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Drodzy Czytelnicy 
 

Ponieważ w ramach nowelizacji 
ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 
z dnia 29 kwietnia 2016 roku, pod-
pisanej 30 maja 2016 roku przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę wprowa-
dzono szereg zmian w zakresie 
funkcjonowania Instytutu oraz Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
dotowanie „Zeszytów Tłumackich” 
zostało wstrzymane. W myśl tej ustawy 
zlikwidowana została Rada Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa, a podział 
dotychczasowych zadań tej instytucji 
przejmie Instytut Pamięci Narodowej 
oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. W celu realizacji zadań 
dotychczasowej ROPWiM powołane 
zostaną przy oddziałach IPN komitety 
ochrony pamięci walk i męczeństwa, 
które będą wspierać Prezesa Instytutu 
w realizacji jego zadań w omawianym 
zakresie. W związku z powyższymi 
zmianami i związanym z tym brakiem 
funduszy  na druk, „Zeszyty Tłumackie” 
w tym roku ukażą się w oszczędniejszej 
formie. Ponieważ nie wiadomo, czy 
w przyszłości uda się nam uzyskać dofi-
nansowanie czasopisma, prosimy 
o hojniejsze darowizny na wsparcie 
statutowej działalności naszego 
Oddziału. W innym przypadku druk 
„Zeszytów Tłumackich” będziemy 
zmuszeni zakończyć. 
 

Red. Naczelna E. Niewolska. 

Lata szkolne w Gimnazjum w Tłumaczu 
 
Marian  Chirowski 
 

Był koniec września 1921 roku. W tym dniu 
nie byłem na żadnej  robocie i pracowałem w domu. 
Kopałem ziemniaki w ogrodzie. Cała moja rodzina, 
czyli mama, ja i reszta młodszego rodzeństwa była tą 
pracą zajęta przez dobrych parę dni, bo ogród był 
duży, prawie 1-morgowy i w połowie obsadzony 
ziemniakami. Na dużej części ogrodu rosła kukurydza, 
ale także kapusta, marchew, buraki, pietruszka, 
cebula i konopie. Sadzono również ogórki, fasolę, 
a nawet dynie i harbuzy. Lubiłem ten ogród 
szczególnie wtedy, gdy wyrośnięta wysoka i gęsta 
kukurydza stawała się moim zacisznym miejscem do 
nauki i czytania. Szczególnie w dniach, gdy 
zostawiano mnie w domu dla rąbania drewna, 
noszenia wody do prania, czy czyszczenia chlewu. 
Starałem się wtedy wykonać moje zadania jak 
najszybciej i bardzo często przy pomocy kolegów. 
Narąbaliśmy razem drewna, nanosiliśmy wodę, 
a mama była szczęśliwa, że mogłem się uczyć. 
Miałem zostać murarzem, a nie „panem” jak mawiał 
mój ojciec, więc uczyłem się tylko wtedy, gdy miałem 
chwilę wolnego. Uczyłem się w dzień i w nocy 
w pokoju brata Dominika, czasami w kuchni, 
nierzadko na stryszku lub w komórce. Lubiłem się 
uczyć i lubię do dzisiaj. Dużo czytałem i widziałem 
siebie zawsze jako ucznia, a później studenta. Mówi 
się, że wspomnienia wypaczone są emocjonalnym 
stosunkiem do przeszłości i bywają zafałszowane. Ja 
jednak bardzo dobrze pamiętam wieczór po ciężkiej 
pracy w ogrodzie, kiedy mój brat Dominik odczytał 
ostentacyjnie adresowane do mnie pismo z Kuratorium 
we Lwowie, zawiadamiające że  dopuszczono mnie do 
egzaminu eksternistycznego, jako wstępnego do IV 
klasy gimnazjalnej w Tłumaczu, w dniu który ustali 
dyrekcja szkoły. Byłem zdenerwowany i lekko 
przerażony, ale także bardzo szczęśliwy, że dostałem 
szansę nauki. Wierzyłem także w swoje siły 
i wierzyłem, że przeszkodę w postaci egzaminu 
potrafię „wziąć”. Do pokonywania przeszkód 
i trudności życiowych byłem zaprawiony, uczyć się 
lubiłem i potrafiłem narzucić sobie dyscyplinę. Upór, 
samozaparcie, przekora i ta dziwna wiara w siebie 
dawała mi poczucie, że mimo wszystkich trudności 
potrafię zdobyć wykształcenie. Największą trudnością 
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było przede wszystkim to, że ojciec chciał abym został 
majstrem budowlanym i często powtarzał: „ten 
czarny diabełek uparty ze swoimi myślami musi 
pracować”. Tłumaczył, że kraj potrzebuje i będzie 
w przyszłości potrzebować budowniczych, więc jest 
to dla mnie odpowiedni zawód. Ja natomiast byłem 
szczęśliwy i podniecony, nie mogąc doczekać się 
chwili kiedy znajdę się w szkole. Po kolacji, na której 
zjedliśmy kuleszę ze słodkim mlekiem Dominik zabrał 
mnie do swojego pokoju i powiedział: „Przygotuję 
twój wyjazd i porozmawiam z tatą, a ty powtórz 
jeszcze co tam masz”. Ustaliliśmy, że do Tłumacza 
pojadę w poniedziałek. 

Wstałem bardzo wcześnie, bo z Tyśmienicy 
pociąg odjeżdżał o 4 rano. Wstała również mama 
i Dominik, który wręczył mi pieniądze na bilet i inne 
wydatki. W Pałahiczach przesiadłem się do „lokalki”, 
na którą czekało się ok. godziny. Jechało nią trochę 
młodych ludzi, a wśród nich Stach Fedyk, który 
chodził do gimnazjum w Tłumaczu.  Znalazłem się 
w Tłumaczu, małej mieścinie nie większej od mojej 
Tyśmienicy i znanej mi do tej pory tylko ze środowych 
jarmarków, o których opowiadał mi dziadek. Byłem 
pełen nadziei, że od dziś Tłumacz stanie się miejscem 
mojej nauki. Bardzo szybko odnalazłem swoje 
gimnazjum. Był to jednopiętrowy, podłużny budynek 
z wejściem od strony parku z ogromnymi, 
rozrośniętymi topolami. Po drewnianych, 
skrzypiących schodach wszedłem na piętro, gdzie 
mieściła się kancelaria gimnazjum. Zapukałem 
i poproszony wszedłem do środka. Zza biurka 
podniósł się starszy pan o bladożółtej cerze, a tercjan 
poinformował mnie, że jest to pan dyrektor. 
Ukłoniłem się i oddałem wezwanie z Kuratorium. Pan 
dyrektor mówiąc bardzo wolno zadał mi cały szereg 
pytań, z uwagą wysłuchał odpowiedzi, a następnie 
kazał wyjść i wrócić za dwie godziny. Dyskretnie 
sprawdziłem godzinę na swoim zegarku, który 
dostałem od brata i porównałem z godziną na starym 
zegarze, wiszącym na ścianie kancelarii. Przez dwie 
dłużące się niemiłosiernie godziny chodziłem po 
parku, po czym punktualnie o godzinie 11-tej 
ponownie wszedłem do dyrektorskiej kancelarii. 
W środku było już kilku profesorów oraz szczupły 
o ascetycznym wyglądzie ksiądz. Zrobili na mnie tak 
dobre wrażenie, że przestałem się bać. Dyrektor 
zwrócił się do jednego z nich mówiąc: „Panie 
profesorze Mendrala, to jest chłopiec, który ma być 

przeegzaminowany ze wszystkich przedmiotów 
w ramach wstępnego eksternistycznego egzaminu do 
klasy czwartej. Ustali pan terminy oraz 
egzaminatorów i sporządzi ostateczny protokół. 
Egzamin nie może trwać dłużej niż trzy dni.” Po 
krótkiej naradzie Prof. Mendrala oznajmił mi, że 
egzamin może zacząć się już dzisiaj i zapytał gdzie 
mieszkam. Odpowiedziałem, że jestem przyjezdny i na 
razie nie myślałem o jakiejś kwaterze w Tłumaczu. 
Usłyszałem, że nie stanowi to problemu i miejsce 
noclegu na czas egzaminu profesorowie mi 
zorganizują. Każdy z profesorów podszedł do mnie, 
przywitał się i przedstawił, podając nazwisko. 
Pierwszym poznanym był prof. Mendrala, następnym 
dr Eile, prof. Hrapkowicz, Rotter, Mierzwiński, 
Poźniak, Silberschlag ora ks. Podolecki. 

Jeszcze tego samego dnia przystąpiłem do 
egzaminu z języka polskiego. Wszedłem do klasy 
pełnej uczniów i tam napisałem krótkie dyktando. 
Profesor Mierzwiński zabrał kartkę, sprawdził, wpisał 
notę i się podpisał. Następnie przeczytałem jakiś 
ustęp, rozebrałem na części mowy, potem zdania, 
zostałem poproszony o wymienienie tytułów książek, 
które ostatnio czytałem. Podałem całą gromadę. 
Poprosił abym krótko streścił „Powrót do gniazda” 
Kraszewskiego oraz „Niewolę tatarską” Sienkiewicza. 
Zapytał, czy znam coś na pamięć. Ponieważ znałem 
wiele wierszy, wymieniłem tytuły, a profesor polecił 
mi zarecytować wiersz Tetmajera „Sierota”. 
Zadeklamowałem go, profesor mnie pochwalił 
i powiedział: „U mnie masz „bardzo dobrze” i oby tak 
było dalej”. Po zakończonym egzaminie z języka 
polskiego zostałem skierowany do prof. Eilego oraz 
dowiedziałem się, że na czas egzaminów będę 
mieszkał i jadł u rodziny Rolewiczów. Ponownie 
trafiłem do klasy pełnej uczniów, tym razem na lekcję 
prof. Eilego. Profesor w obecności uczniów przepytał 
mnie z historii i geografii. Mówiłem o historii 
Grakchów, o ruchu plebejskim, zapytał mnie 
o reformy Solona, następnie o okres aleksandryjski 
i o upadek państwa rzymskiego, a także zadał kilka 
pytań dotyczących historii Polski. W końcu przerwał 
mi i powiedział: „Dobrze, dziękuję”. Byłem 
uszczęśliwiony. Zadzwonił dzwonek, wokół mnie 
zgromadzili się chłopcy młodsi ode mnie, a ja nie 
wiedziałem co mam ze sobą zrobić. W pewnej chwili 
podszedł do mnie chłopiec i powiedział, że mam 
zgłosić się do prof. Mendrali, który stwierdził, że 
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skoro idzie mi tak dobrze, to jutro mam zgłosić się do 
niego, aby mógł przeegzaminować mnie z greki 
i łaciny. Kazał przynieść zeszyt i ołówek. Jak wcześniej 
napisałem zamieszkałem u państwa Rolewiczów 
w jednorodzinnym, parterowym, drewnianym domku 
z dwoma pokojami i kuchnią. Pan domu pracował 
jako maszynista w młynie i elektrowni u pana 
Tuzinkiewicza. Zostałem przez panią Rolewiczową 
przyjęty bardzo życzliwie, ale nie mogłem jeść i spać 
przejęty wrażeniami z minionego dnia i czekającymi 
mnie następnymi egzaminami w dniu jutrzejszym.  

Zgodnie z poleceniem następnego dnia 
zjawiłem się w szkole przed ósmą. Przyszedł również 
prof. Mendrala, ukłoniłem się, a on podał mi rękę. 
Zaskoczony moją twardą ręką powiedział - „mozele”. 
Zaprowadził mnie do VII klasy i kazał usiąść w pustej 
ławce. Do ręki dostałem otwarty podręcznik języka 
greckiego i zacząłem czytać. Po przeczytaniu musiałem 
tekst przetłumaczyć. Niektóre słowa znałem, niektóre 
podał mi pan profesor i szło mi całkiem nieźle. 
Przepytał mnie z gramatyki, akcentów: acutus, gravis, 
circumflexus, potem z odmiany rzeczowników, 
czasowników, a w szczególności o aorysty (czasy 
przeszłe dokonane w gramatyce greckiej 
i sanskryckiej) i w końcu zapytał z jakiej gramatyki 
korzystałem i kto mnie uczył.  Odpowiedziałem, że 
z Fiderera (Gramatyka języka greckiego Edward 
Fiderer 1920) i Ćwiklińskiego, (Gramatyka języka 
greckiego. Gramatyka Curtiusa i Hartla – do języka 
polskiego zastosował je Ludwik Ćwikliński), a uczyłem 
się sam. Zrobił przerwę, kazał chwilę odpocząć, po 
czym przystąpiliśmy do egzaminu z łaciny. Musiałem 
przeczytać i przetłumaczyć tekst pisemnie i ustnie, 
przepytano mnie dokładnie z materiału podręcznika 
gramatyki Samolewicza, szczególnie z trzeciej 
odmiany rzeczowników z wyjątkami, odmiany 
czasowników, a na zaimkach się skończyło. Zostałem 
zapytany o consecutio temporum (następstwo czasów 
w zdaniach złożonych i mowie zależnej), a gdy 
wyjaśniałem  accusativus sum infinitive (koniugacja, 
czyli odmiana czasownika przez osoby.  W łacinie są 
cztery koniugacje, zależnie od tematu czasownika) 
profesor rozbroił mnie mówiąc: „Widać, że dobrze 
przegryzłeś Sołtysika”. Mojemu egzaminowi z łaciny 
przysłuchiwał się ks. Podolecki, który poddał mnie 
egzaminowi z religii. Egzamin trwał kilka minut. 
Ksiądz zapytał, czy znam ministranturę, kazał 
powiedzieć „confiteor” (spowiedź powszechna 

w kościele katolickim zaczynająca się od słów: 
„Spowiadam się Bogu wszechmogącemu i wam, 
bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, 
uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, 
moja bardzo wielka wina…..”) Po skończonym 
egzaminie ksiądz zapytał mnie jeszcze skąd jestem, 
kto pomagał mi w nauce oraz o inne nie związane 
z nauką sprawy. Byłem bardzo zmęczony, ale 
jednocześnie szczęśliwy, że ten długi i wyczerpujący 
dzień się zakończył. Gdy wyszedłem na zewnątrz 
czekał już na mnie Marian Rolewicz oraz jego 
stryjeczny brat Tadzik, a także Julek Jaciuk i Wicek 
Tarnawski. Jak się okazało mój eksternistyczny 
egzamin był małą sensacją w szkolnym światku. Do 
domu żadnych wiadomości przed zakończeniem 
wszystkich egzaminów nie przekazywałem. Miałem 
przed sobą jeszcze matematykę, fizykę, zoologię, 
botanikę i rysunek.  

