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XXV-lecie OOT 

Prezes Dolnośląskiego Oddziału 
Związku Weteranów i Rezerwistów 
Wojska Polskiego im. Gen. 
Franciszka Gągora, płk Krzysztof 
Majer odznacza Srebrnym Krzyżem 
Zasługi ZWiR wieloletniego prezesa 
OOT  Zygmunta Burczyńskiego.  
 

Odznaczeni Srebrnym Krzyżem 

Zasługi: 

Prezes ZG TMLiKPW Andrzej Kaminski 

oraz członkowie OOT Stanisław 

Skowron, Zygmunt Burczyński, Adam 

Biliński, Bogusław Wiśniewski i Józef 

Żądło. 

Kpt Ryszard Złociński oraz 
wolontariusz pracujący na 
cmentarzu tłumackim Marcin 
Pacyna. Obok na zdjęciu widok na 
ogólną salę. 
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XXV-lecie 
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 

 
Elżbieta Niewolska 
 

W tym roku przypadła 25 rocznica powstania 
Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan. Uczciliśmy ją 
w gronie wiernych członków i sympatyków Tłumackiej 
Rodziny oraz w towarzystwie zaproszonych gości. 
Obchody połączone były z tradycyjnym Opłatkiem. 25 
stycznia spotkaliśmy się na uroczystej kolacji 
w przytulnej, wrocławskiej restauracji pod nazwą „Pod 
Semaforem”. Wśród zaproszonych gości obecni byli: 
Prezes Zarządu Głównego TMLiKPW Andrzej Kaminski, 
Prezes Zarządu Głównego Dolnośląskiego Oddziału 
Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego 
im. Gen.  Franciszka Gągora  pułkownik Krzysztof Majer 
oraz członek Zarządu Dolnośląskiego Oddziału 
Weteranów kapitan  żeglugi śródlądowej Ryszard 
Złociński, a także wolontariusze pracujący od lat na 
tłumackim cmentarzu. Swoją obecnością zaszczycili nas 
nauczy-ciele oraz młodzież Gimnazjum w Siechnicach 
im. Ks. Anny z Przemyślidów, Kamila Kłak i Anna Tawkin 
oraz Marcin Pacyna, Dominik Tyl i Martyna Wąsik, 
a także wrocławska młodzież studencka: Dominika 
Sieroń, Łukasz Wolski, Tomasz Seniura oraz wspaniałe 
matki wolontariuszy: Monika Pacyna, Tamara Sieroń 
i Danuta Seniura. Byli to goście wyjątkowi, zasługujący 
na szczególny szacunek i wdzięczność Tłumaczan, 
którzy swój wolny czas przeznaczony na wypoczynek 
poświęcili dla Tłumacza. Uroczyste obchody naszego 
święta stały się też okazją do wyróżnienia najbardziej 
zasłużonych członków i sympatyków  Oddziału 
Tłumaczan. Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono 
między  innymi: wieloletniego prezesa Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan – Zygmunta Burczyńskiego, 
prezesa Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników 
Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich Andrzeja 
Kaminskiego, twórcę genealogii rodów tłumackich – 
Adama Bilińskiego oraz aktywnego wolontariusza  
pracującego od kilku lat na tłumackim cmentarzu 
Stanisława Skowrona. Prezes Ogólnopolskiego Oddziału 
Tłumaczan Elżbieta Niewolska podsumowała dorobek 
Oddziału w krótkim referacie, podkreślając zaanga-
żowanie wszystkich ludzi dobrej woli, którym leży na 
sercu zachowanie pamięci o polskich Kresach. Wspólne 
świętowanie uprzyjemniał nam zespół „U.N.O. 91” 
przygrywając do tańca i umilając nasze spotkanie. 

Dziesięciolecie Zakładów Naukowych 

Towarzystwa Nauczania 

Chrześcijańskiego w Tłumaczu 

 
Dnie rocznic nasu-
wają nam zwykle 
przed oczy minione 
chwile,  wypadki już 
nie istniejące; są 
węzłem łączącym 
tajemnie w nierozer-
walną całość szereg 
jednostek, które 
niegdyś współżyły, 
pracowały dla jednego 
celu lub w tem samem 
środowisku, a później 
rozproszyły się po 
świecie, jak liście 

pędzone wichrem... 
Dziś właśnie obchodzimy  10-tą  rocznicę 

istnienia Towarzystwa i Seminarjum T. N. CH. 
w Tłumaczu. Ileż to wspomnień musi budzić się 
w sercach wychowanek Zakładu, ileż obrazów przesuwa 
się przed oczyma wychowawców, budząc najrozmaitsze 
refleksje i uczucia. Lata szkolne są bowiem skarbem 
pamiątek i przeżyć z  którego młodzież czerpie 
w późniejszych latach zapał i siłę do walki 
z przeciwnościami, które poczynają się piętrzyć 
z chwilą opuszczenia murów szkolnych. Dziesięć lat 
upływa od chwili, gdy w budynku Seminarjum 
rozpoczęło się życie, praca nad kształceniem umysłów 
i charakterów. Dzień dzisiejszy jest ważnym 
momentem dla tych, którzy w ręce swoje ujęli  ster 
nad duszami młodzieży sobie powierzonej. Wszak 
życie w ostatnich dziesiątkach lat płynie szybko, 
wartkim potokiem, wszystko zmienia się i przetwarza, 
doskonali - świat zmienia ustroje, poglądy i cele, idąc 
drogą postępu oraz ewolucji.  
 

Moim Wychowankom! 
 

Ks. Edward Tabaczkowski 
 

Jednem z najszczytniejszych zadań  spo-
łeczeństwa pozostanie zapewne na zawsze wychowanie 
młodych generacyj do przyszłej pracy na ziemi, 
w którą ustępujące pokolenie składa swe ciała na 
wieczny odpoczynek w kolejności niezmienionej przez 
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wieki. Generacje zstępują — generacje powstają,  
tworzą epoki, tradycje, historję, dzień wczorajszy 
i dzisiejszy, budują fundamenty jutra, formują poglądy, 
kierunki i prądy społeczne, jednakowoż wszystko 
streszczać muszą do jednego mianownika, którym jest 
wychowanie. Wychowanie jest tym genialnym 
rzeźbiarzem dusz  i charakterów, wychowanie żłobi 
w strukturze człowieka niczem niezatarte rysy, które 
w wieku dojrzewania krzepną do samodzielnego życia 
i czynu. Nie zacieśniam pojęcia wychowania  wyłącznie 
do strony obyczajowej względnie etyki. Rozumując  
o wychowaniu, myślę o tym idealnym stopniu 
wychowania, który pozwala łączyć ze sobą 
wychowanie ducha i wychowanie umysłu. Dopiero te 
dwa zharmonizowane ze sobą czynniki tworzą ten 
stopień człowieka,  o którym powiedzieć możemy, że 
posiada kulturę ducha i umysłu. Niejednokrotnie 
spotykamy się z jednostkami, u których góruje tylko 
czynnik drugi z zupełnem albo z częściowem zanikiem 
kultury ducha. Mimo nabytej kultury umysłu jest 
jednostka ta najzupełniej obcą naszemu sercu, 
a często nawet wywołuje w naszym nastroju 
wewnętrznym odruch odrazy lub też niechęci. Nasza 
reakcja wewnętrzna jest tak idealnie wprost 
nastrojonym instrumentem, że dopiero w skali 
zrozumienia wartości kultury ducha ocenić możemy, 
jak uboga jest kultura umysłu nie oparta o wspólny 
mianownik, którym jest wychowanie, ujęte 
w obszerniejszem pojęciu. 
Obserwując życie społeczne od szeregu lat, 
przypatrując się sporom rozproszkowanego 
i rozpolitykowanego społeczeństwa przyszedłem do 
przekonania, że brak w społeczeństwie równoważnika, 
którym jest dobra wola i szczera chęć wzajemnego 
zrozumienia się. Myśl ta była pierwotną pobudką do 
wychowania społeczeństwa w takiej atmosferze, która 
by mogła niwelować przeciwności i zbliżyć ku sobie 
zwaśnioną rodzinę polską. Pracę tą zamierzałem 
rozpocząć od młodych dusz, przez wychowanie serc, 
nie tkniętych dłutem życia, w idealnej harmonji  
i w szczytnem dążeniu do wyrobienia dobrej woli dla 
wspólnej pracy na niwie ojczystej. Zagony nasze 
zachwaszczone i brak jest pracowników dobrej woli. 
Wychowując młode pokolenia dla służby społecznej,  
w oparciu o hasła dobrej woli, byłem mniemania, że 
przysłużę się najlepiej dobrej sprawie, tem bardziej, że 
nasze rodzinne zagony tutaj na kresach wymagały 
zawsze wzmocnionej czujności i społecznej zgody.  

Rzuciłem w ten sposób myśl zorganizowania zakładu 
naukowego dla dziewcząt, któryby kształcąc — 
wychowywał równocześnie umysły do przyszłej pracy 
na niwie społecznej i na ziemi tej, krwawiącej waśnią 
dwóch narodów. Przypadł mi zaszczyt  zorganizo-
wania i zrealizowania tej myśli. Z najlepszą wiarą 
w przyszłość, z wiarą, że Opatrzność Boska 
patronować będzie naszej pracy, wziąłem się do 
dzieła. Z gruzów powstaje dzisiejszy gmach, w którym 
obchodzimy już dziesięciolecie. Przestrzeń wobec 
zamiarów i celów naszego zakładu zbyt krótka i mała, 
ażeby wykazać już dojrzałe wyniki i owoce pracy, 
jednakowoż przestrzeń  dostateczna do utrwalenia 
nas w przekonaniu, że droga obecna przez nas jest 
i będzie słuszną. Na frontonie gmachu widnieje 
symbol rozbudowanych obecnie zakładów:  ,,Pax 
Christi“ — ,,Pokój Chrystusa“ — pokój ludziom dobrej 
woli do zbożnej pracy dla dobra społeczeństwa i kraju. 
W pielęgnowaniu miłości kraju wzorować będziemy 
się na przykładach Wielkich Polek, które będą 
szlachetnym bodźcem dla wychowanek, powierzonych 
naszej opiece. Poniżej symbolu naszego widnieje od 
dziś na frontonie gmachu tablica ku czci śp. Marji 
Piłsudskiej, matki Marszałka Piłsudskiego, wielkiej 
wychowawczyni Wielkiego Wodza Narodu. Na 
przykładzie tym spostrzegamy, jak posiew miłości  
kraju, rzucony w młodą  duszę bohaterskiego syna, 
dojrzewa do czynu, który zadziwił świat.  Idźcie 
szlakiem utorowanym Wam przez przykład Wielkiej 
Polki, hartujcie Wasze serca do gorącego umiłowania 
kraju, realizując w życiu codziennem symbole, które 
mają Wam być drogowskazem. Z rozrzewnieniem 
wspominam  chwile naszej pierwszej wspólnej pracy 
w szczupłem  gronie pierwszych uczennic. Dziś 
w dziesięciolecie widzę oczami duszy wydłużone 
szeregi absolwentek, które zdołały już w międzyczasie 
opuścić  nasz zakład, ażeby nieść siew myśli wśród 
społeczeństwa. 
Serdecznie witam Was w murach naszej uczelni! Choć 
burza huczy wkoło nas  do góry wznieśmy skroń! 
Choć burza ogólnogospodarczego przesilenia 
wstrząsa nawami państw, choć Państwo nasze, 
wyzwolona i najdroższa sercu Polska, nie może Wam 
wszystkim dać możliwości zrealizowania Waszych 
najistotniejszych pragnień, mimo to nie wolno Wam 
tracić nadziei. Jutro należy do Was. Świt już blisko. 
Przewlekłe przesilenie gospodarcze musi znaleźć  
rozwiązanie, inaczej ludzkość zaprzeczyłaby swemu 
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posłannictwu. Rozumiem, że na szeregi absolwentek, 
oczekujących zatrudnienia, może paść rdza 
zniechęcania i żalu do własnego społeczeństwa, które 
z Wami serdecznie współczuje, ale które obecnie jest 
bezsilne i podcięte przesileniem gospodarczem. 
Państwo szuka gwałtownie nowych form rozwiązania 
problemu szkolnictwa i jest  w zupełności świadome, 
że obecny stan nie może potrwać już długo, niechcąc 
kraju naszego narazić na dalszy, potęgujący się 
analfabetyzm. Dlatego tez należy  Wam skrzydła sprężyć  
do lotu i siłą woli budzić wiarę, że świt już  bliski. 
W przekonaniu, że Opatrzność  Boska zachowa Was 
zawsze w Swej opiece, życzę Wam wytrwałości w raz 
obranej drodze i proszę Boga o Wasze szczęście 
wieczne i doczesne. 
 

Walory wychowawcze 
Zakładów Naukowych Towarzystwa  Nauczania 

Chrześcijańskiego 
 

Żyjemy w dobie przewartościowywania 
wszystkiego pod kątem potrzeb aktualnych i przyszłych 
w świetle najnowszych zdobyczy myśli ludzkiej w tej lub 
innej dziedzinie. I nasuwa się myśl — pragnienie, by 
rzucić okiem wstecz na przewodnie idee, 
przyświecające tym, którzy tworzyli Zakład, jak też 
przyjrzeć się zmianom, którym uległ Zakład, 
dostosowując się do nowych wymagań czasu. 
Seminarjum Nauczycielskie Żeńskie Towarzystwa 
Nauczania Chrześcijańskiego, jak już sam typ i nazwa 
Zakładu wskazuje, miało na celu kształcenie względnie 
wdrożenie do samokształcenia teoretycznego i pra-
ktycznego w zawodzie nauczycielskim szeregu 
kandydatek w kierunku wybitnie humanitarno - 
oświatowym, owianym wielką ideą chrześcijańską 
niesienia pomocy i oświaty tym najniższym, dotychczas 
upośledzonym pod względem kultury warstwom 
wiejskim i małomiasteczkowym, co zgadzało się 
z wzniosłą ideą zdemokratyzowania szkolnictwa, która 
realizuje się do dnia dzisiejszego w Państwie Polskiem 
od chwili odzyskania Niepodległości. Wielkie walory 
wychowawczo-moralne zamierzało Towarzystwo 
osiągnąć przez połączenie Zakładu z internatem S. S. 
Notre Dame w oparciu o silną  kulturę etyczną, 
przesiąkniętą pierwiastkami idealizmu chrześcijańskiego 
w myśl wiekowej tradycji różnorodnych stowarzyszeń 
chrześcijańskich, działających szczególnie na terenie 
Polski, jako pionierki kultury zachodniej na 
Wschodzie.  

Zdając sobie sprawę z tego, że praca oświatowa na 
wsi i w miasteczku nie kończy się na szkole ale sedno 
jej leży w pracy pozaszkolnej, Towarzystwo już 
w początkach istnienia Zakładu dąży do utworzenia 
przy Zakładzie kursu gospodarczo-rolniczego w tym 
celu, by młodzież opuszczając Zakład, posiadała nie 
tylko elementy kultury ogólnej i zawodowej 
nauczycielskiej, ale też pewien zakres wiadomości 
z rolnictwa i gospodarstwa, z zakresu pracy rolnika, 
jego życia, zajęć i potrzeb. Wychodzi się z tego 
stanowiska, że nauczycielka, chcąc zbliżyć się do 
wieśniaka i przełamać jego nieufność do szkoły 
i oświaty, musi wyjść od rzeczy pożytecznych dla 
niego, leżących w sferze jego zainteresowań i przeżyć. 
Ma ona szerzyć oświatę o treści, które by z jednej 
strony, łącząc się z jego zajęciami, pociągała go ku 
sobie, stwarzając widoki polepszenia bytu, z drugiej 
strony dozwalała nauczycielce zbliżyć się do niego 
i przemycać te wiadomości, które bezpośrednio 
z jego zawodem nie łączą się. Chodzi o to, by obok 
innych rzeczy wprowadzić na wieś w pewnej formie 
tę tzw. kulturę życia codziennego, wzbudzić do niej 
zamiłowanie, nauczyć wieśniaka stosować nabywane 
wiadomości w życiu, jak np. budować domy zgodnie 
z zasadami higjeny, stosować w pracy rolnej nowe 
zdobycze techniczne, dbać o jezdnię, drzewa przy-
drożne itd. Jednem słowem zmieniać życie i wygląd 
wsi polskiej na wzór wsi typu kulturalnego. Ma zatem 
nie tylko go karmić wiadomościami ale uzdalniać do 
polepszenia produkcji rolnej, a tem samem produkcji 
Państwa. 

