwierdzić, iż są to 
obywatele Rzeczypospolitej. Szczątki te pochowano 
w tymczasowych mogiłach w październiku 2007 oraz  
w czerwcu 2011. W listopadzie 2011, w obecności 
prezydentów Polski i Ukrainy oraz Rodzin Katyńskich, 
dokonano w Bykowni wmurowania kamienia 
węgielnego pod Polski Cmentarz Wojenny, czwarty 
cmentarz katyński (po otwartych w roku 2000 
cmentarzach w Lesie Katyńskim, Miednoje i Charkowie). 
Uroczyste otwarcie cmentarza odbyło się 21 września 
2012 r., z udziałem m.in. Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Bronisława Komorowskiego, Prezydenta 
Ukrainy Wiktora Janukowicza, ministrów oraz krewnych 
ofiar, m.in. z Federacji Rodzin Katyńskich. Spoczywają tu 
w zbiorowych mogiłach ofiary sowieckich represji z lat 
1937-1938 oraz szczątki 3435 polskich obywateli 
z Ukraińskiej Listy Katyńskiej zamordowanych w 1940 
roku przez funkcjonariuszy NKWD.  

Dla członków rodzin pomordowanych 
uroczystość w Bykowni była realnym pogrzebem 
ojców, dziadków i pradziadków. Po ponad 72 latach 
rodziny ofiar zbrodni katyńskiej po raz pierwszy 
zobaczyły na cmentarzu w Bykowi tabliczki 
z imionami i nazwiskami swoich krewnych. Dzięki 
Dolnośląskiej Rodzinie Katyńskiej mogłam (jako 
wnuczka zamordowanego) uczestniczyć wraz z córką 
Agnieszką (prawnuczką) i kuzynem Stanisławem 
Skowronem (wnukiem) w tym wzruszającym 
wydarzeniu. Po 40-godzinej podróży (z Wrocławia do 
Warszawy i z Warszawy pociągiem specjalnym) 
dojechaliśmy do Kijowa, skąd autokarami zawieziono 
nas do Bykowni. Przez zatłoczony Kijów konwój 
złożony z 8 autokarów prowadziła eskorta milicyjna 

a ruch na całej trasie naszego przejazdu był 
wstrzymany lub znacznie ograniczony. Po 1-godzinnej 
jeździe wysiedliśmy przed cmentarzem, przy pomniku 
spiżowego skazańca. Ukazał nam się smutny 
i wzruszający obraz drzew obwiązanych niebiesko-
żółtymi szarfami oraz krzyży z „rucznikami”. Żwirowa 
droga przez las prowadziła nas do centralnej części 
cmentarza. Uroczystość rozpoczęła się na wspólnej 
polsko-ukraińskiej części Memoriału „Bykowieńskie 
Mogiły” z udziałem Prezydentów RP i Ukrainy, 
odegrano hymny obu państw, duchowni pięciu 
wyznań odmówili modlitwy. Po przemówieniach obu 
Prezydentów złożone zostały wieńce przy Wiecznym 
Ogniu i przed Kurhanem w części ukraińskiej oraz 
przy mogile zbiorowej na Polskim Cmentarzu 
Wojennym. Uroczystości na Polskim Cmentarzu 
Wojennym otworzył Sekretarz Rady Ochrony Pamięci 
Walk i Męczeństwa Pan Andrzej Kunert, po czym 
rozpoczęła się polowa Msza święta, celebrowana 
przez Prymasa Polski Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, 
homilię wygłosił Biskup Polowy Wojska Polskiego 
Józef Guzek. Duchowni poświęcili Polski Cmentarz 
Wojenny, a prezydent uruchomił po raz pierwszy 
znajdujący się na cmentarzu Dzwon Pamięci, 
otoczony symbolami religijnymi podkreślającymi 
wielowyznaniowy charakter II Rzeczpospolitej. Po 
przemówieniach nastąpił Apel Pamięci, salwy 
honorowe, składanie wieńców i zniczy oraz na 
zakończenie części oficjalnej odprowadzenie 
wojskowej asysty honorowej. 
Polski Cmentarz Wojenny jest dostojny, piękny 
i elegancki. W centralnym jego punkcie znajduje się 
granitowa ściana ołtarzowa z nazwiskami 3435 
polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, 
zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy 
NKWD. Ustawienie poszczególnych segmentów 
ściany tworzy w środkowej części pęknięcie w formie 
krzyża. Przed ścianą, na podeście stoi granitowy 
ołtarz przykryty kamiennym obrusem, obok znajduje 
się Dzwon Pamięci otoczony czterema blokami 
granitowymi ze znakami wyznaniowymi. Przy 
głównym wejściu na polską część cmentarza znajduje 
się zbiorowa mogiła-kurhan, w której złożone zostały 
ekshumowane szczątki polskich ofiar. Całość 
cmentarza otoczona jest alejkami, wzdłuż których 
umieszczone są indywidualne tabliczki epitafijne 
z nazwiskami polskich obywateli z Ukraińskiej Listy 
Katyńskiej.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Cmentarz_Wojenny_w_Katyniu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_Cmentarz_Wojenny_w_Miednoje
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Ofiar_Totalitaryzmu_w_Charkowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/21_wrze%C5%9Bnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/2012
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktor_Janukowicz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Lista_Katy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Lista_Katy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/NKWD
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Lista_Katy%C5%84ska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ukrai%C5%84ska_Lista_Katy%C5%84ska
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Najbardziej wzruszającym momentem była 
chwila, kiedy mogliśmy przyklęknąć przy tabliczce 
z nazwiskiem: Przod. Jakub Panichida, ur. 1882, 
Zbaraż, emerytowany przod. PP, wójt w pow. 
tłumackim. Przez wiele lat moja babcia i mama 
szukały śladów dziadka, nie wiedząc, gdzie 
zaprowadziły Jego okrutne losy wojny. Te same 
przeżycia towarzyszyły nam, gdy odnaleźliśmy 
tabliczkę wujka, Leona Burczyńskiego oraz innych 
ofiar mordu związanych z rodzinnym miastem mojej 
mamy, Tłumaczem. Oprócz tabliczek moich 
najbliższych w alei epitafijnej znajdują się jeszcze 
tabliczki 5 obywateli Tłumacza: Filipa Wolanskiego – 
urzędnika w Tłumaczu, Jana Jeżowskiego – 
wicestarosty tłumackiego powiatu, Leona Seidlera – 
burmistrza Tłumacza, komisarza Stanisława 
Kozakiewicza oraz Stanisława Rizlera – urzędnika 
starostwa w Tłumaczu. 72 lata po ich straceniu 
mogliśmy wreszcie zapalić na ich grobie znicze, oraz 
pomodlić się…..  