Ostatni etap egzaminu rozpocząłem od 
zdawania rysunku. Prof. Poźniak postawił krzesło 
na biurku oraz dzbanek i kazał je narysować. Bałem 
się powiedzieć, że krzesła raczej nie narysuję, więc 
powiedziałem że narysuję tylko dzbanek, na co 
profesor odpowiedział: „Nie martw się narysujemy to 
krzesło razem”. Szybko je naszkicował, ja 
wycieniowałem, dorysowałem dzbanek i egzamin 
miałem zdany. Podziękowałem profesorowi, 
odsapnąłem i czekałem na następne przedmioty do 
zdania - matematykę, fizykę, zoologię i botanikę. 
Stałem wpatrzony sam nie wiem w co, czekając na 
ostatnie egzaminy, a ułamki, proporcje, reguła trzech, 
liczby proste i złożone, początki algebry, plusy, minusy, 
redukcje, uproszczenia, geometria, figury płaskie 
kotłowały mi się w głowie. Nagle ktoś zapytał: „Ty 
jesteś do egzaminu eksternistycznego? Proszę za 
mną.” Był to prof. Hrapkowicz. Idąc za nim już po 
drodze byłem pytany co to jest ułamek zwykły, jakie 
znam inne ułamki, itp. Zaprowadził mnie do klasy na 
parterze i postawił przy tablicy. Profesor był wysoki, 
szczupły z wąsem i fryzurą na „szczoteczkę”. Pytania 
zadawał powoli i uważnie słuchał odpowiedzi, nie 
dając możliwości ich zakończenia. Przerywał, stawiał 
nowe pytania, dawał zadania do rozwiązywania na 
tablicy, które także nie kończyłem, gdy profesor 
widział, że rozwiązuję je prawidłowo. Na koniec 
również zapytał kto uczył mnie matematyki. 
Odpowiedziałem, że uczyłem się sam i pokazałem 
przywiezione ze sobą zeszyty z rozwiązanymi 
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zadaniami. Był bardzo zdziwiony. Następne pytania 
były zoologii. Wyliczyłem gromady, rodziny, grupy, 
omówiłem podobieństwa i różnice u małp starego 
i nowego świata oraz dziobaka australijskiego, 
a z botaniki omówiłem kwiaty wiatropylne 
i owadopylne, dałem szczegółowy ich opis, omówiłem 
rolę liści i korzeni. Profesor Hrapkowicz przepytał mnie 
także z niemieckiego. Przeczytałem ustęp „Herbst”, 
potem krótko opowiedziałem, zarecytowałem  wiersz 
Nikolausa Lenau’a „Drei Zigouner” (1), powiedziałem 
o rzeczownikach: welch gehort zur schwache und 
starke, deklinacion i na tym zakończył się mój 
egzamin. Zdałem. Egzamin był dla mnie wielkim 
i głębokim przeżyciem, ale jednocześnie utwierdził 
w przekonaniu, że mam dobrą pamięć i potrafię się 
uczyć. Musiałem także pilnować się, aby nie ulec 
zbytniemu zadufaniu, udowadniając naśmiewającym 
się ze mnie kolegom ze szkoły ludowej w Tyśmienicy, 
którzy dostali się do gimnazjów, że mnie także stać na 
dalszą naukę. 

Po zdaniu wszystkich egzaminów poszedłem 
do kancelarii dyrekcji, w której przywitał mnie 
dyrektor Krzyżanowski, mówiąc; „Cieszę się, żeś zdał 
i będziesz chodzić do naszego gimnazjum. Jestem 
pewien, że siebie nie zawiedziesz, a my wszyscy 
będziemy tobie radzi”. Pogratulowali mi także 
profesorowie: Mierzwiński, Rotter, Eile i Mendrala. 
Dyrektor poinformował mnie także o sprawach 
formalnych. Ponieważ rok szkolny już trwał, zwrócił 
mi uwagę, że będę musiał jak najszybciej postarać się 
o obowiązkowy mundurek. Dostałem zaświadczenie 
o zdaniu eksternistycznego egzaminu i przyjęciu do IV 
klasy, które miałem pokazać rodzicom oraz osobom, 
u których będę mieszkać w trakcie nauki w tłumackim 
gimnazjum. Kazano jechać do domu, w którym 
z niecierpliwością czekała rodzina. Naukę musiałem 
podjąć jak najszybciej, ale dano mi  kilka dni  na 
załatwienie wszystkich spraw formalnych. Przyszedł  po 
mnie Marian Rolewicz z wiadomością, że jego rodzice 
zdecydowali, że mogę mieszkać u nich za darmo, 
w zamian za pilnowanie Mariana przy nauce. Państwo 
Rolewiczowie czekali już na mnie w domu, serdecznie 
przywitali i pogratulowali, a pani Rolewiczowa 
powiedziała: „Będziesz u nas mieszkać, pilnować 
i pomagać Marianowi, a my będziemy dbać o ciebie, 
abyś mógł się uczyć.” Powiedziałem, że muszę 
pojechać do domu na parę dni, załatwić ważne 
sprawy, a przede wszystkim sprawić wielką radość 

mamie. Tylko moja mama i brat Dominik wiedzieli ile 
wysiłku i czasu poświęciłem, aby móc się uczyć. 
Zjadłem obiad, pożegnałem się i pobiegłem na stację. 
W pociągu był ścisk, bo ludzie wracali z jarmarku, 
a wśród nich wielu moich znajomych, którym z wielką 
przyjemnością mogłem pochwalić się zdanym 
egzaminem. Największa radość była w domu. Mama 
płakała ze szczęścia, a Dominik już wiedział, że 
zdałem. Dostałem na własność pożyczony od niego 
zegarek oraz przyrzeczenie, że będzie mi służył 
pomocą na miarę swoich możliwości. Przygotowano 
także granatowe, kolejarskie ubranie, z którego 
będzie uszyty mój mundurek, a ojciec stwierdził, że: 
„skoro jest taki uparty, niech idzie wybraną drogą”. 
Jednym słowem pogodził się z moja decyzją. 
W Stanisławowie, w księgarni Jasielskiego kupiłem 
kilka książek, kilka dostałem od Wintera oraz od Eci 
Kleiner, kupiłem kilka zeszytów, a pan Majewski 
przyrzekł, że książki z jego biblioteki będą do mojej 
dyspozycji, nawet jeśli będę je chciał pożyczyć na 
długie miesiące. Tak bardzo cieszył się moim 
sukcesem, że aż się popłakał. Czas do poniedziałku 
wlókł się powoli, ale w końcu nadszedł ten 
oczekiwany dzień. Mama obudziła mnie wczesnym 
rankiem, wyposażyła w kuferek i plecak z bielizną, 
solidny kawałek wędzonej słoniny oraz szkaplerz. 
Wysupłała trochę zaoszczędzonych marek, a brat 7 
amerykańskich dolarów. Dołożyłem je do swoich 
oszczędności i z tym dobytkiem udałem się do szkoły 
do Tłumacza. 

Klasa moja ulokowana była na piętrze. 
Znajdowały się w niej dwa rzędy ławek, z tyłu zdrzwi 
wejściowe i dwa duże okna. Ściany były pobielone, 
a na frontowej ścianie wisiała tablica i krucyfiks. 
Przed ławkami stała katedra (podwyższenie), a na niej 
biurko i krzesło dla nauczyciela. Gdy wszedłem do 
klasy, było już w niej sporo uczniów. Wśród nich kilka 
dziewcząt. Usiadłem w wolnej ławce, zadzwonił 
dzwonek i wszedł prof. Mierzwiński. Lekcja zaczęła 
się od modlitwy i przedstawienia mnie uczniom, po 
czym prof. Mierzwiński przesadził mnie do pierwszej 
ławki obok Blocha. Lekcja rozpoczęła się od czytania 
jakiejś książki, ułożenia dyspozycji przeczytanej części 
i wyjaśnienia niezrozumiałych słów. W czasie przerwy  
zdążyłem poznać się z  Kazikiem Bilińskim i Tadziem 
Domaszewskim oraz resztą kolegów. Na poznanie 
dziewcząt nie starczyło czasu i musiałem odłożyć to 
na   później.  Zauważyłem, że   wśród  uczniów  były  
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Rok szkolny 1925/26. Profesorowie i uczniowie 
gimnazjum w Tłumaczu, klasy V – VIII. W środku 
siedzi dyrektor Stanisław Mendrala. 
 
różnice w statusie materialnym. Drugie śniadania 
przyniesione z domu pokazywały wyraźnie z jakich 
środowisk pochodzą uczniowie. Musiałem się 
kontrolować i starać się przyzwyczaić do dobrych 
i delikatnych manier, które posiadali uczniowie. Ja 
byłem przyzwyczajony do bardziej dosadnych 
wypowiedzi i bardziej prostolinijnego otoczenia. 
Obserwowałem kolegów oraz nauczycieli, aby jak 
najlepiej ich poznać i dostosować się do panujących 
zwyczajów. Niektórzy profesorowie, którzy w trakcie 
egzaminów wydawali się przyjaźni i mili, na co dzień 
w trakcie dalszej nauki często okazywali mi niechęć, 
a nawet wrogość. W wdzięcznej pamięci zachowałem 
profesorów: Mierzwińskiego, Eile i Dąbka. Interesowali 
się mną, znali moje życie od podszewki i miałem 
wrażenie, że traktowali mnie nawet lepiej niż innych 
uczniów. Największe problemy miałem z prof. 
Rotterem. Po pierwsze, jak to się mawiało „nie miałem 
specjalnego nabożeństwa do matematyki” i pierwszą 
dwóję w swoim życiu dostałem od niego za to, że 
odręcznie narysowana przeze mnie linia prosta nie 
spełniała jego oczekiwań. Zacząłem bać się 
matematyki. Każda źle wykreślona na tablicy  
odręcznie figura geometryczna była powodem, aby 
postawić mi dwóję. Poświęcałem matematyce dużo 
czasu, korzystałem z pomocy Julka Jaciuka, w efekcie 
czego dwói na półrocznie nie miałem, ale i tak prof. 
Rotter powiedział mi, że trójkę na półrocze dostałem 
na kredyt. Moje niedostateczne oceny pokazywał na 

dodatek prof. Mierzwińskiemu 
i Dąbkowi. Pozostałe przedmioty szły 
mi dobrze, szczególnie greka i łacina, 
których na początku uczył mnie dyr. 
Krzyżanowski, a później prof. Dąbek. 
Prof. Dąbek był lubiany i szanowany 
przez wszystkich uczniów, dlatego 
też na jego lekcje wszyscy starali się 
być przygotowani. Profesor wchodził 
do klasy z dobrym, lekkim uśmiechem 
na twarzy, lekcje prowadził bardzo 
interesująco i z trudem opuszczał 
klasę. Do dziś mam w pamięci wiele 
tematów z gramatyki i historii 
poruszanych na lekcjach. Bardzo 