Stąd zasadniczym celem Zakładu było 
przygotowywać uczennice na pracownice, któreby nie 
stały bezradne wobec życia w skali danego środowiska 
wiejskiego i małomiejskiego, w którem będą 
pracować, i wyszedłszy z Seminarium nie narzekały, że 
właściwie szkoła nie dała im nic dla życia. Miały one 
nabyć w pewnym zakresie teoretyczne i praktyczne 
wykształcenie rolnicze, zapoznać się z potrzebami 
rolnika, z jego rzeczywistością. Nauka na kursie miała 
być prowadzona ściśle o warunki pracy ludności 
Tłumacza, która w 75% pracuje na roli. W chwili kiedy 
przystąpiono niemal do realizacji planu, a mianowicie 
założenia kursu, wyszła ustawa z 11 marca 1932 roku 
o ustroju szkolnictwa. Zwijanie rokroczne kursów 
niższych Seminarium powstrzymało Towarzystwo od 
otwarcia kursu. Byt Zakładu chwiał się. Towarzystwo 
jednak nie odstąpiło od swej wychowawczej pracy, 
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stworzyło gimnazjum, jako ustawowo określoną 
jednostkę organizacyjną szkolną, prowadząca do 
liceum pedagogicznego i zawodu nauczycielskiego. 
Dążąc do swego głównego celu, realizuje także inne. 
Jak wiadomo, koedukacja propagowana silnie po 
wojnie światowej, nie dała takich rezultatów, jakich 
się spodziewano. Już sama niemożność dostosowania 
materiału naukowego pod względem jakości i ilości 
w klasach złożonych z młodzieży męskiej i żeńskiej ze 
względu na to, że okresy rozwojowe u dziewcząt są 
stale wcześniejsze niż u chłopców, co w wyniku daje 
rozbieżność zainteresowań u uczniów i uczennic 
jednej i tej samej klasy. Rozbieżność zdolności i goto-
wości do pracy stanowi ważny zarzut stawiany 
obecnie szkole koedukacyjnej. Analogicznie ma się 
sprawa z wychowaniem w średnich szkołach koedu-
kacyjnych, plus niebezpieczeństwo dla zdrowia 
moralnego młodzieży przez bezpośrednie, często zbyt 
poufałe wzajemne obcowanie uczniów i uczennic. 
Jeśli więc dziś żąda się dostosowania nauczania 
i wychowania do okresów rozwojowych i indywi-
dualnych ucznia, to koedukacja nie sprzyja realizacji 
tych haseł. Nasuwa się przy tem pytanie, czy 
przypadkowo młodzież żeńska, której przeżycia mają 
specyficzny charakter i przebieg, której reakcje 
w swej formie i treści odbiegają dość silnie od reakcyj 
młodzieży męskiej nie tracą właśnie dużo na tej 
swoistości, a zatem indywidualności? Czy nowelo-
wanie różnic psychicznych pomiędzy obu płciami 
i zbytnie upodabnianie wskutek współżycia nie daje 
w rezultacie typ pośredni, nieżyciowy, bez 
wyrazistszej fizjonomii psychicznej? Te i podobne 
względy natury psychologicznej i wychowawczej są 
powodem iż pewna część społeczeństwa omija 
zakłady koedukacyjne i szuka zakładów wyłącznie 
żeńskich. Tej właśnie części społeczeństwa T. Ch. N. 
na rękę w swej trosce o dobro moralne żeńskiej 
młodzieży. System wychowania w Zakładzie, 
połączonym z internatem, ma gwarantować zbieżność 
wpływów wychowawczych w szkole i poza szkołą na 
szereg lat, co w rezultacie da jednostkę zrównoważoną 
o silnych skłonnościach i przyzwyczajeniach etycznie 
dobrych. Będzie ona zdolna przeciwstawić się złym 
wpływom, szczególnie życia wielkomiejskiego, 
przebywszy okres dziewczęcych tragedii wrzenia 
i burzy pod opiekuńczymi skrzydłami internatu. Zakład 
spełnia obecnie i nadal będzie spełniać rolę ośrodka 
wychowawczego, gdzie młodzież pochodząca z ośro-

dków wielkomiejskich,  często destruktywnie 
oddziaływujących na jej psychikę, będzie mogła na tle 
niemal wiejskich warunków, rozwijać swoją 
indywidualność od wewnątrz, pogłębiać swe przeżycia 
i budować może niezbyt skomplikowaną ale jednolitą 
i spoistą strukturę psychiczną i silny charakter. Nie 
będzie gubić się i roztapiać w powodzi przeżyć 
powierzchownych na skutek chaosu bodźców, które 
dostarcza życie wielkomiejskie. Tego rodzaju ujęcie 
zagadnienia wychowania daje pedagogika 
współczesna, szczególnie niemiecka, wskazując na 
małe miejscowości jako ośrodki, gdzie tworzą się 
wszelkie wartości ludzkie. W myśl tych poglądów 
tworzą się już od dłuższego czasu we Francji, 
Niemczech, Szwajcarii, Polsce oraz innych krajach 
modne szkoły na wsi, dbające przede wszystkiem 
o rozwój moralny i indywidualność duchową 
młodzieży. 

Z tych kilku naprędce skreślonych uwag 
wynika, że drogi kształcenia młodzieży i sfera 
wpływów wychowawczych Zakładu zmieniły się, 
jakkolwiek główny cel istnienia Zakładu pozostał 
niezmieniony. Było nim i będzie nadal wychowywanie 
jednostek żeńskich o silnej, jednolitej strukturze 
psychicznej, budowanej na niewzruszonym funda-
mencie wiary katolickiej, dobrych matek obywatelek, 
a przede wszystkim nauczycielek, wdrożonych do 
samokształcenia i umiejętnego, ofiarnego szerzenia 
oświaty wśród najszerszych mas włościańskich 
i miejskich w myśl przewodnich idei wielkich Twórców 
dzisiejszej reformy szkolnej. Dostosowując się do 
wymagań tej reformy T.N.Ch. w dniu dziesięciolecia 
istnienia Zakładu, jako wyraz uwielbienia i hołdu 
składanego dla Wielkiego Wodza Narodu Polskiego, 
Inicjatora wszelkich poczynań reformatorskich, 
zmierzających do potęgi Państwa Polskiego, 
wmurowuje dnia 20 października 1934 r. tablicę 
pamiątkową, na której złotemi głoskami kreśli Imię 
Najczcigodniejszej Matki Wodza – Marji Piłsudskiej, 
stawiając Ją za ideał wychowawczy Zakładu, wzór 
Matki Polki dla wszystkich dzisiejszych i przyszłych 
pokoleń Polek. 
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Kronika Zakładów Naukowych 
Towarzystwa Nauczania Chrześcijańskiego 

 

Praca społeczna na kresach stawiała zawsze 
nasze społeczeństwo przed wzmożonemi zadaniami 
państwowotwórczymi, które nie straciły nic na 
natężeniu w okresie odrodzonej i zjednoczonej Polski. 
Przeciwnie nawet. Praca społeczna wymaga obecnie 
coraz intensywniejszego nasilenia na każdem polu, 
w szczególności w życiu oświatowem. Od jednostek 
pracujących ofiarnie dla kraju, wymaga się dużo hartu 
i poświęcenia, zwłaszcza, że ziemia, którą ma 
przeorać duch współczesnego Polaka zawiera jeszcze 
znaczne pokłady grud zobojętnienia, indyferentyzmu 
i niezrozumienia dla tych połaci kraju, związanych 
jednakowoż nierozerwalnie z macierzą i okupionych 
krwią bohaterskich walk Legjonów polskich. Tylko 
gorące umiłowanie ziemi ojczystej, zjednoczonej 
i odrodzonej po latach niewoli, mogło dać impuls do 
założenia zakładów naukowych, któryby w oparciu 
o zasady akcji szczerze katolickiej dały społeczeństwu 
napływ nowych sił inteligencji zarobkującej i działa-
jącej dla dobra kraju, a przygotowanej dostatecznie do 
pracy społeczno wychowawczej na naszych kresach 
południowo wschodnich. 

Dotychczasowy los zakładów naukowych zwią-
zany jest nierozerwalnie z nazwiskiem Ks. Kanonika 
Edwarda Tabaczkowskiego, proboszcza łacińskiego 
w Tłumaczu, który od czasu objęcia parafji w Tłumaczu 
w roku 1910 rozwinął na terenie miasta i powiatu 
wszechstronną akcję organizacyjną społeczeństwa 
kresowego. Byłoby poważnem zaniedbaniem kroniki 
zakładów naukowych, gdyby się choć w kilku 
wierszach nie uwzględniło Tego ożywczego impulsu. 
Za inicjatywą Ks. Kanonika powstaje Katolicki Związek 
Samopomocy, Składnica Kółek Rolniczych, Kursa 
Handlowe dla Kółek Rolniczych, Związek Rolniczy, 
drukarnia powiatowa, sklep kościelny. W ciągu wojny 
światowej i następnych przewrotów interesuje się 
żywo legionistami, otacza ich opieką, ukrywa i chroni 
przed rozstrzelaniem, rozwija akcję samarytańską 
w okresie wojny, prowadzi akcję dożywiania, funduje 
z własnych środków ochronkę dla sierot wojennych 
i dzieci repatriantów, jest wicemarszałkiem powiatu, 
a po wojnie światowej interesuje się poziomem 
oświaty rolniczej na kresach i organizuje obecne 
zakłady naukowe Tow. Nauczania Chrześcijańskiego. 
Nie wszystkie powołane instytucje wytrzymały napór 
czasu, jednakowoż posiew pracy społecznej owiany 

był najlepszą intencją służenia w miarę sił, tak Bogu, jak 
i Ojczyźnie. Wynosząc z domu jak najlepszy przykład dla 
pielęgnowania uczuć narodowych przez ojca powstańca 
z 1863 roku, posiadał zawsze najgłębszą cześć dla walki 
czynnej, która wykuła nam obecną Polskę, jednakowoż 
jako kapłan stał na uboczu sporów. Dopiero w tym 
naświetleniu ujawnia się promotor myśli założenia 
obecnych zakładów naukowych T.N.Ch., które miały 
stać wiernie na straży naszych uczuć narodowych, 
uzgodnionych z postulatem państwowości polskiej. 

W roku 1924 powzięło Walne Zebranie 
Katolickiego Związku Samopomocy na wniosek swego 
prezesa Ks. Edwarda Tabaczkowskiego uchwałę 
powołania do życia Seminarium Nauczycielskiego. 
Zasadniczem zadaniem miało być niesienie kaganka 
oświaty wśród masy rolnictwa kresowego, przy pomocy 
dostatecznego przygotowania kandydatek stanu 
nauczycielskiego do przyszłej pracy zawodowej. 
Równocześnie miały otrzymać wychowanki 
przygotowanie do pracy społecznej przez wystarczające 
zapoznanie ich z potrzebami rolnictwa, a częściowo 
także z wiedzą rolniczą. Wychowanki otrzymałyby 
gruntowne wychowanie etyczne, a po wyrobieniu 
sobie poczucia sumiennego spełniania obowiązków, 
miały być pionierami myśli polskiej i miały oddać wsi 
polskiej usługi społeczne, podnosząc tem samem 
poziom oświaty oraz dobrobyt materialny wsi i Kresów. 
Seminarjum to powstało, jako własność Katolickiego 
Związku Samopomocy, przyznano mu jednakowoż 
odrębną administrację gospodarczą. Kuratorjum O.S.L. 
udzieliło łaskawie koncesji na otwarcie Zakładu 
i z początkiem roku szkolnego 1924/25 zapisało się 28 
uczennic na kurs I. Kierownictwo Zakładu objął Ks. Jan 
Podczerwieński, katecheta Państwowego Gimnazjum 
w Tłumaczu., a obecnie proboszcz i kanonik w Rawie 
Ruskiej. Do pierwszego grona nauczycielskiego należeli 
w roku szkolnym 1924/25 pp. prof. L. Mołczanowska, 
L. Kozłowska, W. Ziołecka, M. Molisakowa, J. 
Muszyńska, Dr Eile, J. Hrapkowicz, P. Ruszczycki, J. 
Macek, M. Wroński i F. Urman. Zaznaczyć wypada przy 
tej okazji z uznaniem, że pierwsze grono nauczycielskie 
pracowało właściwie z uwagi na  ograniczone środki 
budżetowe, zadowalając się skromnem wyna-
grodzeniem, jakie było do dyspozycji kierownictwa 
z nikłych płat szkolnych. Równocześnie otwarto dla 
uczennic zamiejscowych internat i powierzono 
kierownictwo p. Władysławie Ziołeckiej, nauczycielce 
języka niemieckiego. 
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Już podczas pierwszej wizytacji, która miała 
miejsce z początkiem roku szkolnego, zwróciło 
Kuratorium O.S.L. uwagę, że właścicielem Seminarium 
nie powinna być instytucja o cechach zarobkowych, 
tylko specjalnie powołane Towarzystwo, opierające się 
na własnym statucie. Inicjatywa ta znalazła w społe-
czeństwie żywy oddźwięk i już wkrótce zawiązało się 
Towarzystwo Nauczania Chrześcijańskiego., które 
miało w przyszłości realizować i rozwijać program 
będący myślą przewodnią organizacji zakładu. Do 
pierwszych członków podpisujących statut nowego 
Towarzystwa należeli poza Ks. Kanonikiem Edwardem 
Tabaczkowskim pp: 
Kacper Mołczanowski – inspektor szkół powszechnych 
w Tłumaczu, 
Stanisław Mendrala – dyrektor Państwowego 
Gimnazjum w Tłumaczu, 
Ks. Dr Mikołaj Witkowski – katecheta Państwowego 
Gimnazjum w Tłumaczu 
Tadeusz Poźniak – profesor Państwowego Gimnazjum 
Robert Halkiewicz -     „                 „                    „ 
Michał Wroński – nauczyciel Szkoły powszechnej, 
Marcela Molisakowa – nauczycielka Szkoły powszechnej, 
Ludwika Kozłowska -            „              „              „ 
Matylda Wrońska -               „              „              „ 
Emilja Dubicka -                    „              „              „ 
Emilja Czoharowa – żona urzędnika skarbowego, 
Teodor Rymarczuk – urzędnik Starostwa powiatowego, 
Leon Kubrynowicz – mieszczanin i właściciel realności 

W paragrafie 3 Statutu wyznaczono sobie jako 
cel Towarzystwa rozwój i krzewienie rodzimej, 
polskiej kultury. W dążeniu do powyższego celu ma 
Towarzystwo trzymać się tradycyjnych, odwiecznych 
zasad kościoła katolickiego w duchu wskazań, 
wytkniętych przez Papież Piusa X w encyklice: 
„Arcebo nimis” z roku 1905 oraz przez J.E. Ks. 
Arcybiskupa Bilczewskiego w kurendzie z roku 1912. 
Chcąc lepiej sprostać powyższemu zadaniu, powierzył 
Zarząd Towarzystwa kierownictwo wychowawcze 
Zakładu oraz internatu Siostrom Szkolnym de Notre 
Dame, które posiadają, tak w kraju, jak i za granicą 
ustalony autorytet pod względem wychowawczo – 
pedagogicznym. Od tego okresu datują bardzo piękne 
karty życia wewnętrznego zakładu, zwłaszcza, że SS. 
De Notre Dame włożyły pod kierownictwem S. 
Antoniny Kratochwil i przy pomocy S. Joanity 
Urbiszówny bardzo dużo serca i ciepła rodzinnego 
w życie internatu, co z szczególnym uznaniem 

i gorącym podziękowaniem podnieść należy w dniu 
jubileuszowym. 

Przy końcu roku szkolnego zaszczycił Zakład 
swoją obecnością Pan Kurator OSL śp. Stanisław 
Sobiński, zmarły następnie śmiercią tragiczną. 
W towarzystwie Pana Kuratora przybyli równocześnie 
p. Wizytator Piotrowicz i Radca szkolny P. Piątkowski. 
Dostojni goście wysłuchali z zainteresowaniem 
intencyj założenia Towarzystwa, a po zwizytowaniu 
Kursu I rokowali zakładowi dobrą przyszłość. Stan 
materialny Towarzystwa nie był jednakowoż 
zadowalający i mimo nikłych opłat grona wymagał 
oparcia materialnego, którego udzielił bardzo chętnie 
prawdziwy opiekun zakładu Ks. Prezes Edward 
Tabaczkowski. Życie szkoły nie nabrało jeszcze 
dostatecznego rozpędu i ograniczyło się w pierwszym 
roku jedynie do kilku wycieczek, z których jedna, 
dwudniowa do Delawy pozostaje jeszcze obecnie 
w żywej pamięci z powodu rozmaitości uprzy-
jemniających powyższą wycieczkę. Tradycyjne 
obchody świąt państwowych i uroczystości 
okolicznościowych uwzględniane były w pełnej mierze. 

Rozwój zakładu zapowiadał się doskonale. Rok 
szkolny 1925/26 wykazał już na dwóch pierwszych 
kursach frekwencję 59 uczennic. Po powołaniu Ks. 
Dyrektora Podczerwieńskiego na stanowisko 
proboszcza i kanonika tyt. do Rawy Ruskiej, 
kierownictwo zakładu objął Ks. Dr Mikołaj Witkowski. 
Grono nauczycielskie składało się z następujących 
wykładowców: Dr S. Eile, J. Hrapkowicz, L. Kozłowska, 
S. Antonina Kratochwil, S. M. Urbisz, A. Rotter, M. 
Mierzwiński, Cz. Ruszczycki, R. Halkiewicz, M. 
Wroński, H. Tuzinkiewicz, J. Macek. 
Wizytację z ramienia Kuratorium przeprowadził 
w tym roku szkolnym p. Wizytator Piotrowicz. Wyniki 
wizytacji były dobre. Polecono powiększyć pomoce 
naukowe i utworzyć gabinety, rokując zakładowi jak 
najlepsze horoskopy. Również i drugi rok szkolny nie 
był pod względem materialnym samowystarczalny 
z uwagi na to, że po wprowadzeniu opłat 
kredytowanych opłaty szkolne nie pokrywały budżetu 
szkoły. Jednakowoż Ks. Prezes pośpieszył bardzo 
chętnie z pomocą materialną ułatwiając przez to 
dostęp do szkoły rodzinom mniej zamożnym. 

