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    Cmentarz Wojskowy w Arnhem 
 

   Napis na tablicy pamiątkowej: 
              

              Kwiaty na wietrze 
Ta tablica poświęcona jest dzieciom 
z tego regionu,  które każdego roku 
na tym cmentarzu oddają hołd 
ludziom, którzy oddali swoje życie 
za ich wyzwolenie. 
 

         Klub Weteranów Arnhem 1944 
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11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie 
broni pomiędzy aliantami a Niemcami, kończące 
I wojnę światową, w czasie której w szeregach armii 
rosyjskiej, niemieckiej i austro-węgierskiej walczyło 
około 2,9 mln Polaków. Ponad pół miliona z nich 
poległo, zmarło lub zaginęło bez wieści, w tym ponad 
220 tys. w armii austro-węgierskiej, około 200 tys. 
w armii rosyjskiej i ponad 110 tys. w armii niemieckiej 
(1) Pierwsza wojna światowa stworzyła Polakom 
sprzyjające okoliczności dla odzyskania 
niepodległości. Zaborcy Polski stanęli przeciwko 
sobie, łamiąc swą dotychczasową solidarność 
w sprawie polskiej. W wyniku jej rozstrzygnięć, 
upadku potęg zaborczych i własnych działań, po 123 
latach zaborów Polska powróciła na mapy Europy. 
Przyniosła Polakom wolność, własne państwo, 
zjednoczenie i powszechną, ogromną radość całego 
społeczeństwa. Narodziła się głównie dzięki 
wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego 
społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało 
nowym generacjom młodych Polaków przywiązanie 
do języka i kultury narodowej. Mimo trwającej ponad 
sto lat niewoli, krwawo stłumionych powstań 
narodowych, represji politycznych, zsyłek na Syberię, 
nasilającej się rusyfikacji i germanizacji na przełomie 
XIX i XX wieku, Polacy nigdy nie porzucili marzeń 
o niepodległości. Polska powróciła rozpoczynając 
kolejny trudny proces walki o granice i kształt 
ustrojowy odrodzonej Rzeczypospolitej. Na wschodzie 
toczono ciężkie walki z Rosją bolszewicką zakończone 
Bitwą Warszawską, w Małopolsce Wschodniej toczyły 
się walki z Ukraińcami, którzy w listopadzie 1918 roku 
utworzyli Zachodnią Republikę Ludową. Nie można 
pominąć również sporu z rządem litewskim o kształt 
granicy polsko-litewskiej, którą Liga Narodów uznała 
ostatecznie dopiero w 1923 roku. Na kształt granic 
zachodnich odrodzonego państwa miało znaczący 
wpływ zwycięskie Powstanie Wielkopolskie, 
w następstwie którego Traktat Wersalski przyznał 
Polsce niemal całą Wielkopolskę, a trzy Powstania 
Śląskie przyczyniły się do przyznania Polsce dużej 
części spornego obszaru Górnego Śląska, na których 
polska administracja objęła władzę po podpisaniu 
polsko-niemieckiego porozumienia o podziale w lipcu 
1922 roku. Wielcy ojcowie naszej niepodległości – 
Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, Wojciech 
Korfanty, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski 
i Wincenty Witos różnymi ścieżkami szli do 

Ta  co nie zginęła … 
 

Edward Słoński, 1916 r. 

 

Rozdzielił nas, mój bracie, 

zły los i trzyma straż – 

w dwóch wrogich sobie szańcach 

patrzymy śmierci w twarz. 

W okopach pełnych jęku, 

wsłuchani w armat huk, 

stoimy na wprost siebie –  

ja – wróg twój, ty – mój wróg! 

Las płacze, ziemia płacze, 

świat cały w ogniu drży .... 

W dwóch wrogich sobie szańcach 

stoimy ja i ty. 
 

Zaledwie wczesnym rankiem 

armaty zaczną grać, 

ty świstem kul morderczym 

o sobie dajesz znać. 