lubiłem lekcje z języka polskiego u prof. 
Mierzwińskiego. Czytanie, gramatykę, recytacje 
i składanie sprawozdań z przeczytanych książek. 
Czytałem wtedy: „Oko proroka” i „Zaklęty dwór” - 
Władysława Łozińskiego, książki Conan Doyle’a, 
nowele Sienkiewicza: „Latarnik”, „Listy z podróży”, 
oraz przygodową książkę  „Biały kieł”  Jacka Londona. 
Nieco później powieści historyczne Kraszewskiego 
i Kaczkowskiego, a także pasjonowałem się poezją 
Mickiewicza – „Grażyną”, „Balladami”, a przede 
wszystkim „Panem Tadeuszem”. Czytałem również 
powieści poetyckie Byrona, liryki Józefa Zaleskiego 
i Seweryna Goszczyńskiego. Tak byłem naszpikowany 
poezją, że sam zacząłem pisać, inspirując się 
legendami tyśmienickimi i bitwą z Tatarami pod 
Chocimierzem. Wierszem napisałem nawet zadany 
w szkole jakiś wolny temat, budząc nie małą sensację. 
Profesor Mierzwiński do moich poczynań odnosił się 
życzliwie i zachęcał do czytania i przyswajania 
dobrego literackiego języka. W szkole dawałem sobie 
radę, natomiast najtwardszym orzechem do 
zgryzienia był mój uczeń, który nie chciał się uczyć. 
Czasami zdawało mi się, że to przez przekorę 
spowodowaną moim ciągłym jego doglądaniem. 
Szczególnie oporny był do ćwiczeń pamięciowych, 
jedną z podstawowych zasad w tamtym czasie 
nauczania. Ćwiczenia te utrwaliły w mojej pamięci do 
dziś różne wiersze i wzory oraz łacińskie i greckie 
cytaty. Nawet u prof. Eilego trzeba było znać daty 
oraz fakty, chociaż zdarzało mu się czasem, że siedział 
zamyślony, ślepy i głuchy na to, co się wokół niego 
dzieje, byleby tylko uczeń coś mówił. Uczniowie 
zajmowali się wtedy własnymi sprawami. Po klasie 
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fruwały papierowe kulki i jaskółki do czasu, gdy uczeń 
przerwał swą wypowiedź. Profesor budził się wtedy 
z uśpienia i zaczynała się normalna lekcja. Takie 
rzeczy zdarzały się także na lekcjach prof. 
Silberschlaga, zwanego „Pinczerkiem”, który uczył nas 
języka niemieckiego. Najciszej było na lekcjach łaciny 
i greki u prof. Krzyżanowskiego, a także u profesorów: 
Dąbka, Rottera i Mierzwińskiego. Zwracałem również 
uwagę na ubiór nauczycieli. Prof. Mierzwiński ubierał 
się, jak leśniczy. Był wysoki, postawny, w butach 
z cholewami, bryczesach i popielatej, sportowej 
marynarce. Prof. Dąbek ubierał się w mundur oficerski 
bez dystynkcji, a prof. Rotter zawsze w sportowe 
ubranie. Nauczyciele, podobnie jak społeczność 
tłumacka byli zróżnicowani. Dzieliły ich przekonania 
polityczne, religijne, itp., ale z obowiązków 
nauczycielskich wywiązywali się dobrze. 
Uczniowie także byli zróżnicowani 
narodowościowo. Absolutną większość 
stanowili Polacy, ale byli także Ukraińcy 
i Żydzi. Spośród Ukraińców zapamiętałem 
Lubkę i Oresta Pławiuków, z Polaków 
Mikołaja Dupełkę – bardzo dobrego ucznia, 
skromnego i delikatnego Stefana 
Kisielewskiego, olbrzymiego Dutczaka, 
a z grona Żydów - Inslichta, Joachima 
Munzera, Streita, Bunia Schwefelgeista 
oraz Polaka wyznania mojżeszowego 
Zdzisława Blocha. Pod względem 
społecznym młodzież, jak w każdym 
powiatowym miasteczku pochodziła z różnych 
środowisk – urzędniczych, nauczycielskich, 
rzemieślniczych, rolniczych, kupieckich, były dzieci 
wdów oraz robotników. Ci młodzi ludzie pochodzili z 
Tłumacza, z powiatu, a także spoza niego. Spora część 
mieszkała w bursie. Pytano mnie niejednokrotnie, 
dlaczego ja tam nie mieszkam. Ojciec niechętny mojej 
nauce nie chciał nic w tej sprawie zrobić i było mu 
obojętne, czy chodzę do szkoły, czy nie. Taki stan 
rzeczy sprawiał, że byłem trochę na uboczu 
uczniowskiego środowiska, zdany tylko na własne 
siły. Bardzo chciałem być taki, jak inni koledzy, ale 
moja samodzielność i związane z nią różne problemy 
sprawiały, że często bywałem przygnębiony i smutny. 
Traktowano mnie więc jak ponuraka. Myślałem także 
o mamie, która musiała codziennie wysłuchiwać od 
ojca wyrzutów, że pozwala mi na samodzielność 
i zawsze staje po mojej stronie. Cały czas mieszkałem 

i pomagałem Marianowi, a przede wszystkim uczyłem 
się sam. Ponieważ nie uzyskiwałem postępów 
w nauczaniu kolegi w końcu zaproponowałem 
gospodarzom, że będę opłacać mieszkanie 
i wyżywienie. Płaciłem, ale Marianem zajmowałem 
się w dalszym ciągu. Zacząłem pomagać innym 
uczniom, od czasu do czasu udawało mi się 
zorganizować jakąś robotę i te pieniądze wystarczały 
mi na utrzymanie. W czasie dwóch wolnych dni 
zbudowałem u nauczyciela Stobelskiego kuchnię 
i piec do pieczenia chleba. Obdarowano mnie wtedy 
furą różnych prowiantów ze słoniną włącznie, 
którymi obdarowałem panią Rolewiczową. Z jej 
polecenia naprawiałem później piec u kogoś 
w Nieźwiskach.  

 

Rok szkolny 1925/26. Uczniowie mieszkający 
w bursie, wraz z opiekunami: prof. Dąbkiem i prof. 
Halkiewiczem. Uczniowie: Przysiecki, Malinowski, 
Błażek, Dubicki, Weber, Łoziński, Zuber, Jaciuk, 
Dyszkiewicz, Zegzda, Brzezicki, Kokoszynski, 
Wiszniewski, Agopsowicz, Nickowski, Gałązka, 
Ruczkowski, Halkiewicz, Obolewski. 6.06.1926 r. 
Tłumacz. 
 

Cieszyłem się opinią dobrego ucznia – spokojnego 
i upartego. Prawie nigdy się nie usprawiedliwiałem, 
nie tłumaczyłem i najwięcej uczyłem się na lekcjach.  
Nie rozumiałem, co to są wagary, odpowiadałem za 
swoje decyzje i nie chciałem siebie oszukiwać. Szkoła 
prowadziła kontrole uczniów na stancjach, ale ja 
pamiętam tylko jedną, przeprowadzoną przez prof. 
Mendralę. W rzeczywistości nikogo nie interesowało 
jak żyję i jak się sprawuję. Pomimo uczestnictwa 
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w życiu szkolnym miałem poczucie, że nie 
zintegrowałem się z resztą uczniów. Łączyła nas 
nauka i nauczyciele, jednak większość uczniów była 
w swoich tak zwanych „bezgrzesznych latach”, zajęta 
uczniowskimi kłopotami, sprawnościami harcerskimi 
i innymi zajęciami typowymi dla młodzieży w wieku 
szkolnym. Patrzyłem na ich zadbane książki, 
czyściutkie zeszyty, elegancko opakowane, prawdziwe 
drugie śniadania składające się z kanapek i jabłuszek, 
zjadane ze smakiem lub składane w kąciku pod ławką, 
aby nie przynieść ich z powrotem do domu. A ja? Ja 
ciągle chodziłem zatroskany o moją przyszłość. Miałem 
poczucie ogromnej niesprawiedliwości, szczególnie, 
gdy wracały wspomnienia głodu w obozie dla dzieci 
w Choceniu. To tam ukradziono mi ostatnią kromkę 
kukurydzianego chleba, więc musiałem grzebać 
w odpadkach i jeść znalezioną tam marchewkę. To 
tam widziałem umierające na czerwonkę dzieci. 
Czułem wewnętrzny bunt i w duchu przyznawałem 
rację ojcu, który nazywał mnie czarnym przekornym 
diabełkiem. 

Po  feriach wielkanocnych, pod koniec 
kwietnia zrezygnowałem ze stancji i zacząłem 
dojeżdżać z Tyśmienicy. Z gościnności państwa 
Rolewiczów korzystałem tylko wtedy, gdy z jakiś 
powodów musiałem zostać w Tłumaczu. Do szkoły 
w Tłumaczu dojeżdżało więcej chłopców i jeżeli 
spóźnialiśmy się na pociąg, szliśmy piechotą do 
Pałahicz, a do Tłumacza jechaliśmy „lokalką”. Klasę IV 
ukończyłem z nienajgorszym wynikiem, miałem trzy 
oceny dostateczne, w tym dwie u prof. Rottera. Na 
wakacjach do południa pracowałem na budowie, a po 
południu dawałem lekcje. Na spotkaniach z Julkiem 
Jaciukiem przerabiałem zadania z matematyki, dużo 
czytałem i uporządkowałem bibliotekę „Młodzieży 
Polskiej” w Tyśmienicy. Brałem też udział w kółku 
dramatycznym i czytałem literaturę polityczną (PPS). 
Dwa razy byłem na zebraniu politycznym, które 
prowadził poseł Barlicki i ktoś ze związków 
zawodowych w Stanisławowie. Za zarobione pieniądze 
kupiłem ubranie, płaszcz i materiał na bieliznę, którą 
za darmo uszyła mi moja sąsiadka. Na początku 
nowego roku szkolnego dorobiłem się kilku nowych 
książek, w tym odkupionych od starszego ode mnie 
Tadzika Rolewicza. Był moim przyjacielem i takim 
pozostał do dziś. Najbliższy mi kolega Julek Jaciuk 
mieszkał w bursie i po jakimś czasie straciłem z nim 
kontakt. Klasowy kolega z ławki szkolnej Roman Daca 

istniał dla mnie tylko w klasie, bo ja byłem tzw. 
„elementem dojeżdżającym”, którego nawet na 
rekolekcjach trudno było zatrzymać. Uczniowie 
w klasie tworzyli różne grupki zamkniętych w swoich 
sprawach, np. harcerzy z Michałem Nikosiewiczem na 
czele. Osobny świat miały dziewczęta, osobno 
trzymali się Ukraińcy i Żydzi, a także „bursacy”. Swoje 
gimnazjalne lata przeżyłem w dwóch światach – 
szkolnym w Tłumaczu i rodzinnym w Tyśmienicy, 
które w dużym stopniu ukształtowały mnie na całe 
życie. 
 

1. Nikolaus LENAU, właśc. Nikolaus Franz Niembsch 
Edler von Strehlenau (1802-50) poeta austriacki; 
sympatyzował z rewolucyjnymi ideałami Młodych 
Niemiec i walką wolnościową Polaków (poparcie dla 
powstania listopadowego w Polenlieder); autor 
elegijno-melancholijnych wierszy: Die drei Zigeuner 
(Trzej Cyganie), Schilflieder (Pieśni z sitowia), 
Heideschenke (Gospoda w puszcie); lirycznych 
poematów zawierających przemyślenia na temat 
społecznego odrodzenia Europy: Savonarola 
i Albigenser   http://leksykony.interia.pl 
 

Listy do dr Michała Nikosiewicza. 
 

Anna Gabańska 
 

Ulicą 3 Maja biegnie mały foksterierek – to 
znaczy, że dyrektor Państwowego Klasycznego 
Gimnazjum w Tłumaczu Stanisław Mendrala idzie na 
przechadzkę, a może na schadzkę, tylko nie swoją, 
a uczniowską. Jest „dziwakiem”,  starym kawalerem, 
który ma ponad 40 lat. Jest bardziej chudy, niż szczupły. 
Mieszkańcy Tłumacza podśmiewują się z niego trochę, 
bo tylko on może być tak ubrany. Czarne buty 
z cholewami, które nigdy pasty i szczotki nie widziały, 
spodnie w paski, tzw. „strajfki” wpuszczone w cholewy, 
ciemnopopielata kurtka spod której wiszą poły tzw. 
„jaskółki”, chuda szyja wyciąga się z białego, sztywnego 
kołnierzyka z zagiętymi rożkami z muszką 
w nieokreślonym kolorze, zawsze jakoś tak trochę 
przekręconą. Małą, ciemnoblond głowę zdobi „habik”, 
bo to należy do całości wizytowego ubrania, a w ręku 
cienka laseczka z gałką. Rysy twarzy dyrektora są 
drobne i proporcjonalne, włosy pod „habikiem” 
rozburzone. Dyrektor jest klasykiem, a jego ulubione 
zajęcie, to spacery i pszczoły. Na balkonie budynku 
gimnazjum, w którym dyrektor mieszka, jest „pasieka 
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pana dyrektora”, którą na zimę przenosi w zaciszne 
miejsce do piwnicy budynku gimnazjalnego.  

 

Tłumacz 1930 r. Stoją od lewej: Gabańska Anna, 
Malisz Mieczysław, Prokopówna Helena, Gabańska 
Antonina, Kapanowska Zofia, Gabański Jan, 
Gabańska Maria, Kapanowski Edward. W środku 
siedzi Maliszowa Stefania. 
 

Te  dyrektorskie pszczoły były przyczyną 
zdarzenia, którego uczestnikiem był mój brat Janek 
Gabański, który właśnie przyjechał z rodzicami do 
Tłumacza. Ciepłego, słonecznego, wiosennego dnia, 
1 kwietnia 1921 roku, pan dyrektor postanowił 
przenieść ule do sadu mieszczącego się w parku 
gimnazjalnym, darowanym miastu wraz z przyległymi 
budynkami przez właściciela klucza Tłumacz, 
notariusza Władysława Dolaisa. Sad został przez 
kahał żydowski wynajęty za symboliczną złotówkę, 
a wynajem był odnawiany co roku na wiosnę, gdy 
drzewa owocowe pokrywały się kwieciem. Dochód 
z wynajmowania sadu był hazardem spowodowanym 
majowymi zimnymi świętymi: Pankracym, Serwacym, 
Bonifacym oraz „Zimną Zośką”. Były to zazwyczaj 
mroźne dni i wynajmowanie sadu stawało się dla 
kahału ryzykowne. Bywało jednak też i tak, że ta 
„zimna czwórka” nie zmrażała drzew owocowych 
i zbiory owoców były wtedy pokaźne. Otóż w tymże 
sadzie pan dyrektor miał swoją pasiekę. Któregoś 
dnia do mojego brata Jaśka zwrócił się takim 
słowami: „Jaśku, przenieś z kolegami moje ule 
z balkonu do sadu”. Chłopcy zadowoleni, że z tego 
tytułu  będą  mieć dzień wolny od nauki czym prędzej  

udali się na balkon. Janek, jako pierwszy podszedł do 
ula, chwycił go i …. upuścił na podłogę. Ul się 

rozleciał, a obudzone pszczoły z bzy-
czeniem rzuciły się na Jaśka i jego 
kolegów, obsiadłszy mu głowę i szyję. Jak 
oparzony rzucił się do ucieczki prosto na 
szkolny korytarz, budząc popłoch wśród 
szkolnej dziatwy. Dyrektor gdy to zobaczył 
wściekł się i krzyknął: „Ty gnypie, nawet 
ula nie potrafisz przenieść.!” Jasiek chodził 
kilka dni opuchnięty, a miano „gnypa” 
przylgnęło zarówno do niego, jak i do 
dyrektora. Całe gimnazjum miało niezłą 
uciechę. Gdy dyrektor ukazywał się gdzieś 
na horyzoncie, wołano: „Uwaga – gnyp 
nadchodzi”. Te nawoływania najczęściej 
dało się słyszeć w parku lub w wielkiej 
bramie koło kościoła, gdy w czasie 20 - 

minutowej przerwy starsi uczniowie chodzili 
„sztachnąć się fajką pokoju”. 