W pięknych słowach nasze uczucia ujęła 
w swoim przemówieniu Izabella Sariusz-Skąpska 
prezes Zarządu Federacji Rodzin Katyńskich:  „Dzisiaj 
imiona obywateli Rzeczypospolitej, Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej, przemówiły głosem mocnym niczym 
granit. 3435 nazwisk wykuto w kamieniu na dowód, 
że pamięć silniejsza jest niż kłamstwo. 3435 historii 
polskich jeńców wojennych. 3435 losów ich rodzin. 
W ciszy bykowniańskiego lasu słychać cierpienie. Od 
dzisiaj stoimy tutaj na poświęconej ziemi, na Polskim 
Cmentarzu Wojennym, czwartym cmentarzu 
katyńskim. Niechaj modlitwy pielgrzymów uciszą ten 
las i przyniosą ukojenie rodzinom.”  
Pamiętajmy o Nich!!! 
 

Nasze wczasowanie 
 

Jerzy Czyżycki  

 
Mielno Unieście powitało nas piękną pogodą. Od 

ponad 20 lat jeździmy nad nasze, polskie morze, aby    
w gronie członków naszego Oddziału i osób z nami 
zaprzyjaźnionych, spędzić dwa tygodnie oddając się 
nieróbstwu, lub jak kto woli lenistwu. Chociaż z tym, to 
nie zupełnie tak, ale o  tym w dalszej części moich 
zapisów. Wspomniałem, że jeździmy od ponad 20 lat. To 
prawda z małą poprawką.  Dotąd naszą przystanią - 
używając słownictwa marynarzy  był Kołobrzeg. Tam 