Na nasze niskie szańce 

szrapnelów rzucasz grad 

i wołasz mnie, i mówisz: 

– To ja, twój brat... twój brat! – 

Las płacze, ziemia płacze, 

w pożarach stoi świat, 

a ty wciąż mówisz do mnie: 

– To ja, twój brat... twój brat! – 
 

O, nie myśl o mnie bracie, 

w śmiertelny idąc bój 

i w ogniu moich strzałów, 

jak rycerz mężnie stój! 

A gdy mnie z dala ujrzysz, 

od razu bierz na cel 

i do polskiego serca 

moskiewską kulą strzel. 

Bo wciąż na jawie widzę  

i co noc mi się śni, 

że Ta, co nie zginęła,  

wyrośnie z naszej krwi. 
 



Zeszyty Tłumackie 1(61) 2018r. 
 

2 
 

Niepodległej, ale cel mieli ten sam - dać narodowi 
polskiemu odrodzoną, wolną ojczyznę. Nikt nie 
przypuszczał wtedy, że za niespełna 20 lat znów 
przyjdzie nam o Nią walczyć. Tym razem walczyć nie 
tylko w Ojczyźnie, ale także na wielu frontach Europy 
i świata. 
 

1). „Historia oręża polskiego 1795-1939” prof. 
Mieczysław Wrzosek. Według innych źródeł, do 
wojsk państw zaborczych wcielono 3,4 mln Polaków. 
Spośród nich 1,4 mln trafiło do armii austriackiej; 1,2 
mln do armii rosyjskiej i 800 tys. do armii niemieckiej. 
(„Zarys dziejów Polski”, pod red. J. Tazbira) 
 

Ta ziemia do Polski należy 
 

Elżbieta Niewolska 
 

Podążając śladami jednej z wielu polskich dróg 
do wolności miałam zaszczyt uczestniczyć w wycieczce 
do  Holandii, zorganizowanym przez Państwa Macałów 
z Domu Kultury "Piast" we Wrocławiu oraz firmę 
turystyczną „Autour” ze Słupska.  Wyjazd ten miał 
charakter patriotyczny, związany z setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 
turystyczny, pozwalający poznać piękny i przyjazny 
Polakom kraj. Wycieczka zorganizowana była 
w dniach 27.04. – 03.05.2018 r., w trakcie której 
odwiedziliśmy miejsca spoczynku polskich żołnierzy 
poległych w bitwach II wojny światowej i uczestni-
czyliśmy w uroczystej Mszy św. w kościele św. 
Wawrzyńca w Bredzie, uświetnionej patriotycznym 
koncertem w wykonaniu chóru „Piastuny”.  

Pierwszą miejscowością, w której się 
zatrzymaliśmy na holenderskiej ziemi było Raalte, 
położone w północnej części Holandii. Spotkaliśmy 
się tam na śniadaniowym pikniku z holenderskimi 
przyjaciółmi, państwem Ursulą i Andrzejem 
Banachami, rodziną Wssing, Leferink  i innymi 
znajomymi sprzed  wielu lat. W miejscowości tej 
znajduje się maleńki cmentarz komunalny z kwaterą 
żołnierzy alianckich, składającą się z 27 grobów, 
w tym z 4 mogił polskich lotników. Wszyscy należeli 
do załogi Wellingtona z 305 Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Wielkopolskiej”. Nocą z 19 na 20 czerwca 1942 
roku ich samolot został zestrzelony przez niemieckiego 
myśliwca w rejonie Zwolle, w drodze powrotnej do 
Anglii. Spoczywają tu: plut. Gusowski, por. Jankiewicz, 
kpr. Świderski i plut. Ardelli. Piąty lotnik, por. Stefan 

Madejczyk, przeżył i dostał się do niemieckiej niewoli. 
Na grobach tych złożyliśmy biało-czerwone wiązanki 
oraz odśpiewaliśmy hymn i pieśń „Czerwone maki na 
Monte Casino zamiast rosy piły polską krew…”.   