Od tej pszczelej przygody dyrektor uwziął się 
na Janka i przez całe osiem klas wpadając na lekcje 
łaciny lub greki od razu brał Janka do odpowiedzi. 
Janek z kolei „zaciął się” i stojąc w ławce w ogóle się 
nie odzywał. Dyrektor skakał jak wściekły i wrzeszczał; 
„Ty gnypie, nie tylko nie umiesz obchodzić się 
z pszczołami, ale ty się gnypie w ogóle nie uczysz”. 
Skutki tej sytuacji były opłakane, bo dyrektor na 
konferencjach i na wywiadówkach orzekał, że Janek 
się nie uczy i walił mu z greki i łaciny „niedostateczne”. 
Czym to groziło? Otóż tym, że mimo tego, iż było to 
gimnazjum państwowe za noty niedostateczne trzeba 
było płacić tzw. czesne, które wynosiło 150 zł., 
a pensja ojca Jaśka (w 7 stopniu służbowym) wynosiła 
350 zł. Ojciec Jaśka płacił, ale skóra jego była 
„w robocie”. Uprzedzenie Janka do dyrektora 
przeszło w końcu na ojca i gdy ten przepytywał go 
z greki i łaciny Jasiek także milczał uparcie. Przy 
maturze pomógł Jankowi  ks. Witkowski, który bardzo 
go lubił, ale dyrektor i tak na ogłaszaniu wyników 
pominął go przy wyczytywaniu z alfabetycznej listy 
i dopiero, gdy skończył wyczytywać wszystkich 
absolwentów, po dłuższej chwili namysłu, wydawało 
się trwającej wieki, powiedział: „I Gabański także, 
a jakże”. Po wojnie Janek postarał się o adres 
dyrektora, który zamieszkał w Krakowie, napisał do 
niego i posłał paczkę, podpisując się „Gnyp”. 
Dyrektora to wzruszyło, odpisał Jankowi tytułując go 
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„Pan”. Janek zaprotestował i poprosił, żeby dyrektor nie 
pozbawiał go tego zaszczytnego miana. Nawiązała się 
serdeczna korespondencja. Dyrektor napisał, że od 
wszystkich spodziewał się korespondencji, tylko nie od 
niego, którego tak długo prześladował w gimnazjum. 
Pokorespondowali sobie o dawnych czasach, no 
i naturalnie o pszczołach.  

Nie byłabym rupicaprą, gdybym nie 
przeskakiwała z perci na perć.  Wracam do czasów 
szkolnych. Otóż w latach 20-tych dyrektor Mendrala 
wrócił z wakacji z żoną! W Tłumaczu się zakotłowało. 
Taki stary kawaler i przywiózł sobie żonę. I to jaką! Pani 
Mendralowa była w całym tego słowa znaczeniu osobą 
przystojną i dobrze ubraną. A na dodatek była polo-
nistką. Była to także okazja dla księdza Tabaczkow-
skiego, aby zaprosić ją do grona nauczycieli  Semina-
rium Sióstr Notre Dame. Była świetną nauczycielką 
i miała dobre, uśmiechnięte oczy. Elegancka, 
w ślicznych pantofelkach na francuskim obcasie, 
okrąglutka, z poczuciem humoru i zrozumieniem dla 
dziewcząt, które uczyła. Dyrektor „Gnyp” zmienił się 
przy niej nie do poznania. Przerobiła go na eleganckiego 
pana. Dawne „wizytowe” ubranie poszło pewnie gdzieś 
do garderoby teatralnej i zniknął wygląd dziwaka. 
Szkoda, że nie udało się jej zmienić mu charakteru. Nie 
zaniedbywał dalej swojej pasieki, ale nie kazał już 
uczniom przenosić uli. Od jakiegoś czasu pani 
Mendralowa robiła się coraz okrąglejsza i całe miasto 
liczyło dni do rozwiązania. Pewnego dnia nie przyszła na 
lekcje. Pojechała do Stanisławowa, do prywatnej kliniki 
ginekologicznej dr Guta. Poród był powikłany. Na świat 
przyszły bliźnięta, które zmarły na skutek owinięcia 
pępowiną. Pani Mendralowa już nie wróciła do 
Seminarium, była bardzo przygnębiona i powoli 
dochodziła do zdrowia. Na początku lat 30-tych 
dyrektor przeszedł na emeryturę i oboje wyjechali. 
Stanowisko dyrektora przejął prof. Mierzwiński i pełnił 
je przez 2 lata. Następcą prof. Mierzwińskiego został 
bardzo nieprzyjemny stary kawaler, ale podobno 
dobrze widziany w wyższych sferach – dyr. Bułkowski. 
Postać jego wzbudzała wśród mieszkańców pow-
szechną wesołość, bo był to człowiek mówiąc 
najprościej – „niedoubrany”. Z nogawek spodni zawsze 
wystawały i plątały się tasiemki od kalesonów. Od 
pewnego czasu zaczął  oglądać się za żoną, szukając jej 
wśród młodych dziewcząt. Upatrzył sobie 16-letnią 
uczennicę i biegał do niej z bukietami kwiatów 
i pudłami czekoladek.  

 
Dyrektor gimnazjum Stanisław Mendrala 
i wicestarosta Tłumacza Jan Jeżowski na 
skrzyżowaniu ulicy Kościelnej i Piłsudskiego. 
Tłumacz, 1931/32 
 

Żona krawca - Feingoldowa powiedziała kiedyś mojej 
mamie: „Nu, czemu on tak nie biegał z prezentami, gdy 
był młody. Co pani inżynierowa powie na taki wstyd?” 
Ożenił się z nią, ale ona oglądała się za kolegami. 
Młoda, 16-letnia dziewczyna i 63-letni staruszek. 
Mówiono w Tłumaczu, że on jej nie pozwala wyjść 
samej do miasta, nawet po zakupy. Gdy chciała przed 
9-tą wyjść na balkon ich mieszkania na piętrze 
kamienicy Krawczykowej, aby zobaczyć koleżanki 
i kolegów maszerujących do kościoła z dętą orkiestrą 
gimnazjalną, on jej tego zabraniał. Był tak zazdrosny, 
że posądzał ją o konszachty ze służącą, która miała 
przynosić liściki od wyimaginowanego chłopaka. 
Dyrektor poprosił w końcu o emeryturę, kupił działkę 
blisko granicy bolszewickiej, jako jeden z tzw. 
osadników i oboje wyjechali. Prawdopodobnie 
w czasie wojny zostali wywiezieni w głąb Rosji i ślad 
po nich zaginął. . 
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Jan Gabański. Komendant Hufca „Wilno” w Anglii. 
Były harcerz drużyny im. ks. J. Poniatowskiego 
w Tłumaczu. Huddersfield, Anglia, 1970 rok. 

 

Piszę swoje wspomnienia, ale fakty i nazwiska 
konsultuję ze swoją rodziną. Bardzo dobrą pamięć ma 
Tosia, dużo pamięta mój brat Staszek, z Tadzikiem, 
który także mieszka w Huddersfield widuję się bardzo 
rzadko, Bronek mój chrzestny syn, młodszy ode mnie 
o 12 lat mieszka w Montrealu, gdzie bardzo dobrze 
mu się powodzi. Marysia jest wdową i mieszka 
w Argentynie, Krzysia umarła 17 kwietnia 1973 roku, 
a z Jędrkiem, młodszym ode mnie o 19 lat w ogóle się 
nie widuję, bo zawiódł moje zaufanie. Pisząc moje 
wspomnienia co jakiś czas muszę przerwać pisanie, 
bo sztywnieją mi ramiona i bolą plecy, a w głowie 
robi się mętlik. Radio gra, mój kot Maciek śpi pod 
kaloryferem, ja plączę się po Tłumaczu, a wydarzenia 
i ludzie w moich wspomnieniach wciąż żyją 
i nakładają się na siebie, tworząc serdeczny obraz 
szczęśliwych dni. Jest już 14 listopada, pogoda jak 
w całym minionym roku paskudna, pięknej polskiej 
jesieni tu nie ma, a zima jest już tuż, tuż. Dla 
poprawienia nastroju dałam oprawić moje akwarelki 
malowane jeszcze w 1936 roku w Polsce i akwarelkę 
mojego domu malowaną z pamięci na Sybirze. 

Wspomniałam wcześniej o pani Krawczykowej, więc 
chcę napisać o niej kilka słów. Gdy ją poznałam 
w latach 20-tych była już wdową, kobietą średniego 
wzrostu, dość pokaźnej tuszy, głowę przechylała na 
prawe ramię i miała lekko skrzywioną twarz. Ubierała 
się na szaro i chodziła długimi posuwistym krokami. 
Miała adoptowaną córkę, która wyszła za mąż 
i wyjechała z mężem do Katowic. Kamienica przy ul. 
Kolejowej była duża, więc pani Krawczykowa 
wynajęła parter komendzie policji. Na górze 
wynajmowała także jeden pokój, w którym mieszkał 
Staszek Waruszyński, moja pierwsza sztubacka 
miłość, który po maturze wyjechał, a jego pokój zajął 
dyrektor Seminarium Notre Dame, pan Lachowski. 
W latach 1910 – 1911 mieszkanie pani Krawczykowej  
zajmowali nowożeńcy Zofia i Józef Gabańscy. Tam 
przyszedł na świat ich syn Jan Gabański. Mieszkanie 
było za małe na fortepian Playela. Był podobno 
piękny. Czarny, hebanowy z inkrustacjami z masy 
perłowej, ale nie mieścił się w pokoju ze ściętym 
rogiem, więc wrócił do sklepu Kubessy we Lwowie 
i został zamieniony na pianino „Kohler Kubessa 
Lwów”. Pianino to pozwoliło mojej mamie na 
kontynuację studiów pianistycznych i akompa-
niowanie grającemu na skrzypcach ojcu. Było to 
później moje pianino, na którym ćwiczyłam swoje 
ulubione gamy, preludy i fugi Bacha. Po pewnym 
czasie zwolnił się dom po państwu Romaszkanach, 
sąsiadujący z domem p. Krawczykowej, rodzice się do 
niego przeprowadzili i w tym domu 3 marca 1912 
roku, w niedzielę, o 2-gej po południu  urodziłam się 
ja. Przyszłam na świat o dwa miesiące za wcześnie 
i podobno byłam mniejsza od flaszki piwa, 
pomarszczona, brązowa i w żółte ciapki. Podobno 
wyglądałam jak egipska mumia, więc rozgrzewano 
mnie gorąca wodą i zawijano w ojca chustki do nosa, 
a cała wyprawka niemowlęca czekała w prywatnej 
klinice położniczej we Lwowie. I tak to już od 
urodzenia, a właściwie od „przedurodzenia” byłam 
nieobliczalna, jak tatrzańska kozica. Przeskakuję 
z tematu na temat, jak ksiądz Tabaczkowski na 
kazaniu.  

Wraz z wybuchem I wojny światowej 
dziadkowie Skórscy oraz mama z trojgiem dzieci 
i Anielą, dziewczyną z Chocimierza zostali ewakuowani 
do Zakopanego. Ojciec został zmobilizowany i poszedł 
na włoski front. Samej ewakuacji nie pamiętam, ale 
dobrze pamiętam mieszkanie na Klemensówce 
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w Zakopanem, willę „Orla” oraz urodziny Marysi, 29 
grudnia 1914 r. Wyjeżdżając z Tłumacza mama 
zostawiła swoje meble na plebanii u księdza 
Tabaczkowskiego, porcelanę i szkło u pani 
Krawczykowej. Gdy wróciliśmy do Tłumacza 
częstowała nas herbatą w tych filiżankach, a ciastka 
podawała na maminych półmiskach. Nigdy ich nie 
oddała. Mamę to śmieszyło, bo nie lubiła tych naczyń 
i nie żałowała ich straty.  