cumowało swoje cielska, bywało, że i 80 luda, a także 
wnuków niemało. Była to czasami duża gromadka. Oj,  
były to czasy! Wspomnieć hadko! Hulanki,  swawole, 
niczym w karczmie „Rzym”. Gdzie te występy Ireny, gdzie 
te śpiewy i wiersze, „przyjęcia” w dobranych grupkach, 
ognisko na zakończenie, bywało, że i z kapelą. Ale to już 
było, to „se ne wrati”, jak mawiają sąsiedzi. Z biegiem 
czasu skurczyła się nieprzyzwoicie szybko nasza tłumacka 
rodzinka. Odchodzili starzy tłumaczanie, Ci którym 
zawdzięczamy spotkania rozpoczęte przez Nich już 
w 1950 roku i trwające do dziś.  Nowe czasy, nowe 
porządki, a z nimi żegnaj „kochany Ośrodku”, żegnajcie 
zawsze nam uczynni gospodarze z niezastąpionym 
szefem MARKIEM, jego załogą -  Iwoną i Moniką oraz 
zawsze spieszącym z pomocą Stasiem - złotą rączką. Już 
nie będziemy „dokarmiać” lochy dzika  z  potomstwem, 
która o określonej godzinie przychodziła i czekała 
cierpliwie na jakiś kąsek rzucony za ogrodzenie. 
Wszystko co piękne niestety zbyt szybko się kończy. Tak 
też zakończył swój żywot ośrodek, który nas gościł przez 
wiele lat.  Rozpisałem się o tym co było, a przecież mam 
napisać jak było teraz, w tym roku. 
  Znaleźliśmy inny ośrodek - Żółty Dworek 
w Mielnie Unieściu, który stał się naszym nowym 
miejscem wypoczynku, jak zawsze przez okres dwóch 
tygodni. Generalnie niby jest dobrze, ale zawsze znajdą 
się tacy, którym coś się nie podoba. Do tego już dawno 
przyzwyczailiśmy się, więc szukanie dziury w całym 
pozostawiam niezadowolonym. 

W tym roku było nas, członków Oddziału, tylko 
16 osób. Część już nie może ze względu na stan zdrowia 
nam towarzyszyć, innym coś  tam wypadło i przyjechała 
tylko wierna gromadka, by jeszcze raz być razem. Czas 
spędzaliśmy różnie. Ania codziennie rano i po południu 
maszerowała z swoimi kijkami po asfaltowej ścieżce, lub 
brzegiem morza. Wieczorem w grupce, zarówno Ona, jak 
i inni lubiący śpiew wyśpiewywali ulubione piosenki. Iza 
z Teresą wędrowały swoimi ścieżkami do Mielna, bo tam 
było rojniej. Krysia z Piotrusiem codziennie penetrowali 
okolicę, przynosząc po kilka znalezionych grzybków. Jak 
się przy odjeździe okazało mogli zawieźć do domu spory  
zapas suszonych grzybków. Inni przesiadywali przed 
ośrodkiem, opalając się lub nie, przepijając gaworzenie 
herbatką, kawką lub piwkiem, najczęściej imbirowym 
i prowadząc niekończące się rozmowy o... no właśnie, o 
czym? To tylko One wiedzą o czym. Ela z mężem 
Władziem,  powracali do Kołobrzegu nie tylko myślami, 
ale też samochodem, przywożąc wieści z tamtejszego 
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kurortu. Rysio z Władziem, zapaleni wędkarze próbowali 
coś złowić, ale nic nie brało, a nasz Prezes w swoim 
rytmie, a także w rytmie swojego serca wędrował po 
plaży i nie tylko. Ja natomiast , żeby się czymś 
pożytecznym zająć, po obowiązkowym zażyciu kąpieli 
słonecznych wędrowałem na „plantacje” jeżyn. Trzeba 
mi było zaopatrzyć się w komponent do mego „Jurnego 
Wina”. Zjechał także Józio! Jak zawsze z porcją kilku 
znakomitych nalewek. Zrobiło się rojno i wesoło. 
Degustacja była udana. Gdyby jeszcze Jego forma była 
taka, jak pyszne nalewki, to cieszylibyśmy się 
niezmiernie. Niestety i Jemu już zaczyna brakować sił. 

Nadszedł także dzień roboczy – zebranie. 
Należało „pochwalić” się działaniami Zarządu, uzyskać 
aprobatę z rocznego sprawowania Władzy. Udało się, 
rozgrzeszono nas z naszych „grzechów”. Ircia zaprosiła 
nas na spotkanie prezentując nagrania programu Studia 
Wschód, nagrane przez TVP Wrocław. Była  tam też 
relacja z Tłumacza, a w niej wizyta u Pani Józi, jedynej 
Polki, która została choć mogła wyjechać. Zachęcony tym 
i ja zaprosiłem tłumackich letników na swoje 
„Reminiscencje Kresowe”.  Czas nieubłaganie biegł przy 
zmiennej, ale nie deszczowej pogodzie. Były dni 
słoneczne i ciepłe, były z dosyć silnym wiatrem. Nie 
straszne jednak były nam jego podmuchy i niepokonani 
dobrnęliśmy do ostatnich dni pobytu. Na zakończenie 
pobytu zorganizowaliśmy tradycyjny wieczorek 
pożegnalny zakończony, jak wszystkie poprzednie 
odśpiewaniem nieśmiertelnej piosenki „Upływa szybko 
życie”. Ostatni wieczór spędziliśmy na pożegnaniach, bo 
wyjazdy odbywały się o różnych porach dnia, od świtu do 
południa. Rano Unieście pożegnało nas deszczem.  