Drugim dniem naszego pobytu była niedziela, 
którą rozpoczęliśmy Mszą św. w kościele św. 
Wawrzyńca w Bredzie, gdzie po wojnie gromadzili się 
Polacy pozostali w Holandii, która podobnie jak Belgia 
stała się po wojnie nową ojczyzną dla kilkuset 
polskich żołnierzy. Mszę św. uświetnił chór „Piastuny”, 
działający przy Ośrodku Działań Społeczno-Kulturalnych 
„PIAST” przy ul. Rękodzielniczej 1 we Wrocławiu, który 
zgromadzonym licznie w kościele Polakom wyśpiewał 
kawałek trudnej, ale także pięknej historii Polski, 
poczynając od pieśni z okresu Powstania 
Listopadowego i Styczniowego, poprzez  pieśni 
legionowe, pieśni śpiewane w czasie Powstania 
Warszawskiego i na innych frontach II wojny 
światowej, a kończąc  polonezem „Piękny jest nasz 
kraj”, pochodzącym ze śpiewogry Jana Nepomucena 
Kamińskiego i Józefa Baschny pt. „Skalmierzanki, czyli 
Kroniki Zwierzynieckie”, napisanej w 1828 roku. 
Wzruszającą wiązankę polskich pieśni patriotycznych, 
zatytułowaną „Kwiaty Polskie” stworzył i zaaranżował 
prof. Jerzy Zabłocki, wieloletni dyrygent i kierownik  
Reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni 
i Tańca „Wrocław”, z którego wywodzi się większość 
członków chóru „Piastuny”.   

Breda położona w południowo-zachodniej 
Holandii, w prowincji Brabancja Północna. Jest dużym 
ośrodkiem kulturalno-naukowym z akademią sztuk 
pięknych, szkołą teatralną, muzyczną, akademią 
wojskową, posiadającym liczne biblioteki i muzea. 
Jest także miastem wielu polskich pamiątek, 
związanych z jej wyzwoleniem przez Polaków, a także 
jednym z głównych skupisk polonijnych w Holandii. 
W wyzwalaniu Bredy brała udział 1. Dywizja Pancerna 
pod dowództwem generała Stanisława Maczka, 
urodzonego 31 marca 1892 r. w Szczercu pod 
Lwowem. Do życia powołana została 25 lutego 1942 
roku rozkazem gen. Władysława Sikorskiego w składzie 
1. Armii Kanadyjskiej i wyruszyła na front zachodni 
w sierpniu 1944 roku. Brała udział w lądowaniu sił 
alianckich w Normandii, odegrała kluczową rolę 
w bitwie pod Falaise, a po natarciu w kierunku Belgii 
i Holandii pod koniec października 1944 r. osiągnęła 
przedpola Bredy, będącą wówczas ważnym węzłem 
komunikacyjnym, zamienionym przez Niemców 
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w silny bastion obronny. Dzięki genialnej strategii gen. 
Maczka, szybkości działania i zaskoczeniu, Breda została 
zdobyta przez Polaków bez strat wśród cywilnej ludności, 
a miasto uniknęło oblężenia i bombardowania. 
Wdzięczni mieszkańcy Bredy zgotowali polskim 
żołnierzom gorące powitanie. Całe miasto stało się 
jednym wielkim, otwartym i serdecznym domem. Ulice 
pełne były  wiwatujących mieszkańców, żołnierzom 
rzucano kwiaty, organizowano festyny, a wystawy 
sklepów i okna wyklejono napisami w języku polskim: 
„Dziękujemy Wam Polacy”. Holendrzy wiedząc 
o tragedii Polaków, starali się zapłacić za wszystkie 
cierpienia i trudy żołnierskie ogromną serdecznością 
i gościnnością. Każdy w Bredzie potrafił powiedzieć po 
polsku „Dziękujemy wam Polacy!”, a dzieci w szkołach 
uczyły się polskiego hymnu, śpiewanego później na 
rynku w kolejne rocznice wyzwolenia i podczas 
defilad weteranów. Jedna z głównym ulic Bredy - 
ulica którą Polacy wkraczali do miasta otrzymała 
nazwę: Generaal Maczekstraat (ulica Generała 
Maczka), a ulica obok nazwę: Poolseweg (Polska 
Droga). 