Pani Krawczykowa była jedną z tzw. „czterech 
babć”. Pozostałe babcie, to panie: Dolaisowa, 
Howorkowa oraz Skórska - moja babcia. Wszystkie 
były wdowami i spotykały się „w kółko”, za każdym 
razem u innej, ale w tej samej kolejności. Miały sobie 
dużo do powiedzenia. Moja babcia ciągle mówiła 
o dziadku, pani Dolaisowa o Maniusiu, który zginął 
w obronie Lwowa, pani Krawczykowa opowiadała 
o córce, a pani Howorkowa o przepisach kulinarnych. 
Dodatkowo odwiedzała panią Dolaisową na czytanie  

 
 
 
 
 
 

„Kuriera Krakowskiego”, przy którym gospodyni często 
zasypiała i gazetę trzeba było czytać jeszcze raz. Pani 
Dolaisowa pochodziła z arystokratycznej rodziny 
polsko – austriackiej. Jej matka była Austriaczką, 
a ojciec Polakiem. Z domu nazywała się Kozubowska. 
W „Herbarzu Polskim” Kaspra Niesieckiego figuruje 
wpis, że: „Adam Kozubowski podpisał elakcyę Jana 
Kazimierza”. Natomiast matka pani Dolaisowej 
pochodziła z książęcej rodziny, więc cała wyprawa 
pani Dolaisowej miała haftowane herby i korony, nie 
pamiętam już z iloma pałkami. Gdy pani Dolaisowej 
przychodziła ochota na spotkanie, to przyjeżdżała po 
moją babcię powozem. Do kościoła szła zwykle 
piechotą, cienką laseczką odsuwając od siebie ludzi. 
Moja babcia bardzo ją lubiła i chętnie się godziła na 
te „czterobabciowe” spotkania. Ubierały się na te 
spotkania elegancko, na wizytowo, każda wg 
własnego gustu i upodobania. Moja babcia nawet 
pudrowała  sobie  nos,  wydzierając  pudrowe  bibułki  

 
 
 
 
 
 

Przed domem Hovorków w Tłumaczu. Imieniny Stanisława i Franciszka – synów Heleny Hovorkowej. 
Siedzą od lewej: Waleria Teyerle, Helena Hovorkowa, Maria Świdzińska, Maria Szankowska, Jadwiga 
Krawczykowa, Maria Stupnicka (Skowrońska). Stoją od lewej: Maria Szankowska jr. (Leśniakowa), Zofia 
Teyerle (Sokołowska), Stanisław Hovorko, Irena Krawczykówna (Klimkiewiczowa), dr Tadeusz Olszański, 
Helena Gajewska (Szczepańska), Helena Rotter, Franciszek Hovorko, Helena (Maryla) Jagielska, Roman 
Stupnicki, Włodzimierz Klimkiewicz. 8/11 maj 1919 r. 
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z małej, różowej książeczki, a kawałkiem zwęglonego 
patyczka podmalowywała sobie brwi. Gdy miałam już 
14 lat i wychodziłam „na sanki”, babcia wtykała mi do 
ręki pudrowy papierek i szeptem, aby nikt nie słyszał 
mówiła: „Anulko, jak wyjdziesz z domu przeciągnij 
sobie buzię papierkiem, ale tak, aby nikt nie widział. 
Jesteś już podlotkiem i możesz się komuś podobać”. 
Wypełniałam polecenie babuni, ale nie przypominam 
sobie, żebym się komukolwiek spodobała. Byłam 
przecież brzydka i zawsze ubrana w rzeczy na wyrost. 
Babcia lubiła nosić się na popielato, zawsze 
z koronkowym żabocikiem pod szyją i nawet na co 
dzień lubiła mieć mały, biały kołnierzyk z koronką. 
W młodości czesała się modnie w piętrową fryzurę, ale 
gdy w latach 20-tych przyszła moda na chłopczycę, 
babcia poszła do fryzjera i kazała ściąć włosy „po 
męsku”. Nosiła lakierowane półbuciki i ciągle mi 
powtarzała, że w wyglądzie kobiety najważniejsze są 
nogi i głowa. W swojej garderobie miała także cieniutkie 
zamszowe rękawiczki, które wkładała w domu, bo 
„nieprzyzwoitością było wkładanie rękawiczek na ulicy”.  
 

 

Magdalena Dolais z d. Kozubowska z psem oraz pani 
Mokrzycka, żona naczelnika poczty w Tłumaczu. 
Tłumacz, 1920 rok. 

Trzymała się prosto, miała ładny, lekki chód. Bardzo 
lubiła swoją „broszeczkę” zapinaną pod szyją 
i brylantowe kolczyki. Dostałam te rzeczy od babuni 
w prezencie, ale musiałam je sprzedać w Teheranie, 
aby wynająć pokój z łóżkiem w hotelu „Larezar”. 
Zachorowałam na malarię, a do szpitala wojskowego 
nie chciano mnie przyjąć z powodu braku miejsc. Pani 
Dolaisowa nie nosiła żadnej biżuterii. Ubierała się na 
szaro i czarno. Pani Krawczykowa także nie nosiła 
biżuterii. Wszystkie babcie nosiły długie suknie, 
troszkę powyżej kostki. Pani Dolaisowa chodziła do 
kościoła na szkolną „dziewiątówkę”, a babcie  pozostałe 
na sumę. Wszystkie dobijały sześćdziesiątki, ale 
uważano je za staruszki. Zimą moja babcia otulała się 
w czarny płaszcz z kołnierzem z rudego lisa. Cały płaszcz 
podbity był tchórzami, zwanymi potocznie „żydowskim 
futrem”. Pani Dolaisowa miała „skunksy”, a płaszcz pani 
Howorkowej podbity był „brzuszkami piżmaków”. Pani 
Krawczykowa nosiła długi, szary płaszcz na watolinie. 
Latem cztery babcie ubierały czarne, słomkowe 
kapelusze, a zimą w kapelusze wciągane na uszy. 
Wszystkie miały cienkie laseczki „do podpierania się”. 
„Chodzę ulicami Tłumacza, zatrzymuję się przed 
ksiegarnią „Zorza”, przystaję przed sklepem Dickera, 
oglądam kartki okolicznościowe na „Prima Aprilis” 
i zwracam uwagę na jedną z nich. Jest to kartka 
przedstawiająca przerażone małżeństwo z napisem: 
„Mąż i żona ze strachem zerka, znowu idzie 
akuszerka”. Znana postać w Tłumaczu - akuszerka, 
pani Kołkowska, maszerowała po Tłumaczu drobnym 
krokiem z małą, podłużną walizeczką, zawierającą 
„narzędzia tortur”, na wypadek gdyby okazały się 
potrzebne przy ciężkim rozwiązaniu. Pani Kołkowska 
przyjęła chyba wszystkie dzieci w Tłumaczu. Na 
pewno u Gabańskich była częstym gościem, zarówno 
przed, jak i po I wojnie światowej. Wszystkie dzieci 
Gabańskich urodziły się w Tłumaczu, z wyjątkiem 
Marysi, która urodziła się w czasie wojny podczas 
ewakuacji do Zakopanego. 

W Tłumaczu mieszkałam na stałe do 1936 
roku.  Podczas kilku nastepnych lat do wojny, więcej 
czasu spędzałam poza Tłumaczem. Na letnie wakacje 
wyjeżdżałam na sokole i nauczycielskie gimnastyczne 
kursy, a z C.I.W.F.– u do Bracławia na kursy pływania, 
wiosłowania i na gry polowe. Jeżeli zdarzyło się, że 
wakacje mogłam spędzić w Tłumaczu u rodziców, to 
wolałam siedzieć w ogrodzie, czytać, haftować, 
malować, no i naturalnie grać na moim pianinie. 
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Bardzo lubiłam też akompaniować  Stefanowi 
Dubynie do gry na skrzypcach. Była to dla mnie 
wielka przyjemność, bo grał cudownie. Przychodził po 
kolacji i graliśmy do późnej nocy, do czego moja 
rodzina była przyzwyczajona. Jeździłam też z nim 
i naszym lokatorem Pająkiem na wycieczki rowerowe. 
Ponieważ nie miałam własnego roweru, jeździłam na 
starym, męskim rowerze. Uszyłam sobie nawet na tą 
okazję spódnico – spodnie i gdy jechaliśmy do 
Stanisławowa, to dla „przyzwoitości” wiozłam ze sobą 
sukienkę i przebierałam się u przyjaciół, gdy mieliśmy 
ochotę pozałatwiać jakieś sprawunki lub wpaść na lody 
do Kramarczyka. 

Kończę teraz szybko moje „stukanie”, bo 
własnie przez radio podali, że pocztowcy angielscy 
organizują strajk w najgorętszym, przedświątecznym 
czasie, gdy wszyscy wysyłają kartki na „Christmas”. 
Przesyłam świąteczne życzenia dla Ciebie i Twojej Pani. 

 

                                                                   

Hanka 
 

Stanisław Mendrala 
 

Romuald Żukowski 
 

Wspomnienie z Kroniki Żałobnej Polskiego Związku 
Pszczelarskiego „Pszczelarstwo” Nr 11. 1974 r. 

                                                          
W ostatnich latach swojego bogatego 

i pracowitego życia, na wieść że Zarząd Polskiego 
Związku Pszczelarskiego chce uwiecznić dla 
potomnych jego życie i dokonania  Stanisław Mendrala 
napisał w liście: „Wprawdzie jestem już w tym wieku, 
że coraz mniej chodzi mi o jakieś uznania, które się już 
nie na długo przydawać mi będą, ale miło jest wedzieć 
i mieć świadomość tego, że się ma życzliwe sobie 
osoby. Sztucznego wynoszenia się ponad przeciętną 
opinię nie pragnę, ani o nią nie zabiegam. Niczego 
nadzwyczajnego nie zrobiłem, a to co zrobiłem było 
moim obowiązkiem, który każdy winien spełniać 
w miarę swojej wiedzy i zdolności. Gdyby mi 
pozwolono więcej publikować, byłbym tą drogą może 
zyskał sobie pamięć wśród pszczelarzy na lat kilka 
bodaj,  a tak …….?” 

Ten pracowity i skromny człowiek zapisał się 
jednak trwale w pamięci potomnych, bez względu na 
miejsce, w którym żył i pracował.  Ślad swój 
pozostawił także w Tłumaczu organizując min. 
tłumacki Oddział Małopolskiej Armi Ochotniczej, który 
brał udział w wojnie polsko – bolszewickiej w 1920 roku 

oraz pełniąc funkcję dyrektora tłumackiego gimnazjum, 
a także hodując ukochane pszczoły. Pozostawił po sobie 
życzliwą pamięć i wdzięczność wielu ludzi. 

 
Stanisław Mendrala na pierwszym zjeździe 
absolwentów tłumackiego Gimnazjum we 

Wrocławiu. 1956 rok. 
 

Stanisław Mendrala urodził się 2 lipca 1881 r. 
w Zborowicach, pow. Tarnów, w rodzinie miejscowego 
rolnika i organisty. Do gimnazjum uczęszczał w Nowym 
Sączu  w latach 1894 – 1902, następnie w latach 1902 – 
1906 studiował filologię klasyczną na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, otrzymując w 1906 roku 
absolutorium. W latach 1906 – 1914 uczył w gimna-
zjach w Dębicy, Gorlicach, Jarosławiu, Nowym Sączu, 
Kołomyi, Orłowej na Śląsku Cieszyńskim i na końcu 
w gimnazjum w Tłumaczu. W listopadzie 1918 r. brał 
udział w walkach polsko – ukraińskich o Lwów, 
a następnie w wojnie polsko – bolszewickiej, w roku 
1920. Kontynuując tradycje rodzinne założył 
w Tłumaczu pasiekę, składającą się z uli słowiańskich 
i dadantów, będąc członkiem miejscowej organizacji 
pszczelarskiej. W 1925 roku został mianowany 
dyrektorem państwowego gimnazjum w Tłumaczu 
i funkcję tą pełnił do 1 września 1933 r., kiedy to 
z racji sympatyzowania z ruchem narodowym został 
przeniesiony  na  emeryturę.  Przeniósł  się   wówczas  
do Poznania, gdzie zaangażował się czynnie w prace 
Wielkopolskiego Związku Pszczelarzy, prowadząc 
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bibliotekę i wykładając referaty z zakresu gospodarki 
pasiecznej na zebraniach kół związkowych i kursach 
organizowanych przez związek. Publikował w „Bartniku 
Wielkopolskim” artykuły dotyczące biologii pszczół, 
historii pszczelarstwa oraz uli i sprzętu pasiecznego. 
W 1936 roku wszedł do Komisji Oświatowej i Komisji 
Zbytu Miodu przy Zarządzie Głównym WZP. Na II 
Ogólnopolskim Zjeździe Pszczelarzy  w Poznaniu (2 maja 
1937 roku) wygłosił referat pt. „Rozwój organizacji 
pszczelarskich na ziemiach Polski” (drukowany 
w „Bartniku Wielkopolskim” nr 6-19, 1937). Opracował 
też i wydał w Poznaniu w 1939 r. książkę pt. „Ule 
polskie, historia i gospodarka”. Znaczna część tego 
nakładu została zniszczona przez hitlerowców. Po 
zajęciu Poznania przez Niemców udało mu się wyjechać 
wraz z żoną do Generalnej Guberni. Rozpoczął pracę 
w Powiatowym Związku Pszczelarskim w Nowym Sączu, 
pełniąc funkcję instruktora.   Publikował   artykuły   
w miesięczniku związkowym „Pszczelarz” i propagował 
gospodarkę w ulach nadstawowych, umożliwiających 
regulację rozwoju rodziny pszczelej.  