Drugi rok szkolny wniósł już w życie szkoły 
więcej urozmaicenia. Spośród grona uczennic wybrała 
się w towarzystwie wychowawców wycieczka 
krajoznawcza do Lwowa. Zwiedzono także z żywem 
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zainteresowaniem przepiękne okolice Dniestru i za-
poznano się z zabytkami gór skalistych. 
Organizowano liczne wycieczki zbiorowe, a w sezonie 
zimowym urozmaicały życie szkoły i internatu 
wieczorki towarzyskie, Św. Mikołaj oraz zabawa 
zapustna, pozostająca jeszcze dziś w żywem 
wspomnieniu wychowanek. Święta państwowe 
i okolicznościowe obchodził zakład bardzo uroczyście. 
W trzecim roku szkolnym 1926/27 zapisało się na 3 
kursach 90 uczennic. W myśl polecenia Wysokiego 
Kuratorium zakupiono bardzo wiele pomocy 
naukowych i utworzono gabinety dla nauk 
przyrodniczych. Kierownictwo zakładu spoczywało w 
dalszym ciągu w rękach Ks. Dr Witkowskiego. W skład 
grona nauczycielskiego wchodzili pp: S. Antonina 
Kratochwil, S. Joanita Urbisz, Ks. Edward 
Tabaczkowski, Dr S. Eile, R. Halkiewicz, J. Hrapkowicz, 
T. Pozniak, A. Rotter, L. Kozłowska, A. Moszyński, K. 
Piotrowski, H. Tuzinkiewicz, M. Wroński, Cz. 
Ruszczycki, Dr B. Pastuszyn, K. Filipkowska. 
Kuratorium O.S.L. oceniając zabiegi Towarzystwa 
i Zakładu nad podniesieniem poziomu Szkoły 
przyznało nam łaskawie już w trzecim roku istnienia 
prawo publiczności kategorii B. Nadanie praw 
publiczności zachęciło Towarzystwo do rozwoju tak 
pożytecznej instytucji. Powiększono ponownie stan 
pomocy naukowych, uzupełniono gabinety 
przyrodnicze i przystąpiono z pełnym zapałem do 
pracy. Co prawda stan materialny nie był w dalszym 
ciągu samowystarczalny, gdyż system opłat 
kredytowych został rozbudowany, co zmniejszyło 
bardzo znacznie bieżące wpływy gotówkowe, ale 
ofiarna pomoc Ks. Prezesa Tabaczkowskiego 
umożliwiła dalszy, normalny rozwój zakładu. 
Wizytacja tegoroczna przeprowadzona ponownie 
przez wizytatora p. Piotrowicza dała wyniki bardzo 
korzystne. 

Również i trzeci rok szkoły zarysował się 
w kronice w barwnych kolorach. Wychowawcy starali 
się usilnie o urozmaicenie programu różnemi 
imprezami, któryby uprzyjemniły młodzieży czas 
nauki w sposób korzystny i wartościowy. W roku tym 
zorganizowano wycieczkę do zagłębia węglowego 
i zwiedzono po drodze ważniejsze ośrodki. Obchody 
państwowe i okolicznościowe posiadały już ustalony 
charakter. Również i w tym roku odbył się tradycyjny 
wieczór św. Mikołaja i wesoła zabawa zapustowa 
w ramach internatu. Pod zdolnym i cennym 

kierownictwem przełożonej S. Antoniny Kratochwil 
i S. Joanity Urbisz wystawiły uczennice sztukę 
sceniczną „Fabiola” w sali „Sokoła” w Tłumaczu 
i zyskały w pełni zasłużone uznanie miejscowego 
społeczeństwa oraz wychowawców. 

Czwarty rok szkolny 1927/28 wykazywał na 
czterech kursach 107 uczennic. Kierownictwo 
spoczywało w dalszym ciągu w rękach Ks. Dr Mikołaja 
Witkowskiego, a w skład grona nauczycielskiego 
wchodzili pp: S. A. Kratochwil, S. J. Urbisz, St. Dąbek, 
M. Dębiec, Dr S. Eile, St. Greczek, R. Halkiewicz, Wł. 
Jaremko, J. Macek, M. Mierzwiński, J. Hrapkowicz, K. 
Piotrowski, Tad. Poźniak, St. Szajnocha, ks. J. 
Montalbetti, M. Wroński. 
Życie wewnętrzne szkoły ograniczyło się w tym roku 
wyłącznie do ustalonych obchodów różnych świąt 
państwowych i okolicznościowych. Św. Mikołaj 
posiada już w zakładzie pewną ustalona tradycję, 
a zabawa zapustna gromadzi rozbawione grono 
uczennic pod troskliwem okiem SS. De Notre Dame 
oraz wychowawców. Słabsza frekwencja uczennic 
w roku sprawozdawczym wyjaśnia się tem, że lokale 
szkoły okazały się niewystarczające. Towarzystwo 
i dyrekcja naukowa uświadomiały sobie w zupełności 
powyższy stan rzeczy, jednakowoż wymagana 
rozbudowa gmachu przekraczała możności 
materialne Towarzystwa, wobec czego siłą rzeczy 
musiała się oprzeć na Banku Spółdzielczym 
katolickiego Związku Samopomocy, który natomiast 
przejściowo nie dysponował także większymi 
kwotami, koniecznemi do przeprowadzenia 
przebudowy. Ciasnota pomieszczenia musiała odbić 
się również ujemnie na zakładzie. Okoliczności te 
podkreślił podczas wizytacji p. wizytator Zając, wobec 
czego czuło się Kuratorium zniewolone do 
zawieszenia prawa publiczności na nowy rok szkolny 
1928/29. Decyzja powyższa doręczona została już po 
zamknięciu roku szkolnego i w chwili kiedy 
przebudowa gmachu była w pełnym toku. Niestety 
okoliczności powyższe nie wpłynęły na zmianę 
postanowienia i zakład musiał pogodzić się z losem, 
że do czasu wykończenia przebudowy, względnie na 
rok szkolny 1928/29 trzeba przejściowo zrezygnować 
z praw publiczności. Postanowienie Wysokiego 
Kuratorium, podyktowane co prawda potrzebami 
szkoły, było jednakowoż poważnym ciosem dla 
zakładu, tem bardziej, ze w roku następnym odbyć 
się miała pierwsza matura. Frekwencja uczennic 
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zmalała bardzo znacznie. Kandydatki V kursu 
postarały się przeważnie o pomieszczenie w innych 
zakładach z prawami publiczności. Tak samo 
postarały się o przyjecie w zakładach z prawem 
publiczności córki urzędników państwowych, za które 
Skarb Państwa zwracał opłaty czesnego. Z powodu 
przeciążenia pracą zawodową w gimnazjum nie 
zatwierdziło Wysokie Kuratorium Ks. Dr 
Witkowskiego na stanowisko kierownika Seminarium, 
wobec czego objął emerytowany dyrektor II 
Gimnazjum we Lwowie p. Celestyn Lachowski 
kierownictwo zakładu z dniem 1 października 1928. 
W skład grona nauczycielskiego wchodzili pp: S. A. 
Kratochwil, S. J. Urbisz, Ks. Opaliński, Ks. Dr 
Witkowski, T. Mendralowa, Stef. Tarnowiecki, E. 
Sływka, Wł. Jaremko, M. Dębiec, J. Hrapkowicz, Stan. 
Dąbek, M. Mierzwiński, T. Poźniak, St. Rzerzycha. 
Dzięki usilnym staraniom oraz niestrudzonym 
zabiegom Ks. Kanonika Tabaczkowskiego, jako 
prezesa Banku Spółdzielczego Katolickiego Związku 
uruchomiono bardzo poważne kredyty, na 
przebudowę gmachu, w sumie ok. 75 000 zł. Do 
użytku zakładu oddano 6 nowych sal wykładowych, 
wykończono w parterze wielką salę do celów 
ogólnych, oddano do użytku uczennic obszerny 
westybul, trzy nowe ubikacje przeznaczono na 
dogodniejsze pomieszczenie pracowni fizykalno – 
chemicznej, pracowni biologicznej i pracowni robót 
ręcznych. Pracownie zaopatrzono w odpowiednie 
pomoce naukowe, warsztaty i narzędzia, utworzono 
osobny gabinet geograficzny z pracownią oraz odrębną 
salę muzyczną. Równocześnie otwarto czytelnię 
zakładową, prenumerującą kilkanaście czasopism, 
ożywiono zamiłowanie do sportu i ćwiczeń i zorga-
nizowane kółka naukowe. 
Poświęcenie drugiej połowy nowo odbudowanego 
zakładu nastąpiło wobec zaproszonych reprezentantów 
władz państwowych i samorządowych oraz licznie 
zebranych gości, poczem odbył się w bardzo miłym 
nastroju raut. Z początkiem roku szkolnego otwarto 
równocześnie dwa pierwsze oddziały szkoły 
powszechnej do ćwiczeń praktycznych uczennic 
zakładu, ponieważ okazało się, że chodzenie na lekcje 
praktyczne do publicznej szkoły powszechnej 
nastręcza bardzo dużo niedogodności. Organizacją 
szkoły zajęły się z pełną życzliwością dla zakładu 
Siostry Szkolne de Notre Dame, posiadające 
doskonałe przygotowanie zawodowe. 

Korzystając z doświadczenia tak wytrawnego 
pedagoga, jakim okazał się dyrektor Lachowski, stanął 
zakład już wkrótce na właściwym poziomie, co raczył 
łaskawie i życzliwie stwierdzić pan wizytator Teofil 
Adam Koziara, widząc idealne zabiegi, zdążające do 
usunięcia usterek. Niestety w roku tym nie posiadał 
zakład praw publiczności. W ciągu roku szkolnego 
zorganizowano dla uczennic IV i V kursu dodatkowy 
kurs rolnictwa i gospodarstwa domowego. Kurs 
rolnictwa prowadził powiatowy instruktor rolnictwa 
inż. J. Bander, dublańczyk, a gospodarstwo domowe 
wykładała absolwentka Szkoły Gospodarczej 
w Snopkowie p. Olga Południewska. 
 Pod względem materjalnem wymagał rok ten 
niezmiernie wielkiego wysiłku finansowego, któremu 
nie mogłoby Towarzystwo sprostać na żaden sposób, 
gdyby nie zapobiegliwość prezesa Ks. Kanonika 
Tabaczkowskiego, co podkreślił z uznaniem w dniu 
poświęcenia p. dyr. Deyczakowski, który imieniem 
miasta i powiatu złożył Ks. Kanonikowi w wymow-
nych słowach podziękowanie za dotychczasowe 
trudy, poniesione dla założenia i utrzymania zakładu, 
składając życzenia doczekania się pięknych owoców 
tej pracy. Już wkrótce, bo jeszcze tego samego roku 
szkolnego udzieliło Kuratorjum ponownie praw 
publiczności, nagradzając uznaniem wysiłek 
materialny i trudy włożone dla postawienia zakładu 
na właściwym poziomie. Pan wizytator wyraził po 
lustracji głębokie uznanie dla Towarzystwa Nauczania 
Chrześcijańskiego w osobie Księdza Kanonika 
Tabaczkowskiego za gorliwe i ofiarne opiekowanie się 
zakładem. Jako drugi i dodatni moment podniósł, że 
zakład posiada w osobie p. dyr. Lachowskiego 
kierownika o bogatem doświadczeniu zawodowem. 
Również z wielkim uznaniem wyraził się o gronie 
nauczycielskim, wykazującym pracowitość i zro-
zumienie doniosłości spraw wychowawczych. 
W końcu podkreślił p. Wizytator, że zakład wpływa 
kulturalnie na miasto i okolicę, zaznaczając z uzna-
niem, że nie prowadzi się Seminarium jako 
przedsiębiorstwa dochodowego, ale wkłada się 
w zakład dużo zapału i poświęcenia materialnego, 
wobec czego zasługuje  w zupełności na podtrzymanie 
i poparcie. 
Również i życie szkoły okazuje w tym roku więcej 
ożywienia i aktywności. Młodzież bierze udział 
w uroczystościach rozpoczynających tydzień lotniczy, 
interesuje się „Miesiącem Oszczędności”, obchodzi 
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bardzo uroczyście 10-lecie zmartwychwstania Polski. 
Równocześnie zasila wystawę prac uczniowskich 
zorganizowaną przez Wysokie Kuratorium licznemi 
eksponatami pięknych robót kobiecych, bierze udział 
w „Święcie Pieśni” i organizuje poza licznemi 
wycieczkami bliskiemi, wycieczkę krajoznawczą do 
Borysławia i Truskawca. Święta państwowe i okolicz-
nościowe znajdują wszechstronne uwzględnienie. 
W sezonie zimowym urozmaica życie szkoły wieczór 
św. Mikołaja oraz tradycyjna zabawa zapustna. 

Nowy rok szkolny 1929/30 tworzy w dziejach 
zakładu kartę przełomową. Po likwidacji prywatnego 
seminarjum nauczycielskiego T.S.L. w Buczaczu 
zaznaczył się bardzo liczny napływ uczennic, zwłaszcza 
na kursach wyższych. Okoliczność powyższa skłoniła 
ks. prezesa do ponownego przeprowadzenia 
przebudowy zakładu kosztem 13 000 zł. Kuchnię 
i jadalnię internatu przeznaczono na sypialnie, 
wykończono natomiast w parterze nowe ubikacje na 
pomieszczenie jadalni, kuchni, spiżarki i łazienek 
internatu. Ponadto uzyskano  w parterze duże sale na 
pracownię robót ręcznych oraz pokój na świetlicę 
drużyny harcerskiej. W ten sposób rozszerzony zakład 
mógł już pomieścić poważniejszą ilość uczennic 
i internistek. Kierownictwo zakładu spoczywało 
w dalszym ciągu w rękach dyrektora Lachowskiego, 
a w skład grona nauczycielskiego wchodzili pp. 
 Ks. Edward Tabaczkowski— religja, 
Janina Świątkowska — język polski, 
Dr  Józef Turjański — przedmioty pedagogiczne i język 
ruski, 
Walerja  Rzerzychowa — bioloqja, 
Marja  Włodkówna— historja, 
Stan. Rzerzycha —— geografja, 
Józef Krzywiecki — matematyka i fizyka, 
Teresa Mendralowa — język niemiecki — język  polski, 
Jan Smoluchowski — śpiew i muzyka, 
Wanda Planerówna — ćwiczenia cielesne, 
S. Joanita Urbisz — rysunki i roboty ręczne, 
Jan Macek  -  rysunki i roboty ręczne. 
Z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej urządzono pod 
kierownictwem S. Antoniny Kratochwil wycieczki do 
Poznania a w drodze powrotnej zwiedziły uczennice 
Częstochowę i Kraków. Druga wycieczka obrała sobie za 
cel Worochtę.  Również i w tym roku wypadła 
organizacja świąt państwowych i okolicznościowych 
bardzo okazale. W zakładzie wygłoszono kilka 
referatów przez zamiejscowych prelegentów z różnych 

dziedzin wiedzy. Po raz pierwszy gościł także zakład 
w swych murach Pana Wojewodę stanisławowskiego 
Dr Nakonecznikoff - Klukowskiego, który z wielkiem 
uznaniem wyrażał się o wysiłkach zakładu. 
W pierwszej maturze naszego zakładu przewodniczył 
p. inspektor Fiszer z Przemyśla. Dyplom nauczycielski 
otrzymało 29 kandydatek. Przy pożegnaniu grona 
nauczycielskiego przez maturzystki wyraził p. 
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej uznanie dla 
pracy wychowawczej zakładu, a zwracając się do 
kandydatek oświadczył, że okażą najlepszą 
wdzięczność  dla tego zakładu, jeżeli przyczynią  się 
do utrzymania go w czasie, gdy braknie dobroczyńcy, 
który zakład ten stworzył i otacza go swą opieką. Rok 
szkolny zakończono uroczystem nabożeństwem 
i rozdaniem świadectw. 