 

No to adieu,  do następnego roku i oby w nieco szerszym 
gronie 

Krajowy Zjazd Sprawozdawczo 
Wyborczy 

Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo Wschodnich 

 
Jerzy Czyżycki  

 
                    W dniach od 21 do 23 września 2012 roku 
we Wrocławiu odbył się kolejny, szósty Zjazd 
Towarzystwa. Tak się złożyło, że  był to zjazd 
jubileuszowy, gdyż przed 24 laty, w dniu 22 września 
1988r. Towarzystwo zostało zarejestrowane, jako 
pierwsze w starych jeszcze układach politycznych. 

W Zjeździe wzięli udział zaproszeni delegaci,  
Członkowie Honorowi Towarzystwa oraz Prezesi 
Oddziałów i Klubów. Ten dwudniowy, roboczy Zjazd 
był nie tylko statutowym obowiązkiem, który nakłada 
na Zarząd obowiązek podsumowania 4-letniej 
kadencji Władz i dokonania kolejnych wyborów, ale 
też z tej okazji spotkaniem w szerszym gronie 
działaczy. Był to też czas wykorzystany na wymianę 
doświadczeń. Po pierwszym dniu obrad w czasie 
kolacji, umilał czas duet „Tyligentne Batiary” 
z Bytomia. Adaśku, jak to on potrafi, rozgrzał salę 
nawołując do chóralnego śpiewu. Rozbawione 
bractwo domagało się bisów bez końca. 

Na sali obrad prezentował swoje zbiory 
Kresowe  Prezes Oddziału Wrocławskiego Z. Piwko.  
Oddział Bolesławiec natomiast zaprezentował na 
planszach udokumentowane fotograficznie prace na 
cmentarzu w Sieniawie k/Zbaraża, wykonane   
w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia”  prowadzonej przez redaktor G. 
Orłowską  z Wrocławskiej TVP. W drugim dniu obrad 
ogłoszono wyniki wyborów. Wybrano 19 osobowy 
Zarząd Główny.  Prezesem został A. Kaminski, 
viceprezesami - D. Śliwińska, Z. Piwko, skarbnikiem L. 
Mulka, sekretarzem J. Kołodziejska. Przewodniczącą 
5 - osobowej  Głównej Komisji Rewizyjnej została M. 
Szparadowska. Na czele Sądu Koleżeńskiego stanęła 
D. Dąbrowska. 
Nowo wybranym członkom Władz Towarzystwa 
w imieniu członków Ogólnopolskiego Oddziału 
Tłumaczan, życzę powodzenia i zadowolenia 
w wykonywaniu tej niełatwej pracy.    
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Rosińska Krystyna 42,00 

Kołodziejczyk Barbara 17,00 

Przybyło Roman i Bogumiła 49,00 

Kubica Janina 17,00 

Bula Rafał 17,00 

Was Fryderyka 17,00 

Sobański H. 20,00 

Tymków Halina 17,00 

Piotrowska Zofia 2,00 

Pielarz Jerzy 67,00 

Tuzinkiewicz Stanisław 12,00 

Pietrus Juliusz 67,00 

Prymakowska Józefa 67,00 

Sapa Maria 2,00 

Sapa Teresa 32,00 

Szymułowicz Krystyna 17,00 

Wypych Aniela 17,00 

Lichterowicz Teresa 17,00 

Kłonowski Zdzisław 17,00 

Lityńska-Króliczek Roma 10,00 

Korytkowska Izabela 10,00 

Czyżycki Jerzy 17,00 

Szczepińska Jadwiga 17,00 

Kramarz Czesława 17,00 

Reich J. 17,00 

Reich A. J. Warszawa 17,00 

Oleksiuk Arkadiusz 67,00 

Mazurek Roman 17,00 

Bocheńska Anna 17,00 

Rosowska Irena 17,00 

Nowak Wacław 3,00 

Pawłowicz Krystyna 17,00 

Hołyńska Stanisława 17,00 

Razem 773,00 

 

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

rodzinom zmarłych składa Zarząd 

TMLiKPW Oddział Tłumaczan oraz 

Redakcja Zeszytów Tłumackich. 