Po wyzwoleniu  ziemi  krakowskiej spod 
okupacji podjął działalność w nowo zorganizowanym 
Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Krakowie 
i w latach 1945 – 1948 redagował miesięcznik 
„Pszczelarz Polski”. Pełnił ponadto obowiązki inspektora 
związku i kierownika Biura WZP, a od grudnia 1946 r. 
był kierownikiem krakowskiego ośrodka strefowej 
hodowli matek pszczelich. Na zebraniu organizacyjnym 
centralnej organizacji związków pszczelarskich 
w Warszawie (15.10.1945r.) został wybrany przez 
delegatów wojewódzkich na prezesa nowego 
Centralnego Związku Pszczelarzy. Wszedł także do 
Komisji Hodowli pszczół przy CZP i brał w niej czynny 
udział. Był również członkiem komitetu redakcyjnego 
„Pasieki”, organu CZP, wydawanego z myślą o dokształ-
caniu kadry instruktorskiej. W 1947 r. Wojewódzki 
Związek Pszczelarzy w Krakowie wydał kolejną książkę 
Stanisława Mendrali pt. „Pszczoły, ich życie i produkty”, 
opracowaną w latach wojennych. Po likwidacji 
związków pszczelarskich, jako organizacji 
samodzielnych, prowadził przez dwa lata  wykłady 
z zakresu pszczelarstwa w Liceum Rolniczo -
Pszczelarskim w Byczeniu, w pow. Ząbkowice Śląskie. 
Uczył także w następnych latach w szkołach średnich 
ogólnokształcących w Gliwicach i Krakowie. Około 1960 
roku nawiązał kontakt z Towarzystwem Ogrodniczym 
w Krakowie i z redakcją „Hasła Ogrodniczo – 

Rolniczego”, w którym drukował comiesięczne porady 
dla pszczelarzy. Przy pomocy finansowej Towarzystwa 
wydał kolejną książkę pt. „Pszczelarz i jego prace 
w pasiece. Praktyczny podręcznik dla pszczelarzy”, 
Kraków 1961. Do 1972 r., tj. do czasu zachowania 
sprawności fizycznej brał udział w ogólnopolskich 
i niektórych wojewódzkich zjazdach pszczelarskich, 
początkowo jako czynny, a później honorowy członek 
związku i jeden z seniorów polskiego pszczelarstwa. 
Niestety nie udało się wydać wielu wartościowych 
prac Stanisława Mendrali. Pozostawił po sobie 
manuskrypt następujących książek: „Hodowla matek 
pszczelich”, tłumaczenie rozprawy o pszczołach Jana 
Swammerdama „Biblia Naturae” oraz „Budowa 
pszczoły” z licznymi, własnoręcznymi rysunkami. Ta 
ostatnia pozycja wzbudziła wielki podziw recenzenta, 
który napisał, iż jest to trzecia tego typu praca na 
świecie. Niestety pozostała tylko w formie rękopisu. 
Stanisław Mendrala zasłużył się godnie u pszczelarzy, 
za co należy mu się hołd i pamięć. Zmarł 29 sierpnia 
1974 r. 

 

Odpisy dokumentów  i korespondencji Stanisława 
Mendrali z archiwum dr Michała Nikosiewicza 
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Kapłan znany i nieznany 
 

Ks. Lesław Jeżowski  
 

Lesław  Mazur 

 

Wspomnienie o Ks. Lesławie Jeżowskim ukazało się 
w Piśmie Samorządu Lokalnego w Piwnicznej, 
zatytułowanym „Znad Popradu” (nr 1. i 2. 2014r.)  
w 10 rocznicę Jego  śmierci. (1920 2004) 
 

Wielu piwniczan 
i turystów dobrze pamięta 
nobliwie prezentującego się 
księdza, który chodził 
energicznym krokiem ul. 
Szczawnicką i alejką wzdłuż 
Obłazu. Był to Ksiądz Lesław 
Jeżowski, piwniczanin z za-
miłowania i z rodzinnych 
tradycji. Ojciec Jan był 
rodowitym piwniczaninem, 
a dziadek Michał  burmi-
strzem Piwnicznej. Z racji 
prowadzonych wykładów 
w licznych seminariach 
i rekolekcji dla inteligencji, 
przez wielu nazywany był 
grzecznościowo „Księdzem 
Profesorem”. Zdążał  tą drogą do miejscowego kościoła, 
do miasta lub w podróż, dźwigając podróżną torbę. 
Mijający go ludzie pochwalali Pana Jezusa, a On 
każdemu - dorosłym i dzieciom odpowiadał wyraźnie 
i głośno: „Na wieki wieków. Amen”. Wielu pamięta Go 
również z gorliwie odprawianych niedzielnych Mszy 
św., zawsze o godz.11.30,  głoszącego kazania lub 
spowiadającego w okresach o większej liczbie 
penitentów, jak również jako uczestnika licznych 
lokalnych wydarzeń i odczytów, na którego obecność 
Piwniczna zawsze mogła liczyć. 

Urodził się 6.10.1920 r. w Nowym Sączu 
i w tym mieście również zmarł 20.02.2004 r. Edukację 
rozpoczął na Kresach w Stanisławowie, później 
w Tłumaczu, gdyż właśnie tam Jego ojciec Jan, 
rodowity piwniczanin, jako absolwent prawa UJ 
rozpoczął i kontynuował pracę zawodową. W roku 
1938 Ksiądz wstąpił do Seminarium Arcybiskupiego 
we Lwowie i studiował równocześnie na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza, a potem 
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w tajnym nauczaniu. Od roku 1945 kontynuował 
studia w Seminarium Duchownym Księży Misjonarzy 
w Krakowie i na Wydziale Teologicznym UJ. W 1947 r. 
otrzymał stopień magistra teologii za pracę: „Zasady 
prawa pierwszeństwa w ustawodawstwie 
kościelnym”. Egzamin z ośmiu przedmiotów zdał 
z wynikiem celującym, a z dwóch z bardzo dobrym. 
Grał dobrze na pianinie, interesował się szczególnie 
liturgią i architekturą, co odnotowano w zapisach 
Kurii w Katowicach. 29.VI.1947 roku przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk biskupa J. Bieńka w ówczesnej 
katedrze św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach. 1 VII 
1947 roku odprawił swoją Mszę  prymicyjną 
w Klasztorze Kamedułów na Bielanach w Krakowie. 
Choć już wtedy prymicje były hucznym wydarzeniem, 
często wyprawiane z wielką pompą, to Ksiądz 
postanowił odprawić ją w skromnym klasztorze 
o surowej regule, jedynie w obecności brata 
Zbigniewa, pełniącego funkcję ministranta, według 
ówczesnej liturgii nieodzowną. Grube mury klasztorne 
skutecznie oddzielały sacrum od profanum, co 
pozwalało na głębokie przeżycie celebracji i na większe 
skupienie. Był to wyraz szczególnego podziękowania 
za dar kapłaństwa:  

W latach 1947-1954 Ksiądz był wikariuszem 
i katechetą w parafii św. Józefa w Rudzie Śląskiej, 
w diecezji katowickiej oraz w Ogólnokształcącej 
Szkole Żeńskiej w Chorzowie Batorym. Mieszkał 
w Rudzie Śląskiej, gdzie 2 marca 1954 r. zachorował 
na serce. Na skutek tej poważnej choroby otrzymał 
urlop zdrowotny (wg zapisu Kurii w Katowicach). 
Wcześniej Ksiądz przeżył boleśnie śmierć Mamy, 
która zmarła nagle 24.I.1954 r. w drodze z Nowego 
Sącza do Piwnicznej. W latach 1957-1967 był 
kapelanem Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu, 
sprawując też funkcje duszpasterskie dla sąsiadującej 
z klasztorem ludności.  

W następnych latach pozostawał aktywny 
w pracy duszpasterskiej i publicystycznej. Głosił 
w różnych miastach rekolekcje, konferencje i prelekcje. 
Wykładał okresowo w seminariach duchownych 
i publikował, głównie na tematy teologiczne 
i duszpasterskie w czasopismach kościelnych w kraju 
(„Ateneum Kapłańskie) i współpracował z „Biblioteką 
Kaznodziejską”, „Gościem Niedzielnym” oraz kilkoma 
zagranicznymi niemieckojęzycznymi czasopismami 
w Rzymie. Pisał cenne teksty wspomnieniowe 
i historyczne do periodyków kresowych i regionalnych 

(wrocławskiego „Semper Fidelis” i „Zeszytów 
Tłumackich”, krakowskiego „Cracovia Leopolis” oraz 
warszawskiego „Obserwatora”). Był autorem książki 
„Urbanitas Sacerdotalis” - savoir vivre'u dla księży 
(1962), wypełniającej lukę w bibliotekach seminariów 
duchownych w owym okresie. W czasach PRL-u, 
w wydaniu powielaczowym ukazała się pionierska 
w Polsce praca zatytułowana „Duszpasterstwo 
Filmu”. W „Przewodniku Katolickim” zamieszczane 
były recenzje filmów wyświetlanych w Polsce, 
a wykłady z tego zakresu wygłaszał Ksiądz w kilku 
seminariach duchownych. Aktywnie uczestniczył 
w życiu społecznym, często wyrażając na łamach 
prasy swoje opinie na aktualne tematy. Jeszcze dzisiaj 
w Internecie, po wpisaniu frazy: „ks. Lesław 
Jeżowski”, można znaleźć ciekawe o Nim informacje 
i niektóre Jego publikacje. 

W swej pracy kapłańskiej Ksiądz Lesław 
Jeżowski najbardziej cenił kaznodziejstwo, liturgiczną 
celebrację i wspomniane wyżej publikacje. Te funkcje 
wypełniał gorliwie i z wielkim zamiłowaniem. Do 
kaznodziejstwa miał szczególne predyspozycje. Jego 
słowa brzmiały w kościele wyraźnie, donośnie 
i energicznie, a zdania były przykładem pięknej 
polszczyzny. Mówił zawsze z pamięci. Najchętniej 
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z tradycyjnej ambony. Te cechy jak i rozległa wiedza, 
znajomość literatury pięknej i pamięć faktograficzna 
sprawiały, że podczas głoszonych rekolekcji kościoły 
były pełne. Nie oszczędzał się. Gdy zaszła potrzeba, 
rekolekcje głosił dla wszystkich stanów, od dzieci 
poczynając, poprzez młodzież, aż do dorosłych, 
poruszając w nich odważne tematy. Prowadził także 
konferencje i prelekcje głównie dla młodzieży 
akademickiej w różnych miastach oraz wykładał 
okresowo w różnych seminariach duchownych np. 
w Krakowie i Wrocławiu. 

Przebyte doświadczenia życiowe miały duży 
wpływ na tematykę kazań. W Jarosławiu tematami 
były: „Wiara wielkich Polaków”, „Wiara wielkich 
poetów”, oraz „Zasługi polskich świętych dla 
Narodu”. Kazania te były inspiracją m.in. do 
wykonania dużych, kutych drzwi kolegiaty 
jarosławskiej, na których widoczne są różne sceny 
historyczne, w tym triumf Polaków dowodzonych 
przez hetmana Żółkiewskiego pod Moskwą w XVII w, 
które to wydarzenia Ksiądz przypomniał z ambony 
jeszcze za czasów PRL. Mówiąc w kazaniach 
o korzeniach wiary w Polsce odnosił się  często do 
przeszłości historycznej na przestrzeni dziejów, mając o 
nich rozległą wiedzę.  W kościele nastawała wtedy 
cisza i wierni słuchali z zainteresowaniem. Takie 
kazania głoszone w czasach PRL-u wymagały odwagi 
i mogły się władzom nie podobać, jak kazania i znana 
w Polsce działalność abpa Ignacego Tokarczuka 
z Przemyśla, o dwa lata starszego, dobrze znanego 
kolegi Księdza z seminarium lwowskiego. 

Msze święte celebrował Ksiądz z wielką 
pobożnością i skupieniem, z zawsze pobożnie 
złożonymi rękoma, bez pośpiechu, przestrzegającego 
nakazanych milczeń mszalnych, z pietyzmem 
wypowiadającego najważniejsze słowa Mszy św. – 
słowa przeistoczenia, przyciągając uwagę wiernych 
pobudzającą do aktywnego uczestnictwa we Mszy. 
Jeszcze na I roku studiów Ksiądz bardzo polubił rolę 
ministranta. W seminarium ojciec duchowny był 
wymagający i w służeniu przy ołtarzu we dwójkę 
trzeba było dojść do perfekcji w wykonywaniu 
równoczesnych ruchów i wypowiadaniu słów. Ksiądz 
tworzył wraz z drugim kolegą bezkonkurencyjną parę 
ministrantów, która była wyznaczana do służenia 
biskupowi i znaczniejszym księżom.  

Pewnego dnia, na przełomie lat 50/60  Ksiądz 
zasłabł w kaplicy Klasztoru SS. Niepokalanek 

w Nowym Sączu. Przyniesiono Go na noszach na 
kapelanię. Stwierdził wtedy, że mógłby do 
przeszczepu oddać swoje oczy. Uważał je za 
najbardziej zdrowy swój organ. Gdy w późniejszych 
latach leżał wśród chorych na salach szpitalnych, 
poznał bliżej i doceniał ciężką pracę pielęgniarek 
i salowych, i był im wdzięczny za opiekę. Wdzięczność 
swą okazywał szczególnie w trosce o przewlekle 
chorych, działając w zarządzie „Hospicjum św. 
Łazarza” w Krakowie. W późnych latach 60-tych, 
w willi „Jana” w Piwnicznej, wakacje swoje spędzała 
wraz z krewną pielęgniarka, p. Hanna Chrzanowska, 
twórczyni nowych metod pielęgniarstwa i autorka 
wielu  podręczników. Jej osobowość wywarła na 
Księdzu duże wrażenie. Wypowiedział wówczas 
prorocze słowa: „Będzie o niej głośno”. W roku 1998 
rozpoczął się w Krakowie jej proces beatyfikacyjny. 

 
Ks. Lesław Jeżowski z matką (w środku) oraz  bratem 
Zbigniewem. W tle Willa Jana. Piwniczna.  
 