Nowy rok szkolny 1930/31 wykazuje 
frekwencję 146 uczennic na wszystkich klasach. 
Kierownictwo zakładu spoczywało w dalszym ciągu 
w rękach p. dyr. Lachowskiego, a w skład grona 
nauczycielskiego wchodzili pp: 
Ks. Edward Tabaczkowski— religja, 
Józef Krampera — język polski, 
Dr  Józef Turjański — przedmioty pedagogiczne  i język 
ruski, 
Teresa  Mendralowa – język niemiecki, 
Marja  Włodkówna – historja, 
Waierja Rzerzychowa – biologia, 
Józef Krzywiecki – matematyka i fizyka, 
Stanisław  Rzerzycha – geografja, 
Jan Smoluchowski – śpiew i muzyka, 
Wanda Planerówna – ćwiczenia cielesne, 
S. Joanita Urhisz – rysunki i roboty, 
Jan Macek – rysunki I roboty, 
S.  Antonina  Kratochwil – szkoła ćwiczeń, 
Marja  Godymirska – szkoła ćwiczeń, 
Helena Panicz – szkoła ćwiczeń. 
Po inwestycjach dokonanych w ostatnich dwóch 
latach przystąpiono w roku obecnym do urządzania 
kaplicy internatowej na II piętrze gmachu 
naukowego. Kaplica przedstawiająca się bardzo 
ładnie, poświęcona została w dniu 15 stycznia 1931 
roku. Wizytację zakładu przeprowadził p. wizytator 
Teofil Adam Koziora, polecając dalsze uzupełnienie 
pomocy naukowych. Również i życie wewnętrzne 
szkoły wykazuje duchowy rozwój. Na terenie szkoły 
pojawia się, począwszy od lutego 1931 miesięcznik 
„Złote Ogniwo” pod kierunkiem komitetu 
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redakcyjnego, złożonego z uczennic IV i V kursu. Za 
redakcję Złotego Ogniwa” podpisywały uczennice: p. 
Anna Gabańska i Jadwiga Wojtowiczówna. 
Pojawienie się miesięcznika na terenie szkoły 
obudziło wśród uczennic bardzo żywe 
zainteresowanie. Uroczystości państwowe i święta 
okolicznościowe obchodzone były bardzo uroczyście 
i znalazły odpowiednie uwzględnienie w organie 
uczennic. Rok szkolny zakończono jak zwykle 
uroczystem nabożeństwem. 

 

Kaplica internatowa 
 

Ogólne przesilenie gospodarcze dało się odczuć także 
naszemu zakładowi. Frekwencja uczennic zmniejszyła 
się o 30% i wykazuje tylko 104 uczennice na wszystkich 
kursach. Nagły spadek frekwencji odbija się także 
dotkliwie na budżecie szkoły. Kierownictwo zakładu 
z dniem 1 września 1931 roku objął p. Stanisław 
Wilkoszewski, nauczyciel przedmiotów pedago-
gicznych w Państwowym Seminarjum Nauczycielskim 
w Świłoczy, przebywający na urlopie bezpłatnym. 
 

W składzie pozostały z ubiegłego roku następujące siły: 
 

S. Antonina Kratochwil - kierowniczka szkoły ćwiczeń, 
Krzywiecki Józef - nauczyciel matematyki i fizyki, 
Macek Jan - nauczyciel robót ręcznych, 
Mendrala Teresa - nauczycielka języka niemieckiego, 
Panicz Helena - nauczycielka szkoły ćwiczeń, 
Rzerzychowa Walerja - nauczycielka biologii, 
Smoluchowski Jan - nauczyciel śpiewu i muzyki, 
Ks. Kanonik Tabaczkowski Edward - nauczyciel religji, 
Dr Turjanski Józef - nauczyciel  języka ruskiego, 
S. Joanita Urbisz - szkoła ćwiczeń,  
Na nowy rok szkolny 1931/32 zostali zaangażowani: 
 

Dr Feuerman  Ada - lekarka zakładowa, 
Godymirska  Marja - nauczycielka szkoły ćwiczeń, 
Dr Michalski Franciszek - nauczyciel języka polskiego, 
Rzerzycha Stanisław - nauczyciel przyrody w szkole 
ćwiczeń, 
Trembałowicz Marja - nauczycielka historii, 
Tyska Zofia - nauczycielka geografji i ćwiczeń 
cielesnych, 
P. Wilkoszewski Stanisław - nauczyciel przedmiotów 
pedagogicznych. 

W życiu szkoły nastąpiło wydatne 
ożywienie. Kryzys wpłynął co prawda na 
ograniczenie wycieczek dalszych, założono 
natomiast koło L.O.P.P. i interesowano się 
kwestiami społecznymi oraz spółdzielczymi 
i wygłoszono cały szereg odczytów. Szkoła 
ćwiczeń wystawiła kilka sztuk scenicznych, 
które cieszyły się nadzwyczajnym powo-
dzeniem. Święta państwowe i okolicznoś-
ciowe obchodzone były jak zwykle bardzo 
uroczyście. Maturę złożyło w tym roku 26 
uczennic. 
Nowy rok 1931/32 wprowadza zmianę 
ustroju szkolnictwa. Z dniem 1 lipca, jako 

dniem wejścia w życie ustawy wstrzymuje się 
przyjmowanie kandydatek na kurs I. Seminarjum 
ulegać będzie stopniowej likwidacji. W powyższym 
stanie rzeczy wykazuje zakład już tylko frekwencję 86 
uczennic. Z uwagi na pogarszający się stan wypłacal-
ności zobowiązań do zakładu stoi Towarzystwo przed 
trudnem zadaniem. W rezultacie finansuje Ks. 
Kanonik zakład, kredytując Towarzystwu dalsze 
kwoty. Z nowym rokiem szkolnym stanęła na czele 
zakładu jako kierowniczka p. Walerja Rzerzychowa, 
dotychczasowa nauczycielka biologji i chemji. 
Również i dotychczasowa wieloletnia Przełożona 
Zgromadzenia SS de Notre Dame, S. Antonina 
Kratochwil opuściła Tłumacz, żegnana z serdecznym 
żalem całego grona i wychowanek, a na jej miejsce 
przybyła Matka Przełożona S. Fidelisa Frachówna, 
która objęła kierownictwo szkoły ćwiczeń i język 
niemiecki w Seminarjum. W zakładzie pozostały 
z ubiegłego roku następujące siły nauczycielskie: 
Dr. Feuerman Ada - nauczycielka higieny i lekarka 
szkolna, 
Godymirska Marja - nauczycielka szkoły ćwiczeń, 
Macek Jan - nauczyciel rysunków i robót ręcznych, 
Panicz Helena - nauczycielka szkoły ćwiczeń, 
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Rzerzychowa Walerja -  nauczycielka biologji i chemii, 
Rzerzycha Stanisław - nauczyciel geografji, 
Smoluchowski Jan - nauczyciel muzyki i śpiewu, 
Ks. Kan. Tabaczkowski Edward - nauczyciel religji, 
Dr. Turjański Józef - nauczyciel języka ruskiego. 
 

Na bieżący rok szkolny zaangażowani zostali: 
 

S. Frachówna Fidelisa - nauczycielka języka niemieckiego, 
Janelli Walerja - naucz. przedm. Pedagogicznych, 
Bojanówna Marja - nauczycielka do ćwiczeń cielesnych, 
Przeworówna Eugenja - naucz. języka polskiego, 
Wierzbicka Władysława - naucz. matematyki i fizyki. 
 

W drugiem półroczu I932/33 wykładała matematykę 
i fizykę w miejsce p. Władysławy Wierzbickiej pani 
Zofja Kratochwil. Zakład wizytował z ramienia 
Kuratorjum p. wizytator Teofil Adam Koziara. Kronika 
szkolna wykazuje w tym roku ponownie wielką 
aktywność.  W szczególności bierze szkoła wielo-
krotnie udział w uroczystościach obchodzonych 
wspólnie z całem miejscowym społeczeństwem, 
wykonując samodzielnie pewne części programów 
i przyczyniając się tem samem do uświetnienia 
obchodów. W szczególności wziął zakład udział 
w uroczystościach ku czci tragicznie zmarłych por. 
Żwirki i inż. Wigury, następnie wydelegował na 
odsłonięcie pomnika płk Lisa – Kuli dwie uczennice 
celem udziału w uroczystościach. W dniu 22 marca 
1932 umarł nauczyciel naszego zakładu śp. Dr Józef 
Turjański, zacny kolega i powszechnie lubiany 
profesor. Pogrzeb odbył się we Lwowie. Zakład wysłał 
delegację w ilości 36 uczennic i kilku członków grona. 
Uczennice odśpiewały pieśń pożegnalną i złożyły na 
grobie piękny wieniec. Przy tej okazji zatrzymano się 
we Lwowie przez 3 dni i zwiedzono zabytki miasta. 
Obchody i uroczystości państwowe oraz 
okolicznościowe święcono tradycyjnym już zwyczajem. 
Szkoła ćwiczeń urządziła pod kierownictwem S. Joanity 
wystawę robót ręcznych, zwiedzoną bardzo licznie 
przez miejscowe społeczeństwo. Pan inspektor szkolny 
Bryła wyraził S. Joanicie pełne uznanie za nadzwyczajnie 
doskonałe eksponaty, uzyskane tylko przy wielkim 
wysiłku. Niestrudzoną opiekunkę spotkało w zupełności 
zasłużone uznanie. W tegorocznej maturze otrzymało 
30 maturzystek dyplom na nauczycielkę. 

Rok szkolny 1933/34 wprowadza poważne 
zmiany ustrojowe w naszym zakładzie. Zarząd 
Towarzystwa Nauczania Chrześcijańskiego otrzymał 
koncesję na otwarcie prywatnego gimnazjum 

żeńskiego. Dotychczasowa 4 – klasowa szkoła 
powszechna przeistoczona została w 6 – klasową 
szkołę ćwiczeń. Klasę V uruchomi się w roku 1934/35. 
Równocześnie wniosło towarzystwo podanie 
o udzielenie koncesji na prowadzenie przedszkola, 
wobec czego skupiamy obecnie w naszym zakładzie 4 
typy szkół. W myśl zarządzenia Kuratorjum otrzymał 
każdy zakład odrębny statut i stanowi samoistną 
jednostkę organizacyjną. Kuratorjum O.S.L. 
zatwierdziło dotychczasową kierowniczkę p. Walerję 
Rzerzychową na stanowisko kierowniczki Seminarjum 
oraz nowo utworzonego gimnazjum. Kierownictwo 
szkoły ćwiczeń pozostało w dalszym ciągu w rękach S. 
Fidelisy Frachtówny, a kierownictwo przedszkola 
powierzono S. Serafinie Stańczyk. W Seminarjum 
ubyły już dwa kursy z powodu likwidacji. Kryzys, który 
tak dotkliwie dał się odczuć w prywatnem szkolnictwie, 
postawił Towarzystwo nauczania Chrześcijańskiego 
przed wzmożonemi zadaniami materjalnemi. Zakłady 
nasze korzystały w roku sprawozdawczym z wybitnej 
pomocy Ks. Prezesa Tabaczkowskiego. Z grona 
zeszłorocznego pozostały w Zakładzie następujące siły: 

 

Bojanówna Marja - nauczycielka ćwiczeń cielesnych, 
Dr Feuerman Ada - nauczycielka higieny i lekarz szkolny, 
S. Fidelisa Frachówna - nauczycielka języka niemieckiego 
i kierowniczka szkoły ćwiczeń, 
Godymirska Marja - nauczycielka szkoły ćwiczeń, 
Macek Jan, nauczyciel rysunków i robót ręcznych, 
Rzerzychowa Walerja - nauczycielka biologii, 
Smoluchowski Jan - nauczyciel muzyki śpiewu, 
Ks. Kanonik Tabaczkowski Edward - nauczyciel religji, 
Trembałowicz Marja - nauczycielka historii i geografji, 
S. Urbisz Joanita - nauczycielka robót ręcznych i szkoły 
ćwiczeń, 
Zubrzycki Szymon - nauczyciel języka ruskiego. 
Nowe siły: 
Czohara Julja - nauczycielka szkoły ćwiczeń, 
Erlich Walerian - nauczyciel fizyki i matematyki, 
Dr Liskowicz Zbigniew - nauczyciel przedmiotów 
pedagogicznych, 
Tołłoczka Janina - nauczycielka języka polskiego. 
Wobec ustąpienia p. dr Liskowicza objęła z dniem 20 
listopada 1933 roku p. prof. Walerja Janelli ponownie 
przedmioty pedagogiczne. Od II półrocza objęła 
wykłady z języka polskiego po pani Janinie Tołłoczko 
pani dr Olga Skibniewska. Ze stanowiska nauczycielki 
ustąpiła także p. Marja Bojanówna. Zakład wizytował 
w tym roku p. wizytator Szediwy Stanisław. Już w bie-
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żącym roku szkolnym zapoczątkowało Tow. Nauczania 
Chrześcijańskiego wewnętrzną reorganizację 
Towarzystwa z dostosowaniem się do obowiązujących 
ustaw. W związku z tem powstają projekty dość daleko 
sięgające, których realizację odkłada się natomiast do 
następnego roku jubileuszowego.  
Życie szkoły wchodzi coraz intensywniej w tempo 
pracy twórczej. Szkoła interesuje się obszernie 
wszelkimi problemami społecznymi z zakresu 
działalności L.O.P.P, L.M. i K.O.P.G. P. Czerwonego 
Krzyża – Białego Krzyża. Młodzież bierze czynny udział 
w zagadnieniach o walorach społeczno wycho-
wawczych, jak Dzień Matki, Dzień Propagandy 
Spółdzielczości, interesuje się Świętem Pieśni, 
Świętem Lasu, urządza obchody literacko pamiątkowe 
i obchodzi uroczyście wszelkie święta państwowe 
i dnie pamiątkowe. Do najbardziej udanych imprez 
należy obchód Niepodległości z udziałem 
Ćwiczeniówki, która wykonała brawurowo poloneza 
z „Pana Tadeusza”, zyskując olbrzymi poklask. Rok 
Sobieskiego w 250-letnią rocznicę odsieczy Wiednia 
znalazł w programie szkoły pełne uwzględnienie. 
Egzamin dojrzałości złożyło w tym roku 14 kandydatek. 
Rok szkolny zamknięto uroczystem nabożeństwem. 

Zapowiedziana reorganizacja wewnętrzna 
Tow. Nauczania Chrześcijańskiego, jako właściciela 
zakładów naukowych, realizuje plany przedłożone 
jeszcze w roku ubiegłym. Oceniając ofiarną pracę 
Legjonów dla sprawy niepodległości obniżają zakłady 
nasze z początkiem roku szkolnego 1934/35 
w wszystkich uczelniach czesne o 50% dla członków 
Związku Legionistów i P.O.W., chcąc zniżką tą złożyć 
w roku jubileuszowym wyrazy uznania dla 
bohaterskich walk o niepodległość Polski. Zamiarem 
Towarzystwa jest, ażeby Wielka Rodzina Legjonowa 
obrała sobie zakłady nasze, jako stałą uczelnię dla 
wszystkich członków, nie mających możności 
korzystania w miejscach zamieszkania z średnich 
zakładów naukowych żeńskich. Chcąc planom 
Towarzystwa dać wyraz zewnętrzny, zwrócił się 
Zarząd z prośbą do Kancelarii Cywilnej Marszałka 
o zezwolenie na przyjęcie nazwy:  

 
„Prywatne Gimnazjum Żeńskie im. Marji 

Piłsudskiej” Zgromadzenie SS. Szkolnych de Notre 

Dame w Tłumaczu. 
 

 

Zgromadzenie SS. Szkolnych de Notre Dame 
w Tłumaczu 

 

Umiejętny wybór uczynił prezes Towarzystwa 
Ks. kanonik Tabaczkowski, powierzając kierownictwo 
duchowe zakładu oraz internatu SS. Szkolnym de 
Notre Dame, predestynowanym w szczególności do 
wychowania chrześcijańskiego, a równocześnie 
obywatelskiego. W myśl Reguły są Siostry Szkolne de 
Notre Dame powołane specjalnie do opieki nad 
młodzieżą i ich wychowaniem. Reguła kładzie 
szczegółowy nacisk na kształcenie woli i serca, 
ponieważ od tych czynników zawisło przede 
wszystkiem szczęście doczesne i wieczne kobiety. 
Z absolutną trafnością uchwyciła reguła zakonna te 
dwa czynniki, jako dominujące w wychowaniu 
i urabianiu charakteru, którym kieruje wola i serce. Na 
program ten godzić się może nawet największy 
sceptyk wychowania przez zgromadzenie zakonne, 
tem bardziej że w jednym z dalszych artykułów Reguły 
zabrania się uprawiania pobożności ponurej i domaga 
się pielęgnowania wśród dziatwy przyrodzonej 
wesołości, zabaw i niewinnych żartów. W internatach 
przewiduje się opanowanie miłego ustroju rodzinnego 
w przeciwstawieniu do tak zwanego ducha 
koszarowego. Wychowanie zbiorowe musi uwzględniać 
usposobienie i potrzeby poszczególnych wychowanek. 

Już ten krótki zarys z Reguły Zgromadzenia 
wykazuje dobitnie, że Reguła uwzględnia poza 
wychowaniem religijnym, pełne wymagania współ-
czesnego wychowania obywatelskiego, znajdując 
jedynie odmienny klucz podejścia do rozwoju 
charakteru przez współczesne kształcenie woli i serca. 
Ideał siostry szkolnej upatruje się w tem, że nie wolno 
nigdy siostrze zakonnej zadowolić się nabytem 
wykształceniem, ale należy się codziennie, a w szcze-
gólności podczas wakacyj przygotować do coraz 
doskonalszego spełniania obowiązków wycho-
wawczych. Siostra szkolna powinna zatem znać 
i uznawać najnowsze zdobycze pedagogiki i dydak-
tyki. Siostry zakonne, które podobnym programem 
idą w życie, mogą być pewne, że napotkają na pełne 
zrozumienie i poparcie społeczeństwa, dbającego 
o odpowiedni poziom narodu. Nic zatem dziwnego, 
że Zgromadzenie SS. Szkolnych de Notre Dame, 
reaktywowane w ubiegłym stuleciu, rozwija się 
z szczególnem powodzeniem dla dobra powierzonych 
ich opiece wychowanek. 
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Uczennice i nauczyciele. 1928r. 
Siedzą na ziemi: 
M. Sokołowska, E. Burczyńska, 
.?.,  Domeracka,  S. Zajączkowska. 
Siedzą od lewej: 
Wł. Jaremko, St. Tarnowiecki, 
M. Dębiec, T. Mendralowa, dyr. 
C. Lachowski, E. Sływka i J. 
Piotrowski.   
Stoją. III rząd: 
H. Panicz, H. Lasekówna, 
Jurkiewicz, .?., .?., J. Kubrynowicz, 
.?., .?., L. Sokołowska. 
Stoją. IV rząd. 
M. Kruczek, Lautenschleger,  M. 
Tryger, S. Dąbrowska, R. Sommer. 
 