 
 

 

 

Po wojnie, na wniosek ponad 40 000 
mieszkańców Bredy, generałowi Stanisławowi 

Maczkowi przyznano honorowe obywatelstwo 
Holandii. Na miejskim cmentarzu pośród mogił 
polskich żołnierzy znajduje się Jego grób. W 1981 roku 
powstało w Bredzie muzeum Jego imienia. Wielu 
Polaków otrzymało po wojnie honorowe obywa-
telstwa miast,  którym przywracali wolność.  W uznaniu 
zasług 1. Dywizja Pancerna uhonorowana została 
Wojskowym Orderem Wilhelma, stanowiącym 
najstarsze i najwyższe odznaczenie Królestwa 
Niderlandów. Po zakończeniu wojny gen. Stanisław 
Maczek pozostał na emigracji w Wielkiej Brytanii. 
Pozbawiony obywatelstwa polskiego, pracował jako 
barman w jednym z hoteli w Edynburgu. Zmarł 11 
grudnia 1994 r. w Edynburgu, w wieku 102 lat i na 
własną prośbę pochowany został wraz ze swoimi 
podkomendnymi na jednym z trzech polskich 
cmentarzy wojskowych w Bredzie, mieszczącym się 
przy ul. Ettensebaan. Spoczywa tu 162 polskich 
żołnierzy. Są to w większości żołnierze 1 Dywizji 
Pancernej, ale także spadochroniarze z Samodzielnej 
Brygady Spadochronowej, lotnicy służący w polskich 
dywizjonach RAF, a także jest kilku członków ruchu 
oporu, jeńców oraz robotników przymusowych. 
„Żołnierz polski bić się może o wolność wszystkich 
narodów, ale umiera tylko dla Polski” –  mawiał gen. 
Stanisław Maczek. Dziękując Rodakom pochowanym 
na tym cmentarzu, złożyliśmy na grobie gen. Maczka 
wiązankę biało-czerwonych kwiatów i odśpiewaliśmy 
hymn.  Pomimo chłodu i deszczu czuliśmy w sercach 
dumę i ogromną więź z ludźmi, którzy wiele lat temu 
musieli oddać młode życie, abyśmy dziś mogli cieszyć 
się wolną Ojczyzną. 

Wśród polskich pamiątek Bredy obejrzeliśmy 
także   pomnik  w  parku  miejskim  „Wilhelminapark”  
przy ulicy generała Maczka, odsłonięty z okazji 
dziesięciolecia bitwy o Bredę. Jest to miejsce, gdzie 
oddziały polskie stoczyły ciężki bój z ukrytymi 
w Wilhelminapark Niemcami. Pomnik ten składa się 
z marmurowej kolumny, na szczycie której znajduje 
się kula ziemska, a na niej dwa orły. Orzeł polski 
zwycięża w walce orła niemieckiego. Na cokole są 
wyryte słowa w języku holenderskim: „W podzięce 
naszym polskim wyzwolicielom – 29 października 
1944 r.” oraz polski orzeł.  

Po drugiej stronie ulicy, na podmurowaniu 
z tabliczką wyjaśniającą, stoi niemiecki czołg typu 
Panther zdobyty przez Polaków w walkach o miasto 
i ofiarowany przez dywizję mieszkańcom Bredy.  