Szczególnym zainteresowaniem darzył ksiądz 
Piwniczną i przy każdej okazji propagował jej walory. 
W publikowanych artykułach po swoim nazwisku 
coraz częściej dodawał: „Piwniczna” lub „Piwniczna 
Zdrój”. W trakcie różnych rozmów i spotkań zachwalał 
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walory turystyczne i uzdrowiskowe, położenie geo-
graficzne rodzinnej miejscowości oraz pobożność 
i przychylność miejscowej ludności. Odwiedzając 
Piwniczną Ksiądz odzyskiwał i wzmacniał swoje 
zdrowie. Chodząc żwawo, wdychał głęboko 
powietrze, zachwycając się jego rześkością i panującą 
wokół ciszą. Zawsze twierdził, że „Takiego powietrza 
nie ma nigdzie”. Relaksowały Go częste, również 
samotne i dalekie wędrówki po piwniczańskich górach. 
W pamiętnikach odnotowywał ich piękno, a nawet 
dokładny stan pogody. Lekarze 
zauważali, że miało to duży 
wpływ na poprawę Jego zdrowia, 
zwłaszcza dolegliwości serco-
wych. Więcej o tych wędrówkach 
wraz z Księdzem Jeżowskim, 
a także o innych ważnych dla 
Niego chwilach napisał A. 
Markowski z Krakowa w swoich 
wspomnieniach zatytułowanych  
„Wędrowiec” (ZP - marzec 2009 
r.). Przebywając w Piwnicznej 
brał zawsze udział w wyda-
rzeniach kulturalnych miasta, 
cieszył się z ich organizacji 
i o nich opowiadał znajomym. 
Czytywał chętnie kolejne tomiki 
wierszy poetek piwniczańskich. 
W kwartalniku „Cracovia Leopolis” (3/1997), z cyklu 
„Sylwetki” w artykule „Lwowianie odkryli Piwniczną 
Zdrój” napisał o historii Piwncznej i zasługach dla niej 
lwowskiej rodziny Gąsiorowskich. Znawcy dziejów 
Piwnicznej uważają Juliusza Gąsiorowskiego za jej 
pierwszego letnika. W roku 1884 Gąsiorowski spędził 
tu swój pierwszy urlop i pobierał próbki wód 
mineralnych do badań we Lwowie. Także wcześniej, 
po powrocie rodziny z zesłania na Syberię przyjeżdżał 
tu Ksiądz z mocno podupadłym na zdrowiu swoim 
młodszym o 8 lat bratem Zbigniewem.  

Ogromny wpływ na życie i cały przyszły los 
Księdza miało okrutne w późniejszych skutkach 
uwięzienie Jego ojca wraz z innmi Polakami - 
cywilami i wojskowymi przez Sowietów (NKWD), 
w niedzielę 24.IX.1939r., w tydzień po napaści 
Związku Radzieckiego na Polskę. W czasie tego 
dramatycznego wydarzenia wszyscy domownicy byli 
w domu, oprócz Księdza, który po I roku studiów 
w seminarium duchownym przebywał we Lwowie. 

Nigdy więcej nie zobaczył już swojego ojca Jana 
Jeżowskiego, wicestarosty powiatowego w Tłumaczu, 
w woj. stanisławowskim. Niektórzy radzili ojcu 
Księdza wyjazd z rodziną do Rumuni lub ukrycie się. 
Nie zrobił tego kierując się sumieniem i odpowie-
dzialnością. Piastowane stanowisko i codzienne przed 
starostwem kolejki interesantów, czekających na 
różne podpisy i wypłaty sprawiły, że pozostał na 
służbie. Wielu  ludzi  przychodziło również  z różnymi 

 

 
Kurs świetlicowy zorganizowany w ramach oświaty 
pozaszkolnej. Siedzą od lewej: Władysław Sroka, 
dyr. gimnazjum Ksawery Bułkowski, wicestarosta 
powiatu tłumackiego Jan Jeżowski oraz burmistrz 
Tłumacza  Leon Seidler. Tłumacz, 1937 rok. 
 
prośbami do domu starosty. Dobrze notowani u no-
wych komunistycznych władz mieszkańcy Tłumacza 
zapewniali ojca, że w razie potrzeby wstawią się za 
nim i włos jemu i rodzinie z głowy nie spadnie, bo 
przecież był dla ludzi dobry, sprawiedliwy i nikomu 
krzywdy nie zrobił. „Nie wiedzieliśmy  że dla bolsze-
wików nie było ważne, jakim się  jest człowiekiem, 
ważne natomiast było, jakie zajmował stanowisko 
w kraju, który opanowali i wtrącali do więzień 
wszystkich wyższych urzędników państwowych, 
sędziów, oficerów, kupców, itp. (z „Epitafium dla 
mojego Ojca”). Nowa tragedia nastąpiła 13.04.1940 
roku   NKWD  załadowało   do   bydlęcych   wagonów  
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Tabliczka pamiątkowa na cmentarzu w Bykowni. 

 

matkę Księdza, młodszego brata oraz ciotkę i 
wysiedliło do Kazachstanu. Księdza to ominęło, bo 
przebywał wtedy we Lwowie. Rodzina przetrwała 
wywózkę i do Polski powróciła w czasie pierwszej 
repatriacji w 1945 r. 

 Przez część wojny Ksiądz przebywał we 
Lwowie, starając się wysyłać wywiezionym rodzinom 
paczki. „Można było jednorazowo wysłać 6 paczek po 
8 kg każda. Ponieważ nie można było mieć przy sobie 
tylu paczek jednocześnie, bo NKWD wywlekało za to 
człowieka z wagonu, który  przepadał bez wieści, 
upraszałem więc ludzi bez bagażu o pomoc i oni 
pomagali mi te paczki przesyłać” - wspominał Ksiądz 
po latach. Najpierw trzeba było zawieść je pociągiem 
do wyznaczonego, odległego miasta, nadać tam przez 
pocztę, które następnie miały trafiać do adresatów. 
Transport tylu paczek był uciążliwy i bardzo 
niebezpieczny. Wymagało to od Księdza nie lada 
odwagi. Od momentu aresztowania Ojca czynił  
starania, by odnaleźć jakikolwiek po nim ślad. 
Poszukiwania te, prowadzone na wszelkie możliwe 
sposoby od czasu zakończenia wojny, pozostawały 
długo bezowocne. W latach 90-tych dowiedział się 
w końcu o tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej i znajdu-
jącym się na niej nazwisku: Jeżowski Jan. Dowiedział 
się również, że wywieziono ojca do Żytomierza 
i rozstrzelano w jednej z seryjnie rozstrzeliwanych 
grup polskich urzędników, lekarzy, nauczycieli itp., 
w dniu 18.04.1940 r.  Wkrótce po tym Ksiądz umieścił 
na grobowcu swoich krewnych na cmentarzu 
w Piwnicznej symboliczną, pamiątkową tablicę z naz-
wiskiem swojego ojca zamordowanego przez NKWD 

(do dziś bowiem nie wiadomo, gdzie pochowano 
ciało Ojca Księdza). (Od Redakcji: Jeńcy aresztowani 
przez NKWD w Tłumaczu, wśród których był Jan 
Jeżowski trafili do więzienia w Kijowie, gdzie ich 
rozstrzelano, a następnie ich zwłoki przewieziono do 
Bykowni i  pogrzebano w zbiorowych mogiłach. Na 
liście NKWD Jan Jeżowski miał numer 64/1/66, co 
oznacza, że znajdował się na liście nr 64, w 1 grupie 66 
osób przeznaczonych do rozstrzelania i został 
zgładzony 5 maja 1940 roku. (na podstawie informacji 
z „Listy Katyńskiej”, opracowanej przez Niezależny 
Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej przy 
Polskiej Fundacji Katyńskiej, wydanej przez Centralną 
Bibliotekę Wojskową, Warszawa 1994.)  

 
W październiku 2005 r. (już po śmierci Księdza) na 
ścianach Kaplicy Katyńskiej w Katedrze Polowej 
Wojska Polskiego w Warszawie, do istniejących już 
tablic z 15 tysiącami nazwisk ofiar zamordowanych 
przez NKWD dodano kolejne tablice z 3435 
nazwiskami ofiar z tzw. Ukraińskiej Listy Katyńskiej, 
których grobów (oprócz niektórych) dotychczas nie 
odnaleziono. Na jednej z takich tablic jest nazwisko: 
JEŻOWSKI JAN. A nazwisko to, jak i pozostałe 
nazwiska pomordowanych w ramach „Zbrodni 
Katyńskiej” spina łacińska sentencja: VINCTIS NON 
VICTIS (Pokonanym niezwyciężonym) 

Ksiądz Jeżowski był bardzo wyczulony na  
czystość języka polskiego oraz przestrzeganie 
dobrych obyczajów. Z odwagą reagował zawsze tam, 
gdy trzeba było ukrócić chamstwo, czy wręcz 
chuligańskie wybryki. Na ulicy, w autobusie, czy też 
w sklepie. W miejscach publicznych: w operze, 
teatrze, w muzeum, na spotkaniach z literatami 
zawsze był w sutannie, podkreślając kapłańskim 
ubiorem służbę Bogu.  Szczególnie w okresie PRL 
swoją obecnością starał się podkreślić, że księża biorą 
czynny udział w ważnych dziedzinach życia polskiego 
narodu. Był także człowiekiem pogodnym, 
z subtelnym poczuciem humoru. Rozbawiały Go 
sceny i piosenki z „Kabaretu starszych panów”, 
a ulubionym programem nadawanym przez 
dziesięciolecia była „Wielka Gra”. Znajomi namawiali 
Go nawet do wzięcia w tym teleturnieju udziału, bo 
miał wszechstronną wiedzę i trafne, szczegółowe 
odpowiedzi często podawał z wyprzedzeniem. 

Warty odnotowania jest także spartański 
sposób życia Księdza Jeżowskiego. W mieszkaniu jego 
brak było bieżącej wody. Przynosił ją ze studni 
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i magazynował w wiaderkach. Do mycia używał 
miednicy i wiadra na brudną wodę, przytaczając 
niemieckie powiedzenie: „einfach ist schon” (proste 
jest piękne). Sam przyrządzał sobie posiłki i dbał 
o szczupłą sylwetkę, zgodnie z zaleceniem: tyle kilo-
gramów wagi ciała, ile centymetrów wzrostu ponad 
metr. Szczególnie nabożnie przeżywał okresy 
świąteczne. W czasie świąt Bożego Narodzenia 
Ksiądz tradycyjnie był zapraszany do znajomych 
rodzin, gdzie w większym gronie śpiewano kolędy. 
Jednak wigilie lubił spędzać samotnie, rozpoczynając 
od lektury „Chłopów” Wł. Reymonta, zawierającej 
opis wigilii u Boryny w Lipcach oraz czytaniu Pisma 
Świętego. Po lekturze urządzał sobie dłuższy, 
samotny spacer po piwniczańskich szlakach. Gdy 
ktoś dziwił się tej samotności, wyjaśniał że należy 
odróżnić samotność od osamotnienia. Uważał, że w 
intencji osamotnionych trzeba się modlić i starać się 
im pomóc. Przed Wielkanocą przez cały Wielki 
Tydzień w mieszkaniu Księdza panowała cisza. 
Wyłączone było radio i telewizor. Ten czas 
przeznaczony był na modlitwę i różaniec.  

Ksiądz miał wielki szacunek dla obojga swoich 
rodziców i uznanie dla sposobu, w jaki Go 
wychowywali. W „Epitafium dla mojego Ojca”, 
w zakończeniu, w ostatnim akapicie napisał: „Kiedyś 
podczas prelekcji o wychowaniu wyraziłem się pod 
wpływem jakiegoś nieprzewidzianego, wewnętrznego 
impulsu, że mnie księdzu, który ma za sobą wiele lat 
kapłaństwa, (...) wystarczy, abym stał się taki, jakim 
był mój Ojciec, a już będę dobrym księdzem. I nie 
uważam tych słów za przesadę”. 

Ksiądz Lesław Jeżowski został pochowany w 
grobowcu Duszpasterzy w Piwnicznej. Na pogrzeb 
licznie przybyli wierni z Piwnicznej oraz wiele osób 
przyjezdnych. Żegnała Go także orkiestra strażacka. 
Mszę św. pogrzebową w koncelebrze innych księży 
odprawił i kazanie wygłosił ks. prałat Jan Wątroba. 
Depeszę kondolencyjną nadesłał abp Damian Zimoń, 
metropolita katowicki, a abp Ignacy Tokarczuk 
z Przemyśla odprawił mszę św. w intencji śp. Księdza 
Lesława, w dniu otrzymania wiadomości o Jego 
śmierci. 
 

 

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP 
Starowiejskich w Tłumaczu. 

 

Opracowały siostry: Elżbieta Korobij, Julia 
Posłuszna i Janina Wołoszyn. 

 

Opracowanie poniższe jest fragmentem „Historii 
poszczególnych domów Zgromadzenia Sióstr 
Służebniczek NMP NP Starowiejskich na terenie 
Archidiecezji Lwowskiej. Tom V. 
 

W czasie działań wojennych w 1916 r. ks.  
Edward Tabaczkowski  sprowadził siostry służebniczkí  
z Chocimierza do Tłumacza, celem prowadzenia ochronki 
dla dzieci, sierot wojennych. Pracę w Tłumaczu podjęły 
siostry:  Cypriana Bielecka,  Józefa Wujcik i Stefania 
Klimaj.  Źródłem utrzymania sierocińca był dochód 
z gospodarstwa 7,5 morgowego, które było własnością 
ochronki, jak również z 2 morgów ziemi, które 
Magdalena Dolaisowa dobrodziejka  w 1934 roku 
podarowała na własność  Zgromadzeniu. Patronką 
zgromadzenia była św. Anna.  Siostry zajęły się 
prowadzeniem sierocińca, w którym przebywały dzieci 
w wieku szkolnym i przedszkolnym. Naukę z zakresu I i II 
klasy dzieci pobierały w sierocińcu. Uczyła je jedna 
z sióstr wychowawczyń. Dzieci z klas starszych 
uczęszczały do szkoły powszechnej w mieście. Siostry 
starały się stworzyć im atmosferę domu rodzinnego 
i umożliwić przeżycie radosnego dzieciństwa. Często 
urządzały dla nich różne imprezy, akademie, stworzyły 
chór, starały się o rozwijanie ich zdolności twórczych.    
Wdrażały  je  do   systematyczności,  odpowiedzialności,  
przyuczały do prac domowych i gospodarczych. Starsze 
dziewczynki w zakładzie zdobywały wiadomości 
praktyczne z zakresu krawiectwa í robót trykotarskich. 
Wielu wychowankom umożliwiły siostry naukę i 
zdobycie zawodu m. in. w Stanisławowle i Oświęcimlu. 
Liczba dzieci w niektórych latach wynosiła: 1917 r.  - do 
100,  1918 r. – 48, 1930 -  42, 1935 - 40, 1936 - 34, 1937 
– 31, 1938 – 34, 1939 – 80. Obok nauki bardzo ważnym 
dziełem sióstr było dożywianie dzieci i młodzieży, ale 
także prowadzenie Kuchni Obywatelskiej. W 1918 r. 
korzystało z niej 150 osób. W 1935 r. Lokalny Komitet 
Funduszu Pracy wyasygnował Zarządowi Ochronki  
kwotę  pieniężną i artykuły żywnościowe w postaci 
cukru, mieszanki  kawowo-cukrowej i soli na dożywianie 
najbiedniejszej dziatwy szkolnej i młodzieży, z których 
siostry przygotowywały posiłki dla dzieci  

W  budynku zakładu w 1918 r. mieszkali również  
gimnazjaliści  ze swym katechetą ks. Leonem Kamińskim. 
Byli na utrzymaniu zakładu. Zwykle przebywało około 10 



Zeszyty Tłumackie 1(57) 2016r. 
 