 

 

Zakłady Naukowe 

Towarzystwa Nauczania Chrześcijańskiego 

im. Marii z Billewiczów Piłsudskiej w Tłumaczu 
 

 

Wmurowanie tablicy pamiątkowej „Prywatne Seminarium i Gimnazjum Żeńskie im. Matki Marszałka Józefa 

Piłsudskiego, Marii z Billewiczów Piłsudskiej w Tłumaczu. 20.X. 1934r. 
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Zdjęcie nr 1.  
 

Wycieczka do Wieliczki. 
31.05.1928r.  
Wśród uczennic siedzi dyr. 
Seminarium ks. dr M. 
Witkowski, K. Ładzieńska, 
Turek, St. Hoffman. 
Na odwrocie zdjęcia podpisy: 

Serwińska, Hoffmanówna, 

Maryśka Jurewicz, Turkówna, 

Ewa Demanówna, Marysia 

Domiczkówna, Z. Stenzlówna, 

Żaneta Boberówna, Wanda 

Comi, Genia Maksym, J. 

Ziółkowska, Z. Kossowska, 

Jadwiga Haczkówna, Jadźka 

Bokmanówna, Stenia Bazyle- 

wiczówna, Maryla Jakubecka, 

Ryska Szmiganowska, Stefa 

Piasecka, Stenia Jurewicz,  

Ambicka, Janka Tuzinkiewicz, 

Marysia Bortnówna, J. 

Chęcińska, Hela Panicz, Jaśka 

Zuttówna, Irka Sebastia-

nówna, I. Hubicka, Wojdy-

łówna, Rysówna Bronisława, 

Kobrynowicz Jaśka, Stacha 

Nieprzecka,  Stacha Zającz-

kowska, Kaczkowska Nusia, J. 

„Kamaszek”, Stefa Wierz-

bicka, Włodkowska Irena, 

Paula Rymarczuk, Wrońska 

Bogumiła, Schu-tzówna Dorli, 

Staszka Wyp. 

 

Zdjęcie nr 2 

Kurs gospodarczy kroju, 

szycia i haftu.  Rok 1936. 

 

 

Zdjęcie nr 3 

Uczennice seminarium udzie-

lają lekcji dzieciom z ćwicze-

niówki w gabinecie fizyczno-

przyrodniczym. Rok 1932. 
 

1 

2 

3 
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Zdjęcie nr 1 
 
25-26.09.1929r. Wycieczka do 
Poznania na Powszechną Wystawę 
Krajową.  

 

 

 

 

Zdjęcie nr 2 

 
Kurs V w roku szkolnym 1931/32. 
Między ławkami, wśród uczennic 
siedzi dyrektor Stanisław Wilko-
szewski. 

 

 

  
 

 

Zdjęcie nr 4 
 

Uczennice seminarium przy posągu 
Matki Boskiej w Parku Miejskim. 

Zdjęcie nr 3 
Kurs II. Rok 1930/31. Na ławce siedzą nauczyciele; Józef Krampera, Jan 

Smoluchowski, Jan Macek, dr Józef Turiański, Teresa Mendralowa, ks. 

kan. Edward Tabaczkowski, dyr. Celestyn Lachowski, Wanda Plane-

równa, Maria Włodkówna, Waleria Rzerzychowa i J. Krzywicki 

1 

2 

3 
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Zdjęcie nr 1 
 
Siedzą: dr med. Ada Feuerman, 
Walerian Ehrlich, Maria Gody-
mirska, ks. E. Tabaczkowski, dyr. 
Waleria Rzerzychowa, Jan 
Smoluchowski, Waleria Janelli, 
Szymon Zubrzycki, Jan Macek. 
Stoją I rząd: Bronisława Ostro-

wska, Bronisława Ostropolska, K. 

Dresler, Helena Alojza Turek, 

Emilia Czabanowska, Krystyna 

Hubsh, Józefa Rosenzweig, Maria 

Sawczyńska, Jadwiga Ostro-

polska. Stoją II rząd: Władysława 

Świgost, ...?., Ewa Romanów, 

Maria Prorok, .?., Natalia 

Biłecka, Janina Mytnik. 

Zdjęcie nr 2 

Kurs V, rok 1931/32. Lekcja 

śpiewu. W środku dyr. Stanisław 

Wikoszewski. 

Zdjęcie nr 3 

Uczennice w gabinecie fizyczno – 

przyrodniczym. W środku 

nauczyciel Józef Krzywiecki. 

Zdjęcie nr 4. 

Zimowa przejażdżka saniami 

ulicami Tłumacza. 2 

3 
4 

4 

4 

1 
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Zdjęcie nr 1 
 

Kurs III, rok 1930. Lekcja 
gimnastyki w Parku Miejskim. 
Lekcję prowadzi Wanda 
Planerówna. 

 

 

Zdjęcie nr 2 
 

Nauka własna w internacie SS de 
Notre Dame. Rok 1931. 

 

 

Zdjęcie nr 3 
 

Nauka własna w klasie 
seminarium.  Rok 1934. 

 

 

Zdjęcie nr 4 
 

Zajęcia na stacji meteorolo-
gicznej w ogrodzie seminarium. 
Rok 1933/34. 

1 

2 

3 
4 
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Zdjęcie nr 2 
 

Nauczyciele: (od lewej) Włodzimierz 
Jaremko, Emilian Sływka i Stefan 
Tarnowiecki. Uczyli w seminarium 
w latach 1927 – 1929. 
 

Zdjęcie nr 3 
 

18. X.1930r. Przedstawienie szkolne. 
Na odwrocie zdjęcia nazwiska:  
Hanka Gabańska, Iza Wolska – elf, 
Mira Wypychowska, Kapanowska – 
Torenilla, Jaciukówna – Liona, 
Jadwiga Łukasiewicz – syrena, Zośka 
Osiadacz – czarownica Medea, Julia 
Czocharzanka – Gloria, Schmidtówna 
Janka – Cezar. 
 

Zdjęcie nr 4 
 

Rok 1927. Zabawa karnawałowa w 
internacie. Siedzą i klęczą na ziemi: 
.?., Szmiganowska, Z. Fuglewicz, .?., 
S. Wypychowska, E. Wojdyło, .?., .?., 
Jurewicz, .?., E. Delman, K. 
Ładzieńska. Siedzą: .?., St. Szajnocha, 
Michał Dębiec, Wł. Jaremko, St. 
Dąbeka, ks. dr Witkowski, M. 
Mierzwiński, St. Rzerzycha, J. Macek, 
Jurkiewicz, K. Zaklińska. Stoją od 
lewej: St. Rzepecka, .?., Dutkiewicz, 
J. Kobrynowicz, B. Steinwurzel, .?., 
.?., .?., Z. Krupówna, .?., S. Chomów, 
T. Schutz, A. Gabańska. II rząd: H. 
Daniłowicz, .?., J. Łukasiewicz, Z. 
Kapanowska, .?., S. Radłowska, J. 
Kroszeńko, .?. 

3 

2 

1 Zdjęcie nr 1 
Zima w ogrodzie przed budynkiem 
seminarium. Rok 1934. Od lewej: J. Maru-
szczak, J. Mazewska, L. Weitz, M. Zoubek, W. 
Sokołowska, M. Kraus, I. Łoszniów, B. Liso-
wska, B. Czeladka. Klęczą: .?., M. Nowicka, S. 
Boska. Stoi: M. Agopsowicz. 

1 

4 

2 
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Zdjęcie nr 1 
 

Rok 1926. Haftowane poduszki, 
koszyczki wielkanocne i wiele 
innych ręcznych prac w wyko-
naniu dzieci z ćwiczeniówki. Na 
zdjęciu: Krzysia Peller, Roman 
Mączka, Hanna Mierzwińska, 
Marcin Pietrzycki. 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 2 
 

Rok 1932. Ćwiczeniówka, kl. II. 
Nauczyciele: Maria Godymirska 
i dyr. Seminarium Stanisław 
Wilkoszewski. Siedzą na ziemi: 
Ruczkowski, .?., Ardel Zygmunt, 
.?., Kasparek Zbigniew. Siedzą: 
Dulęba Janina, Piszkiewicz 
Maria,  Szajna Wacek, Leśniak 
Irena. Stoją: Gabański Tadeusz, 
.?., Kamiński, Hrapkowicz K. 
Starzycka St., Kłonowski 
Edmund, .?. 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 3  
 

Rok 1934. Pierwsza Komunia 
w ćwiczeniówce. Wśród dzieci 
siedzą: nauczycielka Maria 
Godymirska, ks. kanonik Edward 
Tabaczkowski oraz siostra 
Serafina. W  najwyższym rzędzie 
stoją: Basia Pielasz, Z. 
Hrapkowicz, Mierzwiński i Krysia 
Pielasz. 

3 

2 

1 
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Zdjęcie nr 1 
 

Rok 1937/38. Dzieci z przedszkola 
przy seminarium. Siedzą: Gimiński 
i  Andrzej  Tuzinkiewicz. Stoją I 
rząd: Franciszek Petrus, Zosia 
Grabowiecka, .?., Aleksander 
Tuzinkiewicz, Zdanowicz, .?. II rząd: 
Rzerzycha, Wolańska, Szkwarek, SS 
Serafina. 

 
Zdjęcie nr 2 
 

23.03.1928r. Lekcja 
matematyki w II klasie 
ćwiczeniówki. Dzieci w I 
ławce: Anna Storoż, 
Janka Agopsowicz, 
Maryla ?, .?. 
II ławka:  .?.,  Czesław 
Ostropolski,  Zofia So-
pik, .?. 
III ławka: Kłopotowski, 
Sipka, .?., .?. 
IV ławka: stoi Pietrzycki, 
Robert Mikuszewski, 
Hanna Mierzwińska, 
Białkowska. Stoją 
uczennice seminarium: 
Eleonora Bilińska i Irena 
Włodkowska. 

 

 

 

Zdjęcie nr 3 
 

Rok 1932. Przedszkole 
ćwiczeniówka. Zajęcia 
prowadzi Maria Gody-
mirska 

2 

1 

3 

1 
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Zgromadzenie SS. Szkolnych de Notre Dame 
w Tłumaczu wchodzi już w 10 rok czynności w naszym 
zakładzie i umiało w ciągu tego czasu pozostawić 
w sercach wychowanek i ich rodziców pełny wyraz 
wdzięczności za troskliwa oraz staranną opiekę, która 
przez długie miesiące nauki w ciągu roku szkolnego 
musi zastąpić uczennicom w zupełności ciepło ogniska 
domowego. Niestrudzone w pracy wychowawczej, 
znalazły Siostry zawsze jeszcze czas na aranżowanie 
różnego rodzaju imprez internatowych, którym 
punktem kulminacyjnym były przedstawienia 
teatralne, wieczorki wokalne i taneczne. Szczególnie 
imprezy teatralne wykazały już ustaloną reputację. 
Czcigodnym SS. Szkolnym de Notre Dame należy się na 
tem miejscu w dziesięciolecie zakładów naukowych 
T.N.Ch. i w 10 rok pracy wychowawczej Przewie-
lebnych sióstr najszczersze podziękowanie i uznanie za 
troskliwość nad wychowankami, powierzonemi tak 
godnej opiece. 
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Rok 1939 w powiecie tłumackim 

 
Michał Nikosiewicz 
 

Stosunki polsko niemieckie uległy znacznemu 
pogorszeniu i wszystko wskazywało, że może dojść do 
konfliktu. Pierwsze przygotowania do częściowej 
mobilizacji władze polskie podjęły w kwietniu w formie 
tzw. cichej (kartkowej). W Tłumaczu nie było w tym 
czasie garnizonu wojskowego. Nie było także RKU 
(Rejonowej Komendy Uzupełnień). Powołanie do 
służby wojskowej obywateli z powiatu tłumackiego 
zarządzała RKU w Buczaczu. W kwietniu 1939 roku 
tylko część mężczyzn z powiatu tłumackiego została 
powołana do wojska. Do pułków piechoty w Stanisła-
wowie (48 pp.), w Kołomyi  (49 pp.), w Tarnopolu  (54 
pp.) i innych, jak również  do pułków kawalerii 
w Stanisławowie (6 p. uł.), Trembowli (9 p. uł.) oraz 
innych broni i służb. Mobilizacja ogólna ogłoszona 
w przeddzień wybuchu wojny z Niemcami była już 
wyraźną zapowiedzią nadchodzącego zagrożenia. 
W Tłumaczu i w powiecie mężczyźni nie powołani do 
wojska, to ci, którzy nie podlegali obowiązkowi służby 
wojskowej czynnej, ze względu na stan zdrowia, 
wieku lub pełnionych obowiązków. Prawie wszyscy 
byli członkami organizacji takich jak: Związek 
Oficerów Rezerwy, Związek Legionistów i Peowiaków, 
Związek Inwalidów Wojskowych i Wojennych, 
Strzelca, Przysposobienia Wojskowego oraz Poczty 
Polskiej, PKP, Straży Pożarnej, Sokoła, PW Liceum 
i Gimnazjum. W hufcu szkolnym PW, gdzie należała 
młodzież od 14 do 18 lat dowódcą był porucznik 
„Strzelca” Chrzanowski, następnie porucznik rezerwy 
Michał Dębiec – dyrektor szkoły podstawowej. 
Komendantem PW i WF na cały powiat tłumacki był 
kapitan Wilczewski. W 1939 roku zorganizowano 
w Tłumaczu, jak też na terenie całego kraju 
pomocnicze jednostki wojskowe miejscowe, tzw. 
Jednostki Obrony Narodowej. 

Tłumacz  położony daleko od rozpoczętych 
działań wojennych, w dniu 1 września 1939 roku 
wydawał się miejscem bezpiecznym i spokojnym. Ze 
względów na ochronę przed ewentualnymi napadami 
i sabotażem ze strony ludności ukraińskiej użyto 
jednostek PW do ochrony budynków rządowych 
i mostów. Według  relacji Tadeusza Kłonowskiego 
wypadki w Tłumaczu miały następujący przebieg: 
„W kwietniu lub maju 1939 roku w Tłumaczu 

zorganizowano Kompanię Obrony Narodowej. Do 
kompanii tej wcielono obywateli Tłumacza i powiatu 
tłumackiego narodowości polskiej, członków 
„Strzelca” oraz tych, którzy z różnych powodów 
dostali odroczenie służby wojskowej. Kompania 
rozpoczęła szkolenie na Stawiskach. Gdzie 
kwaterowali? Dokładnie nie pamiętam, może w budynku 
dawnego Seminarium. Po krótkim przeszkoleniu 
kompanię wywieziono w Karpaty na granicę polsko -
węgierską, skąd po klęsce wrześniowej przeszła na 
Węgry. Dowódcą kompanii był  kpt Wilczewski. 
Wieczorem, 27 sierpnia 1939 roku powołano jeszcze 
oficerów rezerwy, min. Mariana Rolewicza, syna Józefa. 
Oddział PW został zorganizowany po zawieszeniu 
nauki w gimnazjum, tj. po 5 września. Dowódcą był 
prof. Michał Dębiec, a  plutonem dowodził Kajetan 
Agopsowicz. Do oddziału zgłosili się chłopcy od 16 do 
19 lat, uczniowie Liceum i uczniowie terminatorzy 
rzemiosła, min: Zygmunt Kłonowski, Henryk Kobusiak 
i inni. Wykorzystywano ich do nocnych służb 
patrolowych, na terenie miasta i okolic. Służbę pełnili 
do 19 września 1939 roku. W ramach obrony 
przeciwlotniczej na dachu „Sokoła” zbudowano wie-
życzkę obserwacyjną z połączeniem telefonicznym. 
Na tym punkcie obserwacyjnym służbę pełnili chłopcy 
z PW do dnia 18 września, min. Kazimierz Kaczorowski, 
uczeń terminator z warsztatu ślusarskiego 
Andrusiewicza i Jasio Landro, sprzedawca wieczornej 
gazety „Nowy Wiek”. W szeregach oddziałów PW, jak 
i w służbie obserwacyjnej dużą część stanowili 
członkowie młodzieżowej organizacji „Orląt” ze 
„Strzelca”.  