Grób gen. Stanisława Maczka na Polskim Cmentarzu 
Wojskowym przy ul. Ettensebaan w Bredzie. 
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Najpiękniejszym i bardzo szczególnym miejscem 
w Bredzie jest kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej, 
która znajduje się na skwerze obok  kanału 
otaczającego centrum miasta.  Zbudowano ją 10 lat po 
wojnie w Roku Maryjnym 1954, w podziękowaniu za 
wyzwolenie miasta w 1944 r. Przez dziesięciolecia 
odprawiane były tam nabożeństwa majowe z udziałem 
polskich weteranów, ich rodzin i organizacji 
polonijnych. 

Ten pełen wzruszeń i piękny, choć deszczowy 
dzień zakończyliśmy spacerem po niedużym ryneczku 
i urokliwych uliczkach starego miasta, nad którym 
dominuje wieża Kościoła Głównego Najświętszej Maryi 
Panny (Grote Kerk), wspaniałego okazu gotyku 
brabanckiego, pochodzącego z XIII w. Wewnątrz 
kościoła znaleźć można wiele dzieł sztuki sakralnej, 
w tym malarstwo ścienne, grobowce, rzeźby i płasko-
rzeźby poświęcone ważnym osobom związanym 
z Bredą.  Obecnie kościół służy celom świeckim. 
Również tutaj odnaleźliśmy pamiątki związane 
z dywizją gen. Maczka. Wśród rzeźb umieszczonych na 

drewnianych oparciach stalli, znajduje się wizerunek 
żołnierza polskiego rozbrajającego żołnierza 
niemieckiego, z umie-szczonym pod spodem 
napisem: „Dziękujemy wam Polacy” oraz gen. 
Stanisława Maczka wiozącego na motocyklu młodą 
Holenderkę w dniu wyzwolenia Bredy.  

Program części turystycznej wycieczki zawierał 
zwiedzanie największych miast Holandii oraz 
najciekawszych  holenderskich zabytków. Pływaliśmy 
łódkami po kanałach w zabytkowej wiosce Giethoorn, 
zwanej Wenecją Holandii, zwiedziliśmy  Wioskę 
Wiatraków w Kinderdijk, leżącą na malowniczym 
polderze niedaleko Rotterdamu, z kompleksem 
zabytkowych XVIII-wiecznych wiatraków. Kolejny 
dzień przeznaczyliśmy na zwiedzanie Amsterdamu, 
stolicy Holandii, położonej  nad rzeką  Amstel  
i zamieszkałej przez  177 narodowości, który jest 
drugim co do wielkości portem w Holandii (po 
Rotterdamie) oraz ważnym ośrodkiem kulturalnym, 
naukowym i turystycznym. Głównymi atrakcjami tego 
dnia było zwiedzanie szlifierni diamentów 
z możliwością dokonania zakupów, rejs kanałami 
tramwajem wodnym, z których słynie to miasto oraz 
spacer  zabytkowymi ulicami miasta. Przejechaliśmy 
także tamą Ausfludijk zbudowaną w latach 1927-
1932 na morskiej zatoce Morza Południowego 
(Zuiderzee) przecinającej Holandię na pół. Jest to 
jedna z największych robót wodno-inżynieryjnych 
w historii Holandii i unikalna konstrukcja w skali 
światowej. Długość grobli wynosi ok. 30 km, 
szerokość 90 m, a wysokość 7 m.  Obecnie tama 
oddziela jezioro Ijsselmeer od Morza Północnego 
i biegnie po niej autostrada relacji Amsterdam – 
Groningen. Wielkość i zakres tej wyjątkowej myśli 
inżynieryjnej budzi prawdziwy podziw i uznanie dla 
jej twórców. Tama jest gwarantem bezpieczeństwa 
dla Holendrów i obiektem ich prawdziwej dumy.  