22 
 

chłopców. Prowadzono także przyuczanie do krawiectwa 
i trykotarstwa dla dziewcząt. Liczba dziewcząt 
korzystających z nauki trykotarstwa:  1936 r. – 7,  1937 - 
5,  1938 – 4. Siostry opiekowały się kościołem, wypiekały 
hostie, komunikanty i opłatki do kościołów w Tłumaczu, 
Czarncłoźcach, Bratyszowie i Hryniowcach. Służyły 
pomocą chorym i potrzebującym i pracowały 
w gospodarstwie rolnym przynależnym do sierocińca. 
Życie, modlitwy i wierność zakonnym przepisom szły 
w parze z działalnością zewnętrzną sióstr.  Starały się 
przestrzegać ustalonego porządku dnia. Wstawały 
o godzinie 5-tej, a w niedzielę i święta o  5.30. Po 
odprawieniu modlitw porannych i rozmyślania 
uczestniczyły we Mszy św. Przy  śniadaniu, na ile 
pozwalał na to czas czytały rozdziały z Naśladowania 
Chrystusa. Pamiętały o czytaniu duchownym 
i  miesięcznym  skupieniu   we  wspólnocie.  Jednocześnie  

 
Siostry Służebniczki w otoczeniu dzieci 

i nauczycielek: J. Moszyńskiej i O. Szmiganowskiej. 
 

w duchu zdrowej pobożności wychowywały dzieci, 
uczestnicząc razem z nimi w niedzielnych i świątecznych 
Mszach św. Starsze dzieci zachęcały do częstej Komunii 
św. i odprawiania Pierwszych Piątków miesiąca. 
1.11.1918 r. całe miasto w przeciągu pół godziny przeszło 
w ręce Ukraińców, którzy  już w pierwszym dniu swych 
rządów przeprowadzili w sierocińcu poszukiwania za 
gimnazjalistami i ks. Leonem Kamińskím. Zagarnęli przy 
tej okazji zapasy żywnościowe zakładu znajdujące się na 
plebanii pozbawiając 48 dzieci i 4 siostry środków do 
życia. Na usilne starania sióstr zwrócili zaledwie część 
żywności. Obok braku żywności dokuczał też brak opału. 
Dzieci na polach i drogach szukały drewna i suchej słomy. 
Posunięto się nawet do odrywania sufitu w drewutni, by 
wśród mrozów chociaż raz dziennie zapalić w  domu. Od 

20 maja 1919 r. Ukraińcy zaczęli wycofywać się 
z Tłumacza, ale wciąż jeszcze były napady na miasto. 
W domu sióstr znalazł schronienie legionista skazany 
przez Ukraińców na rozstrzelanie oraz jeden z bardzo 
poszukiwanych studentów. W czasie niespodziewanej 
rewizji 27  maja nie znaleziono jednak  poszukiwanych. 
Dzieci zakładowe jednak bardzo ucierpiały, bo zabrano 
im resztki żywności. Warunki bytowania zaczęły ulegać 
poprawie od 28 maja, gdy w Tłumaczu zjawiły się 
patrole rumuńskie.  Szczególnie serdecznie dzieci 
z ochronki wraz z ludnością Tłumacza 31 maja 
przywitały Armię Polską. Stacjonującym w mieście 40 
polskim żołnierzom siostry przygotowywały posiłki. Przy 
kuchni żołnierskiej żywiły się też dzieci zakładowe. 
20.06.1919 r. polscy żołnierze opuścili Tłumacz. 

W lipcu 1919 r. z ramienia KRK siostry prowadziły 
kuchnię dla biednej ludności tłumackiej. Oprócz dzieci  

zakładowych stołowało się 50 osób. Od połowy 
sierpnia 1920 r. ludność W obawie przed 
bolszewikami ludność opuszczała miasto. Siostry 
wraz z dziećmi pozostały. W tym czasie stacjono-
wało w Tłumaczu wojsko polskie i u sióstr stołowało 
się 22 żołnierzy. 21 sierpnia wyjechał ostatni 
transport z urzędnikami miasta. Rządy w mieście 
przejęli znowu  Ukraińcy, których  gospodarka 
zaczęła się od rabunku. Jednakże już 26.08.1920 r. 
Ukraińcy zaczęli  się wycofywać i  5.O9 rządy przejęli 
Polacy.  

W chwili. wybuchu II  wojny światowej 
w Tłumaczu pracowały cztery siostry: Ignacja Fejkiel, 
Ludgarda Dorosz, Elekta Wilk i Sylwestra Renyk. Na 
początku wojny władze rosyjskie wywiozły sieroty 
w nieznanym kierunku, przywożąc do sierocińca ok.  

100 dzieci z Rumunii. Personel zakonny został usunięty, 
miejsce sióstr zajęły 2 Żydówki, 2 Ukrainki i Ukrainiec. Oni 
też prowadził administrację domu. Siostry wyrzucone 
z zakładu zamieszkały u  gospodarzy. W tym czasie 
opiekowały się kościołem i pielęgnowały chorych. W 1941 
r. po wkroczeniu Niemców, wróciły do domu 
i opiekowały się dziećmi. Jednakże już po 10 dniach, 
zakład znów  przejęli Ukraińcy, siostry ponownie 
wyrzucono z domu i zmuszono do zamieszkania 
w drewutni obok plebanii. W czasie działań wojennych 
w 1944 r. siostry doznały szczególnej opieki Bożej. 
Wszystkie budynki wokół zostały zniszczone, a ich domek 
„drewutnia" ocalał. W 1945 r. podczas napadu band 
UPA, siostra Ignacja Fejkiel  i Ludgarda Dorosz wyjechały 
do Stanisławowa, gdzie zatrzymały się chwilowo na 
probostwie. Następnie z transportem uchodźców 
7.08.1945r. dotarły do Krosna. Przez kilka dni zatrzymały 
się u  Sióstr Klawerianek, w końcu dotarły do Starej Wsi. 
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Ostatnie pożegnania 

 

Drogi Józku 
 

W imieniu członków OOT pragnę podziękować Ci za 

wieloletnie członkostwo i aktywny udział w naszych 

działaniach, za hojne wspieranie darowiznami, ale 

przede wszystkim za Twoją obecność, wierność, 

mądrość i cudowną pogodę ducha, która przynosiła 

nam radość, szczęście i optymizm. Byłeś Wielkopo-

laninem, ale serce Twoje biło także dla Tłumacza, 

z którego pochodziła Twoja ukochana żona Janina. 

Przez wszystkie lata wraz z żoną, a potem sam, jako 

kochany „zatłumaczony”  Wielkopolanin  tworzyłeś   

z nami  tłumacką rodzinę, której celem najważniejszym  

jest przywracanie pamięci o utraconych ziemiach II 

RP i utrwalanie historii naszej Ojczyzny. Rozumiałeś 

to bardzo dobrze, ponieważ byłeś z pokolenia, które 

doświadczyło okrucieństw wojny i poznałeś gorzki 

smak poniewierki, związany z utratą rodzinnego 

domu. Byłeś wierny mocnym życiowym zasadom, 

wychowałeś wspaniałych synów, doczekałeś się 

wnuków i prawnuków, stwarzając rodzinę którą 

mieliśmy zaszczyt poznać na naszych corocznych 

zjazdach. Walcząc w ostatnich latach z ciężką, 

nieuleczalną chorobą nauczyłeś nas, jak należy znosić 

cierpienie. Nie poddawałeś się jej  żołnierzu. Znosiłeś 

ją z wyjątkową pogodą ducha i cudownym uśmiechem 

na twarzy, nadając naszym spotkaniom szczególną 

wartość, ucząc nas szacunku do życia i walki o nie do 

końca naszych  dni. Będzie nam Ciebie brakowało 

kochany Józku. Będzie brakowało, jak ojca, który 

zawsze wie, kiedy  dzieci potrzebują wzoru do 

naśladowania, oparcia, porady i pociechy. Gdy 

odchodzą tacy ludzie jak Ty zostajemy sierotami, ale 

Twoja śmierć nie jest końcem wszystkiego. 

Ofiarowując nam cząstkę swojego życia, zapisałeś się 

w naszej pamięci na zawsze. Dziękujemy za Twoje 

towarzystwo na wszystkich spotkaniach, opłatkach 

i zjazdach, dziękujemy za cudowne, aromatyczne 

nalewki, w tworzeniu których byłeś mistrzem, za 

obecność Twoich synów, za wspomnienia i wspólne 

śpiewanie przy ognisku oraz bezinteresowną przyjaźń. 

Niech dobry Bóg weźmie Cię w swoje ramiona, ziemia 

która skryje Twoje prochy będzie lekką, a polskie 

morze kołysze do snu. Spoczywaj w pokoju 

Komandorze.  

Elżbieta Niewolska 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Mirosława Strahl z d. Seidler 

ur. 27.10.1926 r. w Tłumaczu 

zm. 04.11.2015 r. we 

Wrocławiu 

 
 
 

 

 

Józef Duszyński 

ur.  14 marca 1930 r.  

w Dachowej 

zm. 03.03.2016 r. w Pucku 

 
 

  

Aleksandra Romasz  

z d. Tuzinkiewicz 

ur. 15.12.1947 r. w Raniżowie 

zm. 15.03.2016 r. w Lubinie 
 
 
 

 

Wyrazy głębokiego żalu oraz  współczucia 

pogrążonym w żałobie Rodzinom składa Zarząd 

OOT oraz Redakcja Zeszytów Tłumackich. 
 
 



Zeszyty Tłumackie 1(57) 2016r. 
 

24 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Redaguje zespół w składzie: Elżbieta Niewolska – Redaktor Naczelny, Irena Rosowska, Adam Biliński, 

Łukasz Wolski 

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

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

Skład i druk: "Bestmax” Karolina Okłot; ul. Krakowska 37-45; 54-424 Wrocław 
 

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

 

                                                                 Spis treści                                                       Strona     
                                                                                   

„Lata szkolne w Gimnazjum w Tłumaczu” - Marian  Chirowski……………………………………………. 1 

„Listy do dr Michała Nikosiewicza” - Anna Gabańska………………………………………………………. 7 

„Stanisław Mendrala” - Romuald Żukowski............................................................................................. 13 

„Kapłan znany i nieznany Ks. Lesław Jeżowski”  - Lesław  Mazur......................................................... 11 

„Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Starowiejskich w Tłumaczu” -  Elżbieta Korobij, Julia 
Posłuszna i Janina Wołoszyn.…………………………………………………………………………………. 

21 

„Ostatnie pożegnania”, nekrologi……………………………………………………………………………… 23 

„Komunikaty, spis treści ………………………………………………………………………………………. 24 

Okładka   

 

 

 Prenumerata 
 

Przypominamy prenumeratorom i członkom Oddziału, że wpłaty składek i darowizn na „Zeszyty Tłumackie” należy 

wnosić na konto TMLiKPW Zarząd Główny  z dopiskiem – Tłumacz. PKO BP IV O/Wrocław 53 1020 5242 0000 

2102 0131 9631 

Darowizna na ZT na rok 2016 wynosi 15 zł. Składka członkowska - 18 zł. 
 

Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału zapraszamy na Mszę św. oraz odpust w Siedlakowicach. Msza Odpustowa 

odprawiona zostanie w dniu 24 lipca o godz. 12.00. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie, na którym omówimy szczegóły 

wycieczki na Kresy. 
 

Sentymentalna podróż na Kresy 
 

Z wielką przyjemnością informujemy, że organizujemy wycieczkę na Kresy, która nie doszła do skutku w 2014 

roku. Wycieczka zaplanowana jest w dniach 24 – 28 września 2016 roku. Trasa wycieczki obejmie: Lwów, 

Stanisławów, Kołomyję, Tłumacz i Drohobycz. Cena wycieczki powinna zamknąć się w kwocie pomiędzy 700 do 

900 zł, w zależności od ilości uczestników. Szczegółowe informacje znajdują się na ulotce umieszczonej na okładce. 

Zgłoszenia przyjmuje i wszelkie informacje udziela Elżbieta Niewolska, tel. 790 211 416. Zaliczki w wysokości 400 

zł należy wpłacać na konto biura „Szkoltur” do końca sierpnia. Prosimy o „powszechną mobilizację” Tłumaczan,  

sympatyków i przyjaciół  ze względu na krótki czas, który pozostał do wyjazdu oraz koszt wycieczki zależny od 

ilości osób. Optymalna ilość osób to 45 – 50 osób. 
 

Wybory 
 

28 stycznia 2017 roku odbędą się wybory do Zarzadu OOT. Prosimy o zgłaszanie uwag oraz kandydatów do pracy 

w Zarządzie. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji wyborów ukażą się w grudniowym numerze ZT. 
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