We wszystkim, co przeżywa cały naród bierze 
udział i społeczeństwo tłumackiego powiatu. Do 
województwa stanisławowskiego zaczęły zbliżać się 
cofające się oddziały Wojska Polskiego. Sztab 
naczelnego Wodza przebywał w Kołomyi a wojsko 
ubezpieczało przejścia na Dniestrze. Między Haliczem 
i Uścieszkiem saperzy pod dowództwem por. 
Skoczylasa założyli miny pod przęsła mostów na 
Dniestrze w Niżniowie. Oddziały w pełni zdolne do 
walki koncentrowane są w rejonie Horodenka – 
Tłumacz, pod rozkazami gen. Paszkiewicza. Miejsce 
postoju dowódcy znajdowało się w Stanisławowie, 
zaś inne do dyspozycji dowódcy armii – w Kołomyi. 
 
 Tak wyglądała sytuacja w dniu 15 września 1939 
roku na froncie południowo – wschodnim. 
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17 września 1939 roku Armia Czerwona 
przekroczyła wschodnią granicę Polski na całej 
długości. Na skutek powyższego Ośrodek Zapasowy 
8p. ułanów z Krakowa, bazujący w Brodach 
przerzucony został  do Tłumacza. Jego dowódca 
major Plackowski wyprzedzając konwój udał się do 
Tłumacza po zabraniu ze sobą sztandarów pułków 
brygady. Przepadł jednak bez wieści i los jego 
nieznany jest do dnia dzisiejszego. Planowano też 
przerzucić z Rozwadowa do Tłumacza rodziny 
wojskowe tego pułku, lecz warunki w terenie tak się 
szybko zmieniały, że skierowano je przez Stanisławów 
i Nadwórnę ku granicy węgierskiej. 
Eskadra samolotów wojskowych (6 samolotów) 
bazująca na lądowisku koło wsi Markowce (pow. 
Tłumacz) odleciała do Czerniowiec. Oddział Wojska 
Polskiego przechodzący przez wieś Antonówka, koło 
Niżniowa dowiedziawszy się o przekroczeniu granicy 
polskiej przez wojska sowieckie, podzielił się na dwie 
części. Jedna część poszła w kierunku Stanisławowa, 
druga w kierunku Tłumacza. W tym czasie „Radio 
Moskwa”  nadało komunikat, że „Armia Czerwona 
wkracza do Polski, żeby utrzymać porządek i zapewnić 
bezpieczeństwo ludności oraz  apelowała o zachowa-
nie spokoju, „gdyż nikt nie będzie krzywdzony.” 
Pomimo tych zapewnień powstał niepokój, bo nikt 
w te zapewnienia nie wierzył. Oficerowie, policja, 
urzędnicy, działacze polityczni i społeczni usiłowali 
przedostać się na Węgry lub do Rumunii. Drogi 
wiodące do tych krajów były przepełnione 
uciekinierami. Tymczasem wojska sowieckie 
zajmowały miasto po mieście. 18 września zajęły 
Stanisławów, Halicz i Buczacz.  

19 września mieszkańcy Tłumacza usłyszeli 
strzelaninę. Prawdopodobnie kolumna czołgów 
sowieckich przejeżdżająca w kierunku „Sokoła” została 
sprowokowana do otwarcia ognia z broni maszynowej  
do rozlokowanych na ulicy Żwirki i Wigury polskich 
taborów konnych jakimś przypadkowym strzałem. Rano 
okazało się, że jeden żołnierz polski został zabity, a drugi 
ciężko ranny. Zabito także 10 koni.  Po strzelaninie 
pełniący służbę uczniowie PW zostali aresztowani, ale 
po kilku dniach w drodze z Tłumacza do Horodenki 
zostali uwolnieni i wrócili do domów. Przytoczone 
wyżej zdarzenie tak opisuje Jan Lipiński, bezpośredni 
uczestnik i świadek zdarzeń: „Któregoś wieczoru 
(daty nie pamiętam) gdy byłem po służbie 
dowiedziałem się,  że za kilka godzin do Tłumacza 

mają wejść wojska sowieckie. Byłem bardzo 
przygnębiony tą wiadomością, ale  z odrętwienia  
wyrwał mnie prof. Michał Dębiec, prosząc abym 
odprowadził go do domu. Uczyniłem to, o co prosił 
i sam także poszedłem do swojego domu. Rano 
dowiedziałem się, że prof. Dębca i wszystkich 
skoszarowanych kolegów zabrali Sowieci. Przebrałem 
się więc szybko w cywilne ubranie i zacząłem się 
ukrywać. Od rodziny dowiedziałem się później, że do 
mojego domu przyszli Ukraińcy, moi szkolni koledzy -  
Leon Ryndycz, Piotr Bury, Adam Ryndycz i inni, zrobili 
rewizję i zabrali karabin, mundur i płaszcz”. 

Po wkroczeniu wojsk sowieckich do Tłumacza 
aresztowano funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz 
osoby zajmujące kluczowe stanowiska starosty, 
burmistrza, sędziów, itp. Umieszczono ich w wię-
zieniu przy sądzie. W budynku „Sokoła” umieszczono 
głównie jeńców wojennych, oficerów i podoficerów. 
Strażnikami uwięzionych byli milicjanci uzbrojeni 
w karabiny oraz sowieccy żołnierze. Drugiego dnia, tj. 
20 września, jak pisze Tadeusz Kłonowski, osobiście 
zanosił do „Sokoła” i podawał posiłki uwięzionym. 
Wartę na zewnątrz budynku od strony domu 
Ossowskich pełnił wtedy sowiecki żołnierz, który 
kontrolował podawane produkty i potrawy. Świeży 
bochen chleba przekroił na krzyż, zamieszał zupę 
w garnku, a herbatę próbował z wierzchu bańki 
dwukrotnie. Po tej kontroli pozwolił na podanie 
naczyń i siatek, które wciągali nasi żołnierze do góry, 
do sali gimnastycznej. Panie Biskupska i Jasińska 
zbierały i zanosiły cywilne ubrania, za co je nawet 
aresztowano, ale po pewnym czasie zwolniono. 
Posiłki oraz cywilne ubrania donosiła także Zofia 
Kupras Kłosowska. Mundury polskich oficerów cięto 
na paski i palono w piecu. Przebrani w cywilne 
ubrania polscy żołnierze mogli wyjść na wolność 
i swobodnie poruszać się po mieście. W ten sposób 
udało się uratować od niewoli pewną część naszych 
oficerów. W tym samym czasie został aresztowany 
i umieszczony w sali „Sokoła” Andrzej Jakubowicz, 
ziemianin z Bortnik, który w tamtym czasie mieszkał 
w Tłumaczu.  Wskazał go milicjant Eleazar Feuerman. 
Następnego dnia A. Jakubowicz został zwolniony. 
Sowiecki pułkownik stwierdził, że „nie zajmuje się 
cywilami i takie aresztowania może przeprowadzać 
tylko NKWD, którego w tamtym czasie jeszcze nie 
było”. Po wyjściu na wolność A. Jakubowicz 
uczestniczył w bardzo podniosłej, niedzielnej mszy 
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św., na której ksiądz Tabaczkowski wygłosił bardzo 
patriotyczne, podnoszące na duchu  kazanie. Wiele 
osób płakało. 

Sowieci  bardzo szybko znaleźli ochotników, 
którzy z nimi zaczęli współpracować.  Jeśli chodzi 
o pochodzenie społeczne, to samozwańczymi kolabo-
rantami byli ludzie pochodzący zarówno z inteligencji, 
jak i z tzw. „lumpenproletariatu”. Do pierwszej 
należeli: Eleazar Feuerman, syn zamożnej lekarki, 
student medycyny oraz Bunio Schwefelgeist 
właściciel księgarni. Do drugiej kategorii dwóch braci 
Leopoldów i ich siostry. Leopoldowie byli stolarzami, 
mieszkającymi przy ul. Kolinieckiej i nie cieszyli się 
zbytnim szacunkiem, nawet wśród Żydów, którzy 
nazywali ich „szantałajami”. Natomiast pozostali 
Leopoldowie (rzeźnicy), jak też inni średniozamożni 
Żydzi  nie mieli swoich przedstawicieli w szeregach 
kolaborantów. Leopoldówna była nawet przez jakiś 
czas  naczelnikiem milicji. W okresie między-
wojennym była ona działaczką polityczną i komu-
nistką. Często wygłaszała antypaństwowe prze-
mówienia i w tym duchu prowadziła propagandę 
polityczną, za co została skazana na karę kilku 
miesięcy więzienia. Teraz chodziła po miasteczku 
w „chwale” i w aureoli władzy z gwiazdą na czapce 
i dużym rewolwerem przy boku. Urządzała rewizje 
i aresztowania, a na stacji kolejowej obserwowała 
podróżnych i kazała aresztować ludzi, którzy z jakiś 
powodów jej się nie podobali. Pilnowała także, czy 
rodziny skazane na zsyłkę na Sybir pakowano do 
wagonów w komplecie. Przyczyniła się w ten sposób 
do śmierci wielu ludzi. Jak wspomina Tadeusz 
Kłonowski, pewnego razu, gdy wraz z innymi ludźmi 
stał przed „Sokołem” podeszła do nich z rękami 
w kieszeniach kożucha, jakby trzymała tam pistolety 
i po ukraińsku wezwała do rozejścia się. Jeden z jej 
braci został kierownikiem młyna Schpiztbacha, 
a drugi „prezesem” Spółdzielni Rzemieślniczej 
„Artel”. Do milicji należeli także Ukraińcy – Grzegorz 
Dutczak i jego brat, którzy przed wojną należeli do 
„Selrobu” i odsiedzieli rok za tą działalność w Berezie. 
Do milicji należał także Polak Makarewicz Jarosław, 
z zawodu szewc, który swój warsztat miał przy ul. 
Dickera. Pomieszczenie podzielił na dwie części. 
W pierwszej założył małą księgarenkę, w której 
kolportował gazetę „Robotnik”, a za przepierzeniem 
był warsztat szewski. Zaplecze oprócz zasadniczej 
funkcji było miejscem spotkań działaczy i sympatyków 

lewicowych. Od dnia 19 września 1939 roku był 
Makarewicz postrachem ludności Tłumacza oraz 
swoich podwładnych milicjantów. Postawił siebie 
w roli „Dzierżyńskiego miasta Tłumacza”. Któregoś 
dnia poddany został próbie rewolucyjnej „wierności”, 
a może z własnej inicjatywy zrąbał na cokole w Rynku 
polskie godło. Czas tej „akcji” został  odpowiednio 
wybrany na niedzielę, tuż po mszach świętych 
w kościele katolickim i cerkwi. Stał się w ten sposób 
najbardziej znienawidzoną postacią w mieście. 
Ponieważ takich Dzierżyńskich było wtedy mnogo, 
więc i tłumacki stał się w końcu niewygodny.  Okazał 
się zwykłym złodziejem prowadzącym swój 
złodziejski proceder w trakcie przeprowadzanych 
rewizji, w poszukiwaniu broni w domach Polaków. 
Wkrótce rewizję przeprowadzono u niego w domu 
przy ul. Kolinieckiej. Rewizję połączoną ze zrywaniem 
podłóg przeprowadziło NKWD. Makarewicz został 
aresztowany, a jego żonę (Franciszkę Hołowatą) wraz 
z synami wywieziono do Kazachstanu. Podobno 
rewizja, a później aresztowanie nastąpiło na skutek 
doniesienia o przywłaszczeniu przez Makarewicza 
rzeczy z polskich taborów wojskowych, które znalazły 
się w Tłumaczu miedzy 17 a 19 września 1939 roku. 
Druga wersja przyczyn aresztowania, to posądzenie 
go o wydanie władzom polskim w przeszłości agenta 
sowieckiego, który się do niego zgłosił. Po objęciu 
władzy w Tłumaczu, wojska sowieckie zajęły 
wszystkie budynki urzędów i instytucji, obstawiły je 
przez zorganizowaną przez siebie milicją, składającą 
się przeważnie z wyrostków – Ukraińców i Żydów 
uzbrojonych w karabiny. Na murach budynków 
zaczęły pojawiać się afisze o treści obraźliwej dla 
Polaków i ostatecznie uświadomiły w jakim celu 
przybyły na polska ziemię wojska „pragnące nikogo 
nie krzywdzić”. 

Kończył się tragiczny wrzesień 1939 roku 
i można było zrobić pierwsze podsumowanie 
doznanych strat. Wśród mieszkańców Tłumacza, 
którzy brali udział w walkach z Niemcami od 1 
września byli zabici, ranni, kilku zaginęło bez wieści 
i kilku dostało się do niewoli niemieckiej lub 
sowieckiej. Byli też tacy, którzy przeszli na Węgry i do 
Rumunii. 
Zginęli podczas walk z Niemcami:  
- ppor. zaw. 16 pp. Mieczysław Mańkowski, który 
zginął 6 września w Uniejowie, odznaczony Orderem 
Krzyża  Virtuti Militari 
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- ppor. rez. 19 pp. Tadeusz Gawenda , zginął 13 
września w obronie Lwowa 
- ppor. rez. 9 p. ułanów Franciszek Wojdak, zginął 23 
września w Warszawie, odznaczony Orderem Krzyża  
Virtuti Militari 
- ppor. rez. 19 pp. Marian Józef Rolewicz, zginął pod 
Kutnem 
- ppor. rez. kawalerii Franciszek Lacki 
- ppor. rez. 9 p. ułanów Włodzimierz Rylski 
 

Zaginęli bez wieści we wrześniu 1939 roku: Józef 
Piotrowicz i Wacław Piotrowicz. 
Do niewoli niemieckiej dostali się: Stanisław 
Kaczorowski - por. zaw. 6 p. ułanów, Bogdan 
Bohoziewicz - por. rez. 8 p. ułanów, Marian 
Wartanowicz, por. rez. 9 p. ułanów. 

 
 
 
 

W pierwszą niedzielę października odbyła się 
w kościele tłumackim msza św., na którą przybyło tak 
wielu ludzi, że stali na dziedzińcu przed kościołem. 
Według relacji Piotra Wasyłyszyna w pierwszych 
dniach władzy radzieckiej aresztowano starostę 
Jeżowskiego, burmistrza Seidlera, policjantów: 
Wolańskiego i Białkowskiego oraz wielu innych. 
Poprowadzono ich niczym zbrodniarzy na dworzec 
kolejowy w Tłumaczu. Grupę aresztowanych otaczała 
liczna eskorta z bronią gotową do strzału. 
Podstawiono dla nich specjalny wagon osobowy. Ci, 
którzy siedzieli przy oknach, przygnębieni 
i zrezygnowani nieznacznie kiwali rękami do swoich 
najbliższych i innych osób będących na stacji. 4 

listopada 1939 roku aresztowano po raz drugi 
Andrzeja Jakubowicza. Aresztowała go miejscowa 
milicja i przekazała do NKWD. Aresztował go  G. 
Dutczak. Po przesłuchaniu NKWD umieściło 
Jakubowicza w areszcie, gdzie spotkał wcześniej 
aresztowanych: Wojciecha Komarnickiego, 
właściciela wsi Bukówna w pow. tłumackim, 
policjanta nazwiskiem Szofer z Chocimierza, 
urzędnika Starostwa Stanisława Rizlera i rolnika 
z Petryłowa Słobodziana. Jak podaje w swoich 
wspomnieniach A. Jakubowicz pewnego dnia 
wciśnięto do celi jeszcze jednego aresztowanego. Był 
nim urzędnik pocztowy, myśliwy amator o nazwisku 
Enger. Przyczyną aresztowania była znaleziona 
u niego myśliwska dubeltówka. Ponieważ był 

z pochodzenia Niemcem lub Austriakiem 
następnego dnia zwolniono go do domu. 

Z każdym dniem przybywało 
aresztowanych i w końcu wszystkich 
więźniów z przepełnionego więzienia 
załadowano na ciężarówki i wywieziono do 
więzienia w Stanisławowie. Przed tym 
transportem wysłano wcześniej dwa 
podobne. W celi więziennej 
w Stanisławowie znaleźli się: Andrzej 
Jakubowicz, Wojciech Komornicki oraz wójt 
z pow. tłumackiego Jakub Panachida. Ze 
Stanisławowa przewieziono aresztowanych 
do więzienia w Chersoniu. Tam na wójta celi 
wybrano kupca z Tłumacza Leona 
Burczyńskiego. W Chersoniu znaleźli się 

również: Komornicki z Bukównej, Wiszniewski 
z Horychlad, inż. Schmidt z Tłumacza (zięć 
Dolaisowej), Polański – właściciel Pużnik, Włodzimierz 
Rylski z Czarnołoziec, Ziołecki – właściciel wsi 
Hryniowce i Bachman dzierżawca z Niżniowa. 