Darowizny za okres 
od 07.06.2012 r. do 29.11.2012 r. 

Odeszli 
 

Tadeusz Szmyd 
 

Ur. 08.11.1922r. w Tłumaczu 
 

Zm. 31.01.2012r. w Krakowie 
 

Maria Adamczak 
 

Ur. 19.10.1926r. w Tłumaczu 
 

Zm. 19.07.2012r. w Obornikach Śl. 
 

Wiktoria Wiśniewska 
 

Ur. 18.10.1926r. w Stanisławowie 

Zm. 13.11.2012r. w Poznaniu  
   

Ewelina Włodarska 
 

Ur. 12.12.1931r. w Tłumaczu 
 

Zm. 17.03.2012r. w Nysie 
 

Michał Dwojak 
 

Ur. 09.04.1919r. w Oknianach 
 

Zm. 10.07.2012r. w Gądowie  
 

Józef Pławuszewski 
 
 

Ur. 29.07.1931r. w Tłumaczu 
 

Zm. 31.08.2010r. w Płoszczynie 
 

Eugeniusz Wysoczański 
 
 

Ur.  28.05.1931r. w Tłumaczu 
 

Zm. 12.11. 2011r. w Krakowie 
 

Irena Bielańska 
 

 

Ur.  04.03.1926r. w Grandziczach  

k. Grodna 
 

Zm. 22.10.2012r. we Wrocławiu 

 

Wszystkim Szanownym Darczyńcom 

serdecznie dziękujemy. 

Zarząd TMLiKPW Oddział Tłumacz 
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Prenumerata 
 

Przypominamy prenumeratorom i członkom 
Oddziału, że wpłaty składek i prenumeraty „Zeszytów 
Tłumackich” należy wnosić na konto TMLiKPW 
Zarząd Główny  z dopiskiem – Tłumacz. 
PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 
9631 
Cena prenumeraty ZT na rok 2013 wynosi 15 zł. 
Składka członkowska wynosi 18 zł. 
 

Przypominamy prenumeratorom Zeszytów 
Tłumackich o wniesieniu opłaty za czasopismo oraz 
uregulowanie należności składkowej za rok 2012. 
 
 

 

 

Redaguje zespół w składzie: Elżbieta Niewolska – Redaktor Naczelny,  Anna Panachida -  Bocheńska, 

Irena Rosowska, Adam Biliński. 

Adres Redakcji: TMLiKPW Ogólnopolski Oddział Tłumaczan, 50 – 011 Wrocław, ul. Kościuszki 35 B/C, 
tel./faks 071/ 344 88 93 
 

Konto Bankowe: PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 2102 0131 9631 TMLiKPW Zarząd Główny - Tłumacz 
 

Skład i druk: Centrum Druku i Reklamy Sp. z o.o.  54 613  Wrocław, ul. Krzemieniecka 46,  tel. 071/7903303 
 

W publikowanych tekstach zastrzegamy sobie prawo dokonywania skrótów, zmian tytułów oraz 
poprawek stylistyczno – językowych. Na życzenie autorów zwracamy przesłane materiały. 
 

Nasze czasopismo dofinansowywane jest przez Radę Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa. Za dotację serdecznie dziękujemy. 
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Strona 

Spotkanie opłatkowe 
 

Uprzejmie informujemy sympatyków i członków 
Oddziału, że tradycyjny Opłatek odbędzie się w dniu 
26 stycznia 2013r. o godz. 14-tej, w Dworze 
Polskim. Rynek 5/ I p. Opłatek poprzedzi zebranie 
wyborcze, które odbedzie się przed spotkaniem 
opłatkowym (26.01.2013r.) o godz. 10.30 Ze 
względów organizacyjnych apelujemy 
o obowiązkowe wcześniejsze zgłaszanie 
uczestnictwa, zarówno w zebraniu wyborczym, jak 
i Opłatku do p. J. Czyżyckiego, tel. 713608849 
(w godzinach wieczornych) lub do Zarzadu 
TMLiKPW, tel. 713448893. 
 
 



 

 

 

Tablice epitafijne 

Tłumaczan, 

zamordowanych 

w kijowskim 

więzieniu 

i spoczywających 

w Bykowni. 

 

Zdjęcia: 
 

Agnieszka 
 

Rosowska 
 

oraz 
 

Irena Rosowska 



 

 

 

 
Polski 

 

Cmentarz Wojenny 
 

w Kijowie Bykowni. 