Równolegle z aresztowaniami i likwidacją 
polskiej państwowości organizowano administrację 
i szkolnictwo sowieckie. Jak podają autorzy książki 
„Historia miast i wsi URSR”, wyd. 1971r. w Kijowie, 
w listopadzie 1939 roku   delegaci Zachodniej Ukra-
iny z Tłumacza (F. P. Łucyk i inni) na spotkaniu władz 
sowieckich we Lwowie wystąpili o przyłączenie 
Ziemi Tłumackiej do URSR.  W Tłumaczu, w budynku 
szkoły podstawowej zorganizowano dla dzieci 
ukraińskich i żydowskich szkołę wg norm sowieckich. 
Była to tzw. „dziesięciolatka” z ukraińskim językiem 
nauczania. Wykładali w niej nauczyciele ukraińscy 

Grób Tadeusza Gawendy. Wojskowy cmentarz na 
Łyczakowie. 1939 rok. 
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i żydowscy (min. Zubrycki i Hankiewwicz). Polscy 
nauczyciele zarówno z Gimnazjum, jak i Liceum 
prawie wszyscy opuścili Tłumacz. Dyrektor 
Bułkowski został wywieziony do Kazachstanu i tam 
zmarł. Szkołę dla dzieci polskich tzw. „siedmiolatkę” 
zorganizowano w budynku Gimnazjum. Uczyli w niej 
pozostali w Tłumaczu polscy nauczyciele 
(Hrapkowicz, Macek) oraz Rosjanie. Kierownikiem 
szkoły był Rosjanin o nazwisku Czujkow. Miejskie 
i powiatowe urzędy zostały obsadzone przez Rosjan, 
Ukraińców i Żydów. W aptece Szankowskich 
w pierwszych dniach września zakwaterowani byli 
sowieccy wojskowi. W grudniu 1939 roku mgr 
Marian Szankowski został przeniesiony do pracy 
w Śniatynie, a Janinę Jasińską Szankowską 
przeniesiono do Śniatynia w 1940 roku. Aptekę 
w Tłumaczu upaństwowiono, a do pracy w aptece 
skierowano mgr Ryczyńskiego z Hauserówną 
i byłego właściciela apteki w Ottynii mgr Schiffera. 
Rozpoczęto także wydawanie gazet „Chłopska 
Gazeta” oraz „Za socjalistyczne zwycięstwo”. 

Zima 1939/1940 była bardzo mroźna, ale 
mimo tego Polacy cały czas próbowali przedostać się 
przez dość dobrze już wtedy strzeżoną granicę na 
Węgry i do Rumunii oraz przez Lwów na zachód na 
tereny okupowane przez Niemcy. Por. rez. Kazimierz 
Biliński złapany przy przekroczeniu granicy skazany 
został na 5 lat łagrów. Zwolniony w 1941 roku wstąpił 
do Wojska Polskiego gen. Andersa, a Michał 
Nikosiewicz przedostał się na Węgry. W lutym 1940 
roku zwolniony został z więzienia Bachman, jako 
Niemiec. Inż. Schmidt zwolnienia nie przyjął. Sprawą 
przesiedlenia ludności pochodzenia niemieckiego 
z Małopolski Wschodniej zajmowała się komisja 
niemiecko – sowiecka w Stanisławowie i Lwowie. 
Przejście graniczne było w Przemyślu. Pierwsze 
przesiedlenia Niemców miały miejsce 18 grudnia 
1939 roku, a zakończono je 26 stycznia 1940 roku. 
W tym samym miesiącu, gdy mrozy dochodziły do -24 
st. NKWD i członkowie miejscowej Partii Komu-
nistycznej zorganizowali pierwszy masowy wywóz  na 
Sybir ludności polskiej ze wsi. 7 i 8 lutego 1940 roku 
wywieziono polską ludność ze wsi Polska Wola, 
Trojany i Zagórze Polskie. Wywózka ludności z wsi 
Polska Wola została zapamiętana i opisana dość 
szczegółowo. Na kilka dni przed  wywiezieniem 
ludności zabrano ks. Celestyna  Rubaszewskiego. 

 

cdn. 

Polskie korzenie 

Uniwersytetu Kijowskiego 

 
Marian Kałuski 
 

Kradzież polskich zbiorów umożliwiła 
powstanie Uniwersytetu Kijowskiego w 1834 roku. 
W ramach represji po zatopionym w morzu krwi 
antyrosyjskim Powstaniu Listopadowym 1830/31, 
Rosjanie zlikwidowali w latach 1832/33 polskie 
szkolnictwo na Kresach. Ze zbiorów zlikwidowanego 
Liceum Krzemienieckiego i Uniwersytetu Wileńskiego 
władze carskie założyły 15 lipca 1834 roku  
uniwersytet w Kijowie - Kijowski Uniwersytet 
Imperatorski św. Włodzimierza, który obecnie jako 
Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa 
Szewczenki jest jedną z największych i najbardziej 
znanych uczelni wyższych na Ukrainie. Miał on 
nadzorować walkę z polskością i rusyfikację Ukrainy 
jako naczelna placówka nowoutworzonego Okręgu 
Naukowego Kijowskiego, który swym zasięgiem 
obejmował gubernie: wołyńską, podolską i kijowską. 
Tymczasem Uniwersytet Kijowski przez pierwszych 30 
lat swego istnienia, w latach 1834/64  miał charakter 
w połowie polski. Poza cenną polską biblioteką 
i zbiorami z Krzemieńca i Wilna wśród profesorów 
Uniwersytetu Kijowskiego było aż 19 Polaków: 9 
z Wilna, 6 z Krzemieńca i 4 z Krakowa i Lwowa (wg D. 
Beauvois) i 17 z Krzemieńca i 2 z Wilna (wg. W. 
Wielhorskiego). Byli to: Ignacy Abłamowicz, Antoni 
Andrzejowski, Jan Bahrynowski, W. Besser, ks. Julian 
Chodykiewicz (teolog), Ignacy Daniłłowicz (słynny 
historyk), Grzegorz Hreczyna, Maksymilian 
Jakubowicz, Paweł Jarkowski, Bonawentura 
Klembowski, Józef Korzeniowski, Wojciech Lidi, 
Aleksander Mickiewicz (brat Adama Mickiewicza), 
Franciszek Miechowicz, Józef Mikulski, Józef 
Osieczkowski, Antoni Plancon, Stefan Wyżewski 
i Stefan Zienowicz.  Petersburg miał poważny 
problem ze skompletowaniem kadry naukowej dla 
Uniwersytetu Kijowskiego spośród Rosjan, więc był 
zmuszony  zatrudnić Polaków, aby uniwersytet 
w ogóle mógł działać. Polacy nie znali wcale albo 
słabo język rosyjski, toteż wykłady były prowadzone 
po łacinie, co odpowiadało wielu studentom polskim 
ze względu na dość powszechną znajomość języka 
łacińskiego wśród Polaków. Wyjątkiem była katedra 
teologii katolickiej, w której do 1864 roku (czyli do jej 
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likwidacji) wykłady były prowadzone w języku 
polskim. Po likwidacji polskiego szkolnictwa 
w guberniach: wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej 
władze carskie przystąpiły do organizowania tu 
szkolnictwa rosyjskiego. Jednak nauka wówczas nie 
była darmowa. Polskie ziemiaństwo i mieszczaństwo 
na ziemiach ukrainnych stać było na wysyłanie swych 
synów do szkół. Toteż w 1840 roku wśród 5346 
uczniów gimnazjalnych i szkół innego typu w tych 
trzech guberniach było aż ok. 4000 Polaków (Daniel 
Beauvois). Dlatego też, pomimo obostrzeń 
stawianych przez Rosjan kandydatom polskim, 
w latach 1834/63 na Uniwersytet Kijowski zapisało 
się aż 1753 Polaków. Spośród nich 1192 czyli 68% 
pochodziło z guberni wołyńskiej, podolskiej 
i kijowskiej (z  tej  liczby  44%  pochodziło z  guberni  

 
 
 

wołyńskiej, 30% podolskiej i 26% kijowskiej), 16,2% 
z ziem białoruskich i 10,2% z Litwy oraz 5,6% 
z Królestwa Polskiego (Kongresówki). 
W roku akademickim 1838-39 na Uniwersytecie 
Kijowskim studiowały 264 osoby w tym 165 Polaków, 
którzy stanowili aż 62,5% ogółu studentów:  
odpowiednio w roku akademickim 1843/44: 320 
studentów – 163 Polaków (50,9% ogółu studentów), 
1848/49: 653 studentów – 363 Polaków (55,6%), 
1853/54: 641 studentów – 333 Polaków (52%), 
1858/59: 964 studentów – 507 Polaków (52,5%) 

i 1862/63: 830 studentów – 401 Polaków (48,3%). 
Zaistniała paradoksalna sytuacja. Rząd carski dla 
zlikwidowania „szkodliwych” wpływów kultury 
polskiej na Kresach zniszczył znakomite uczelnie: 
Uniwersytet Wileński (największy uniwersytet 
w ówczesnej Rosji!) i Liceum Krzemienieckie. Prze-
niósł je do Kijowa (szczególnie Liceum Krzemie-
nieckie) i powierzył nowo założony przez siebie 
Uniwersytet Kijowski tym samym „polonizatorom” – 
profesorom polskim, którzy wychowywali studentów 
tego uniwersytetu nie w duchu rosyjskim. Bo o tym 
jaki panował język i duch na tym uniwersytecie do 
1864 roku świadczyły znane nam fakty historyczne.  
Studenci polscy rozmawiali ze sobą po polsku i język 
ten królował w murach Uniwersytetu Kijowskiego. 
Stwierdzają to zresztą sami Rosjanie. Minister 

Sergiusz Uwarow pisze w 1848 
roku: „Język rosyjski zaledwie dawał 
się słyszeć w tej ogromnej 
przestrzeni” – mając na myśli nowy 
gmach uniwersytetu. Jeszcze 
w 1863 roku minister oświaty 
Chomiakow pisze do ówczesnego 
rektora uniwersytetu, prof. 
Maksymowicza: „Czas aby Kijów żył 
i mówił po rosyjsku”. Co więcej, 
studenci polscy domagali się często 
wprowadzenia, a raczej przywró-
cenia języka wykładowego pol-
skiego, m.in. za rektoratu prof. 
Bunge. W 1861 roku studenci 
polscy w Kijowie wysunęli wręcz 
żądanie polonizacji Uniwersytetu. 

Jak patriotycznymi Polakami 
byli ci studenci pisał m.in. historyk 

ziem ukrainnych byłej Rzeczpospolitej Władysław 
Wielhorski, dając m.in. taki oto przykład: „Zakazy, 
dotyczące wydawnictw polskich na Rusi, szły 
podówczas tak daleko, że nie tylko zabroniono druku 
gazet i czasopism, lecz i książek zbiorowych o 
charakterze jednodniówek. Młodzież polska w 
Kijowie zdołała w pomysłowy sposób obejść to 
zarządzenie. Wydała pod pseudonimem urojonej 
osoby: Józefa Prospera Gromadzkiego książkę pt. 
„Pisma Urywkowe”. Mieściła ona utwory wielu 
autorów. Inicjatorem tego był Fortunat Nowicki, 
późniejszy twórca zakładu leczniczego w Nałęczowie. 
Wśród współautorów tej książki spotykamy nazwiska 

Uniwersytet Kijowski  
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znanych później osób w nauce i literaturze polskiej, 
jak np. Aleksandra Jabłonowskiego. Studenci polscy w 
Kijowie przepisywali odręcznie swe utwory, grupując 
się w tajnych kółkach literackich. Wydali w ten 
sposób np. „Trzecią część Dziadów” Adama 
Mickiewicza. Do grona, o jakim mowa, oprócz A. 
Jabłonowskiego należeli między innymi: Józef Tretiak, 
Marian Dubiecki, Paulin Święcicki, zaś z poetów 
późniejszych: J. Kędrzycki, Tadeusz Komar, Bończa 
Tomaszewski.  W maju 1837 roku policja carska 
odkryła, że trzech studentów Uniwersytetu 
Kijowskiego: B. Bogda-nowicz, J. Bujalski i S. 
Rutkowski kolportowało wśród innych studentów 
polską literaturę emigracyjną – utwory Adama 
Mickiewicza, Seweryna Gosz-czyńskiego i biografię 
Tadeusza Kościuszki. Rosyjski minister oświaty 
Sergiusz Uwarow przybył osobiście do Kijowa, aby 
wydać wyrok na tych śmiałków: dwóch wcielono do 
wojska, a trzeciego zesłano do Kazania. To tylko dwa 
przykłady. A było ich znacznie więcej. Patriotyzm 
polski wykazywała młodzież kijowska głównie 
działalnością w tajnych stowa-rzyszeniach 
patriotycznych i rewolucyjnych. 

Już od zarania dziejów Uniwersytetu 
Kijowskiego działał na nim oddział powstałego 
w Krakowie w 1835 roku Stowarzyszenia Ludu 
Polskiego. Po zawieszeniu jego działalności w 1837 
roku, na Uniwersytecie Kijowskim powstała komórka 
sprzysiężenia Szymona Konarskiego (1808 - 1839), 
zwanego konarszczyzną. Ruch spiskowy, liczący 3000 
członków na Kresach odegrał dużą rolę w dziejach 
polskich walk narodowowyzwoleńczych. W 1838 roku 
spisek rozbiła policja carska. W maju został 
aresztowany sam Konarski i osadzony w więzieniu 
w Wilnie. Po 9 miesiącach ciężkiego śledztwa został 
skazany na karę śmierci i 27 lutego 1839 roku 
rozstrzelany w Wilnie. Śledztwo carskiej policji 
przeprowadzone w 1838 roku wykryło, że 34 polskich 
studentów Uniwersytetu Kijowskiego należało do 
sprzysiężenia Konarskiego. Francuski historyk Daniel 
Beauvois w pracy „Polacy na Ukrainie 1831-1863” 
(wyd. pol. Paryż 1987) pisze: 
„Rozwścieczony car Mikołaj I chciał najpierw 
definitywnie zamknąć uniwersytet, otwarty dopiero 
cztery lata temu, ale ostatecznie zezwolił na 
zawieszenie wykładów „tylko” przez jeden rok. 
Spośród postawionych przed wojskowym trybunałem 
jedenastu studentów skazano na śmierć i  zgodnie ze 

starą carską metodą  ułaskawiono w ostatniej chwili, 
wcielając do wojska jako prostych żołnierzy. Sześciu 
pośród nich pozbawiono szlachectwa. Piętnastu 
skazano “jedynie” na 10 lat służby wojskowej, 
natomiast ośmiu “po prostu” przeniesiono na 
uniwersytet do Kazania. Sprawa dotknęła również 
ciała pedagogicznego: wszyscy profesorowie polscy 
zostali przeniesieni do Moskwy, Charkowa, Nieżyna. 
Pozostał samotny katecheta, który tak komentuje to 
wydarzenie: „Uderzające jest działanie pamięci 
historycznej. Kilkunastu studentów wileńskich 
skazanych w roku 1824 za założenie Towarzystwa 
Filomatów i Filaretów stało się dzięki „Dziadom” 
Adama Mickiewicza symbolem narodowej chwały. 34 
studentów kijowskich, sądzonych w roku 1839 
i srożej niż wilnianie skazanych, nie znalazło swojego 
poety, a ich imiona uległy zapomnieniu. Jednak 
w sytuacji politycznej lat 1836-38 ich odwaga była 
większa. „Wina” była, prawdę mówiąc, równie 
niewielka, ale scenariusz wileński powtórzył się raz 
jeszcze. Dramat ów pokazuje, że właśnie 
w najbardziej szykanowanym środowisku, w szkołach, 
w których zakazano ojczystego języka i kultury 
niektórzy Polacy radykalizowali się najbardziej 
wiedząc o ciężkich karach i cenie jaką muszą zapłacić, 
chcąc być mimo wszystko Polakami. 

Prześladowania i represje carskie nie 
załamywały polskich studentów Uniwersytetu 
Kijowskiego. Jak już wspomniałem, w 1861 roku 
wystąpili z żądaniem polonizacji Uniwersytetu 
Kijowskiego, a wcześniej – w 1857 roku założyli 
konspiracyjną organizację pod nazwą Związek 
Trojnicki. Dążył on do pozyskania chłopów ukraińskich 
dla sprawy niepodległości Polski i w tym celu 
prowadził agitację. Do najczynniejszych członków 
Związku należeli: Lech Głowacki, Włodzimierz 
Milowicz i Władysław Henszel. W latach 1862/63 
prawie wszyscy członkowie Związku weszli w skład 
organizacji narodowej kierowanej przez Komitet 
Centralny Narodowy czerwonych, który z chwilą 
wybuchu Powstania Styczniowego w 1863 roku 
w Królestwie Polskim (Kongresówce) i na Kresach 
przekształcił się w Tymczasowy Rząd Narodowy. 
Historyk polski Stefan Kieniewicz w swej pracy 
o Powstaniu Styczniowym (1972) zauważył, że 
w latach 1860-64 najbardziej aktywni i radykalni 
rewolucjoniści polscy wywodzili się nie z Warszawy, 
ale właśnie z Kijowa, gdzie po Powstaniu 
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Listopadowym (1830/31) panował antypolski terror 
władz carskich. Wywodzący się z ziem ukrainnych 
najbardziej zaangażowani „czerwoni”, związani 
z Kijowem: Stefan Bobrowski, Z. Sierakowski, A. 
Korzeniowski, J. Dąbrowski, Z. Padlewski, byli 
wybuchowym tworem carskich prześladowań polskiej 
kultury na Ukrainie. Ziemia Kijowska przystąpiła 
również do Powstania Styczniowego. W maju 1863 roku 
stoczonych tam zostało 12 potyczek zbrojnych 
z wojskiem rosyjskim. W kilku z nich brali udział 
studenci Uniwersytetu Kijowskiego. Min. 20 polskich 
studentów utworzyło oddział zbrojny, którego dowódcą 
został Antoni Jurjewicz (były student Uniw. Kijowskiego) 
i wyruszyło pieszo z Kijowa do wsi Sołowijówka (pow. 
radomyski). Po drodze wstąpiło do niego 5 innych 
Polaków. Niestety będąc w Sołowijówce 9 maja 1863 
roku powstańcy najpierw zostali gościnnie przyjęci 
przez chłopów ukraińskich, a następnie w nocy 13 
z nich zostało bestialsko zamordowanych, a 12 innych 
ciężko masakrowanych, prawdopodobnie z pobudek 
rabunkowych. Po zdławieniu Powstania Styczniowego 
władze carskie przystąpiły do „ostatecznej” walki 
z Polakami na Ukrainie. Zabroniono nawet mówić po 
polsku między Polakami w miejscach publicznych. 
Uniwersytet Kijowski stał się uniwersytetem rosyjskim. 
Liczba Polaków na Uniwersytecie Kijowskim po 
powstaniu znacznie zmalała. Jednak aż do rewolucji 
bolszewickiej w 1917 roku studiowało na nim wiele, 
wiele setek Polaków, co potwierdzają chociażby 
biogramy w „Polskim Słowniku Biograficznym”.    

Historiografia ukraińska i sam Uniwersytet 
Kijowski przemilcza lub fałszuje niewygodne dla nich 
fakty historyczne. Fakt, że uniwersytet ten ma 
korzenie polskie, że powstał przez kradzież polskich 
zbiorów i bibliotek i do 1864 roku był de facto 
uczelnią polsko-rosyjską. W internetowej stronie 
Uniwersytetu Kijowskiego w językach ukraińskim, 
rosyjskim i angielskim w artykule o historii 
uniwersytetu czytamy taki oto zakłamany tekst: 
„Od dawna zdawano sobie sprawę z potrzeby założenia 
nowoczesnego uniwersytetu w Kijowie. Naciski na 
władze carskie, aby powstała taka uczelnia były 
nieustannie prowadzone. Jednak przeszło kilkadziesiąt 
lat zanim ta idea została urzeczywistniona. Bowiem 
władze carskie obawiały się, że uczelnia stanie się 
centrum ukraińskiej działalności niepodległościowej, a 
te obawy rzeczywiście nie były bezpodstawne...  
 

www.kresy.pl 

Zjazd Tłumaczan w Mielnie Unieściu 
 

15-28 czerwiec 2014r. 
 

Elżbieta Niewolska 
 

I znów spotkaliśmy się na corocznym zjeździe 
Tłumaczan w Żółtym Dworku w Mielnie Unieściu. To 
już nasze piąte spotkanie w tym przyjemnym miejscu. 
Wygodne pokoje, obfitość jedzenia, niezbyt wysokie 
ceny, a przede wszystkim bliskość plaży oraz jeziora 
Jamno, sprawiają, że chce się tam wracać. W tym 
roku do Żółtego Dworku zjechało 36 osób dorosłych 
i 9 dzieci, a także na krótko odwiedził nas Zygmunt 
Burczyński z córką, zięciem i wnuczką, sprawiając 
wszystkim dużą niespodziankę i nieukrywaną radość. 
Najwspanialszym uczestnikiem tegorocznego 
spotkania był Józio Duszyński, nasz „zatłumaczony” 
przez Jankę Petrus Duszyńską Wielkopolanin. 
Obecność niezłomnego, wbrew wszystkim trudom 
i cierpieniom pogodnego Józia, walczącego z nie-
uleczalną chorobą, dodała naszemu wypoczynkowi 
jakąś szczególną wartość w postaci szacunku do życia 
i walki o nie w każdej sytuacji, i do końca naszych dni. 
Przywiózł Józio ze sobą nie tylko jak zwykle 
smakowite nalewki własnej produkcji, ale przede 
wszystkim cudowną rodzinę – syna, wnuczkę 
z mężem i dwoje prawnuków. Pogoda w tym roku 
dopisała wyśmienicie, więc można było korzystać ze 
spacerów, plażowania, jazdy rowerami po okolicy, czy 
rejsu stateczkiem po jeziorze. W wolnych chwilach, 
jak zwykle toczono rozmowy o wszystkim popijając 
kawę, herbatę lub kompot w cieniu parasoli. 
Wieczorami odwiedzała nas loszka Zuzia z 8 młodymi 
i czekała aż ktoś rzuci jej jakiś smakowity kąsek.  
Wchodziła na teren ośrodka i podchodziła do ludzi 
początkowo wzbudzając popłoch, a później nie-
ukrywaną ciekawość i sympatię. Młode warchlaczki 
czekały za płotem na swoją dziką mamę. W ciągu 
całego pobytu szef ośrodka zorganizował nam dwa 
ogniska i pieczenie kiełbasek. Była to więc wspaniała 
okazja do rozmów oraz wspólnych śpiewów. Niestety, 
z przykrością należy stwierdzić, że ta wspaniała 
tłumacka, ogniskowa tradycja mocno podupadła, 
gdyż nie wszyscy znają słowa piosenek. Dwa wieczory 
przeznaczyliśmy więc na naukę śpiewania i jako 
pierwszą z wielu piosenek postanowiliśmy utrwalić 
nasz tłumacki hymn pt. „Nasz Tłumacz” do słów Jurka 
Czyżyckiego i muzyki Antoniego Nowosada. 
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Zorganizowaliśmy także dwa wieczory tańcujące dla 
poprawienia kondycji. Jeden z  wieczorów 
zorganizowały nam nasze „tłumackie dzieci” – Maja 
Rosowska, Justynka Urbańska oraz Piotruś Helt, które 
dorastały od wielu lat w Tłumackiej Rodzinie. Dzieci 
zorganizowały muzykę, nagłośnienie, napoje oraz 
przekąski, zaskarbiając sobie nasze uznanie 
i wdzięczność. Niezwykłą atrakcją tegorocznego pobytu 
był pies ratowniczy o pieszczotliwym imieniu Gieniu, 
który dał pokaz ratowania tonącego dziecka. 
Właścicielką Gienia jest Maja Ottenbreit, wnuczka 
Danusi Nespiak.  

 
 
 

Ważnym punktem zjazdu było zebranie 
członków i sympatyków OOT, na którym Irena 
Rosowska przedstawiła stan finansów, a Elżbieta 
Niewolska zdała sprawozdanie z działalności 
Oddziału. Na zakończenie zebrania chęć wstąpienia 
w nasze szeregi wyraziło 4 osoby: państwo Helena 
i Hieronim Sobańscy, Władysław Urbański oraz 
Gabriel Klonowski. Nowych członków OOT powitano 
brawami. Przez cały pobyt czuło się niezwykłą 
serdeczność i bliskość łączącą naszą Tłumacką 
Rodzinę, ujawniającą się w chęci współpracy, 
niesienia pomocy, czy choćby zwykłych rozmów. 

W pierwszym numerze Zeszytów Tłumackich 
z 1966 roku ukazała się relacja ze zjazdu Tłumaczan 
w Sułowie k/Milicza, który odbył się w 50-tą rocznicę 
ekspatriacji Tłumaczan z ukochanego miasta. Autor  
podsumowując zjazd zakończył swoją relację 
słowami: „Przez cały czas od zakończenia wojny 
umieliśmy się odnaleźć, zorganizować i spotykać. Jest 

to bardzo budujące, ponieważ darzymy siebie 
wzajemnie prawdziwym uczuciem przyjaźni, szacunku 
i przywiązania, i niech tak pozostanie już na zawsze”. 
To przesłanie aktualne jest do dzisiaj, chociaż 
w Tłumackiej Rodzinie po niemal 20 latach, dawnych 
mieszkańców miasta pozostało już bardzo niewielu. 
Dzisiejsi Tłumaczanie, to Ich dzieci, wnuki, prawnuki,  
Kresowianie z innych regionów II RP, a także 
wspaniali przyjaciele i sympatycy  wywodzący się 
z różnych miejsc w Polsce.  Dziś  swój „raj utracony”  
dzieciństwa może wspominać już tylko Krysia 
Szymułowicz, Ania Bocheńska oraz Tadziu Bodniak, 
przysiadając na kawce lub herbatce w pokojach lub 
na ławeczkach w cieniu parasoli, czy brzózki rosnącej 
obok Żółtego Dworku.  Ileż takich rozmów było, gdy 
spotykało się nawet 100 rodowitych Tłumaczan? Ile 
przez te wszystkie lata padło słów niewypowiedzianej 
tęsknoty za domkami skąpanymi w promieniach 
słońca, stojącymi wśród kwitnących ogrodów i sadów, 
za szkołą, kościołem św. Anny, czy spotkaniami 
w parku i zabawami w „Sokole”? Tłumaczan 
rodowitych już prawie nie ma, ale pozostała po nich 
wspaniała spuścizna w postaci archiwum Michała 
Nikosiewicza i jakaś niewypowiedziana, tajemna siła, 
która sprawia że Rodzina Tłumacka ciągle trwa i się 
powiększa. I chociaż jest dziś inaczej, ciągle łączą nas 
te same uczucia przywiązania, szacunku, przyjaźni 
i nieprzemijająca potrzeba bycia razem. Sens 
i charakter naszych spotkań najlepiej oddają słowa 
podziękowania Oli Siateckiej, wnuczki Janki i Józka 
Duszyńskich, naszego „nadwornego” zjazdowego 
fotografa: „Mam nadzieję, że zdjęcia będą się 
podobać i będą miłą pamiątką tego wyjątkowego 
spotkania. Dziękuję za całe ciepło i masę 
wspaniałych wspomnień wszystkim cudownym 
osobom, które dane mi było poznać dzięki mojemu 
dziadkowi Józefowi Duszyńskiemu, a pośrednio i 
przede wszystkim dzięki mojej ukochanej babci 
Janinie Duszyńskiej z domu Petrus”. 
 

My Tobie Olu również bardzo dziękujemy! 
 

Zarząd Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan 

składa serdeczne podziękowanie Tadeuszowi 

i Zofii Burczyńskim oraz ich Rodzinie za 

darowiznę w kwocie 1400 zł na rzecz naszego 

Oddziału.  Dziękujemy! 

 

Justynka „ratowana” prze Gienia. 



            Zeszyty Tłumackie 1(53) 2014r. 
 

23 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bronisława Szmyd z d. Burczyńska 
 

ur. 21.09.1930r. w Tłumaczu 
 

zm. 11.04.2014r. w Kamiennej 

Górze 

 
 

Maria Sapa z d. Azarkiewicz 
 

ur. 18.09.1925r. w Tłumaczu 
 

zm. 22.12.2013r. w Nysie 

Darowizny za okres od 30.11.2013 r. do 28.06.2014 r. 
 

Bidna Ewa 17,00  Neuman Jadwiga 100,00 

Bielański Jan 67,00  Olszańska Teresa 15,00 

Bilińska Helena 17,00  Ornatowska Janina 17,00 

Biliński Adam 112,00  Paleń Danuta 17,00 

Biś Elżbieta i Tadeusz 49,00  Pielarz Jerzy 67,00 

Bocheńska Anna 32,00  Piszkiewicz Aniela 100,00 

Bodniak Tadeusz 2,00  Prymakowska Józefa 3,00 

Bogucka Anastazja 167,00  Reich Janina 72,00 

Borsuk Aniela 17,00  Rizler Zdzisław 3,00 

Burczyńska Zofia i Tadeusz 1400,00  Rosińska Krystyna 67,00 

Burczyński Zygmunt 35,00  Różycka Zofia i Edward 29,00 

Czerniak Władysław 5,00  Skowron Stanisław 17,00 

Czyż Adam 67,00  Sosińska Elżbieta 2,00 

Duda Wojciech (na kaplicę) 17,00  Stiasny Wanda 42,00 

Duniec Krystyna 100,00  Storożenko Jadwiga 67,00 

Duszyński Józef 67,00  Stybel Janina 2,00 

Dziweńko Leontyna 17,00  Szczepińska Jadwiga  50,00 

Gierak Jadwiga 35,00  Szymułowicz Anna 82,00 

Helt Krystyna 17,00  Szymułowicz Krystyna 12,00 

Janicki Stanisław 5,00  Tomyn Irena 17,00 

Klonowski Gabriel 7,00  Tuzinkiewicz Antoani 17,00 

Korczowska Anna 67,00  Wąs Fryderyka   17,00 

Korytkowska Izabela 10,00  Wesoła Filomena 12,00 

Kroczak Czesława 17,00  Wiśniewski Bogdan 17,00 

Króliczek Lityńska Roma 10,00  Wojtkowiak Krystyna i Jan 49,00 

Królikowska Jadwiga 7,00  Wojtowicz Jan 15,00 

Lichterowicz Teresa 17,00  Woroszczuk Bożena 81,00 

Lipa Barbara 12,00  Wypych Aniela 17,00 

Łupkowska Krystyna 2,00  Zakowicz Alicja 2,00 

Maleszewska Helena 36,00  Zakowicz Jan (Legnica) 7,00 

Małecka Ewa 17,00  Zakowicz Mieczysław 17,00 

Marciniak Krystyna 17,00  Żądło Józef 7,00 

Masłowski Jan 17,00  Datki na Kościół w Oknianach 735,00 

Mierzwiński Stanisław 67,00  Razem 4322,00 

 

 
 

 

Stanisława Hołyńska z d. Piotrowicz 
 

ur. 13.11.1926r. w Lackich 

Szlacheckich 
 

zm. 12.03.2014r. w Łodzi 

 
 

lek. med. Romuald Tuzinkiewicz 
 

ur. 05.02.1917r. w Tłumaczu 
 

zm. 13.03.2014r. we Wrocławiu 

Odeszli 
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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 2014 wynosi 15 zł. Składka członkowska wynosi 18 zł. 

Przypominamy prenumeratorom Zeszytów Tłumackich o wniesieniu opłaty za 
czasopismo oraz uregulowanie należności składkowej za rok 2014. 
 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału zapraszamy na Odpust w Siedlakowicach. Msza 
Odpustowa odbędzie się w dniu 27 lipca 2014 roku o godz. 12.00. 
 

Strona internetowa 
 

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona strona internetowa  www.miastotlumacz.pl 
Strona jest w budowie, ale w miarę upływu czasu będzie wzbogacana o materiały archiwalne 
i wydarzenia aktualne. 
 

Nasze czasopismo dofinansowywane jest przez Radę Ochrony Pamięci Walk 

i Męczeństwa. Za dotację serdecznie dziękujemy. 

Strona 

 

 

Redaguje zespół w składzie: Elżbieta Niewolska – Redaktor Naczelny , Irena Rosowska, Adam Biliński, 
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poprawek stylistyczno – językowych. Na życzenie autorów zwracamy przesłane materiały. 
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U góry po lewej: Maja Rosowska, Lenka Siatecka, Justynka 

Urbańska oraz pies Gieniu.  

U góry po prawej: Józef Duszyński oraz nowi członkowie OOT: 

Władysław i Elżbieta Urbańscy. 

 

Na zdjęciu lewym nowi członkowie 

OOT: Gabriel Klonowski oraz 

Hieronim i Helena Sobańscy.  

Na zdjęciu w lewym dolnym rogu  

tłumacka Rodzina Burczynskich. 

Siedzą: Anna Bocheńska, Zygmunt 

Burczyński i Paulina Wołek. Stoją od 

lewej: Elżbieta Niewolska, Lidia 

Wołek, Zenon Wołek oraz Irena 

Rosowska 

Na zdjęciu w dolnym w prawym rogu 

„tłumackie batiary”: Damian 

Rosowski, Piotruś Helt i Olaf Kluczyk. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolski zjazd Tłumaczan, Mielno Unieście 2014r. Siedzą od lewej: Tadeusz Bodniak, Irena Rosowska, Krystyna 
Szymułowicz, Zygmunt Burczyński, Józef Duszyński z prawnukami: Leną i Szymonem, Gabriel Klonowski, Piotruś 
Helt, Paulina Wołek, Maja Ottenbreit. Stoją od lewej: Elżbieta Niewolska, Tomasz Siatecki, Teresa Lichterowicz, 
Krystyna Łupkowska, Janusz Duszyński, Jadwiga Królikowska, Elżbieta i Andrzej Januszowie, Krystyna Helt, Ewa 
Witek, Mariusz Kluczyk, Aniela Wypych, Małgorzata Kaminska, Alicja Zakowicz, Wanda Stiasny, Anna Szymułowicz, 
Izabela Korytkowska, Tadeusz Niewolski, Anna Kluczyk, Helena Sobańska, Hieronim Sobański, Ryszard Helt, Maja 
Rosowska, Elżbieta Urbańska, Justyna Urbańska, Andrzej Kaminski, Władysław Urbański, Lidia Wołek, Zenon 
Wołek. Na ziemi siedzą dzieci: Pola Ottenbreit, Damian Rosowski, Olaf Kluczyk. Leży:  pies ratownik zwany 
pieszczotliwie Gieniem. 
 

 

Na zdjęciu lewym: 
Janusz Duszyński – 
syn Janki  (z d. Petrus) 
i Józefa Duszyńskich 
oraz ich prawnuk 
Szymon, dzieci oraz 
pies Gieniu. 
 

Na zdjęciu prawym: 
prezes Burczyński 
Zygmunt, Krysia 
Helt, Ewa Witek oraz 
grono uczestniczek 
zjazdu w Mielnie 
Unieściu. 
 

Zdjęcia:  
I. Rosowska  
R. Helt 
A. Siatecka  