Wysmagani ostrym i zimnym wiatrem 
wiejącym od Morza Północnego po kilku godzinach 
dotarliśmy do jednego z najpiękniejszych parków 
kwiatowych na świecie, aby zobaczyć dzieło 
pracowitych ludzkich rąk – wystawę kwiatów 
cebulowych w Parku Keukenhof, leżącym opodal 
miasteczka Lisse. Peregrynację holenderskiej ziemi 
zakończyliśmy w Hadze, odwiedzając interaktywny 
park miniatur  Madurodam, nazywany też „Holandią 
w miniaturze” oraz zabytkowy, luksusowy hotel 
Kurhaus, wybudowany w 1885 roku, a także 

Pomnik: „W podzięce naszym polskim 
wyzwolicielom”. 
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miejscową plażę i molo w Scheveningen, nadmorskiej 
dzielnicy Hagi. Odwiedziliśmy Pałac Pokoju –  
renesansowy gmach, w którym mieści się 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał 
Arbitrażowy oraz Haska Akademia Prawa 
Międzynarodowego, a także Salę Rycerską 
(Ridderzaal), znajdującą się w obrębie kompleksu 
o klasycznej europejskiej architekturze gotyckiej, 
w skład którego wchodzi dziedziniec wewnętrzny 
(Binnenhof) i dziedziniec zewnętrzny (Buitenhof). Jest 
to dawny pałac holenderskich władców, w którym 
swoją siedzibę ma obecnie rząd i parlament 
holenderski. 

 
 

 
 

Podsumowaniem naszej ciekawej i niezwykle 
bogatej w wrażenia podróży były odwiedziny na 
cmentarzu wojskowym w Arnhem. Pochowano tu 
1748 żołnierzy poległych w bitwie o Arnhem – w tym 
1393 Brytyjczyków i 73 Polaków – żołnierzy 1 
Samodzielnej Brygady Spadochronowej, elitarnej 
jednostki, którą stworzył i dowodził gen. Stanisław 
Sosabowski, urodzony i wychowany w Stanisławowie. 
Jednostkę stworzono w celu jak najszybszego  dotarcia 

na spadochronach z pomocą walczącej Warszawie. We 
wrześniu 1944 roku Alianci przeprowadzili w Holandii 
zakończoną klęską operację Market Garden. 
Marszałek Montgomery opracował „nieszablonowy” 
plan tej operacji, która miała polegać na opanowaniu 
z powietrza mostów na liczącym 100 kilometrów 
odcinku drogi od granicy belgijskiej przez Eindhoven, 
Nijmegen do Arnhem. Była to największa operacja 
z udziałem wojsk powietrzno-desantowych podczas II 
wojny światowej. Głównym celem operacji było 
zajęcie świeżo odbudowanego mostu drogowego 
w Arnhem i zadanie to otrzymała brytyjska 1. Dywizja 
Powietrznodesantowa, wspierana przez polską 
1. Samodzielną Brygadę Spadochronową pod 
dowództwem gen. Sosabowskiego. Operacja ta  
zakończyła się klęską aliantów. W operacji Market 
Garden z udziałem wojsk powietrzno-desantowych 
zginęło, zaginęło lub zostało ciężko rannych około 17 
tys. żołnierzy alianckich. Samodzielna Brygada 
Spadochronowa gen. Stanisława Sosabowskiego 
straciła  342 ludzi (w tym 93 poległych). Podczas 
ostatniej narady poprzedzającej operację generał 
Frederick Browning wypowiedział słowa: Obawiam 
się, że idziemy o jeden most za daleko. Zdanie to 
zaistniało później jako tytuł książki i głośnego filmu 
poświęconego operacji Market Garden. Przy źle 
rozpoznanym obszarze zrzutów, spadochroniarze 
zrzuceni 3 dni później w innym miejscu, o jeden most 
za daleko, czyli ok. 10 km od mostu na Renie – 
ostrzeliwani przez dwie niemieckie dywizje pancerne 
„szli do ziemi”. Nie było nawet łodzi, aby przeprawić 
się przez Ren. Brytyjczycy wycofywali się w chaosie 
i bałaganie. Odpowiedzialnym za klęskę był marszałek 
brytyjski Bernard Montgomery, jeden z dowódców 
mających ogromny i zbyt często negatywny wpływ na 
przebieg wielu bitew II wojny światowej, pełen pychy 
i buty człowiek, który nie uznał nawet za stosowne 
powiedzieć polskim spadochroniarzom, że nie lecą na 
odsiecz walczącej Warszawie, lecz do Holandii, aby 
wzmocnić rozpaczliwie broniących się Brytyjczyków. 
Mimo arcytrudnego lądowania brygada dowodzona 
przez gen. Sosabowskiego wykazała się niezwykłym 
bohaterstwem, dzięki któremu możliwy stał się 
bezpieczny odwrót tysięcy angielskich żołnierzy. 
Sosabowski orientując się w realnej sytuacji pod 
Arnhem, nie chciał doprowadzić do całkowitej klęski 
polskich jednostek. Skrytykował plan operacyjny 
i decyzje podejmowane w sztabie aliantów, który 

Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej w Bredzie 
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doprowadził własną dywizję spadochroniarzy i polską 
brygadę do masakry. Za swoją krytykę i odmowę 
objęcia dowództwa nad brytyjską dywizją, co 
wiązałoby się z formalnym wzięciem pełni 
odpowiedzialności za odgórne rozkazy narzucane 
przez sztab, spotkała go później niezasłużona kara 
i osobisty rewanż ze strony gen. Fredericka Browninga. 
Mimo klęski pod Arnhem Brytyjczycy szukali sposobu 
na ogłoszenie całej operacji „częściowym sukcesem”. 
Próbowali także zrzucić odpowiedzialność na gen. 
Sosabowskiego. Zarzucono mu zbyt dużą 
samodzielność i lekceważenie rozkazów. Po wojnie 
zwolniony dyscyplinarnie z wojska i odarty z honoru  
pracował w Anglii jako zwykły robotnik. 

Ogromne zasługi w przywracaniu honoru i 
zasług gen. Sosabowskiemu i jego żołnierzom miała 
Cornelia Baltussen ze wsi Driel, holenderska 
sanitariuszka, która 60 lat walczyła o uhonorowanie 
polskich spadochroniarzy. Do końca swojego życia 
stała na straży prawdy o Polakach, ale nie doczekała 
się zwrotu ich honoru. Nastąpiło to już po jej śmierci. 
Jej działalność kontynuował Arno Baltussen, przewo-
dniczący Fundacji Polska - Driel, siostrzeniec Cornelii. 
Zwieńczeniem ich działalności zakończonej sukcesem 
była uroczystość przy pomniku Surge Polonia, 
symbolizującym naród polski (napis „Surge Polonia”, 
tzn. „Powstań, Polsko”, umieszczony był  na 
sztandarze 1. SBS, dowodzonej przez gen. 
Sosabowskiego) i płycie pamiątkowej poświęconej 
generałowi, która odbyła się w dniu 20 września 2014 
roku w Driel, z okazji 70. rocznicy udziału polskiej 
1. Samodzielnej Brygady Spadochronowej w bitwie 
pod Arnhem. Wśród przybyłych gości byli: król 
Holandii Wilhelm Aleksander, ministrowie obrony 
Holandii i Wielkiej Brytanii, a także ambasadorowie 
Kanady, USA, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz 
członkowie rodziny gen. Sosabowskiego. Generał 
Stanisław Sosabowski pośmiertnie otrzymał 
holenderski medal Brązowego Lwa. Królowa Beatrix 
odznaczyła także w 2006 roku 1. Polską Samodzielną 
Brygadę Spadochronową najwyższym odznaczeniem 
wojskowym Holandii –  Orderem Wojskowym 
Wilhelma.  

Cmentarz w Arnhem położony wśród drzew 
i kwitnących wokół różaneczników, z białymi 
tablicami mogił żołnierskich, jest jednym z wielu na 
świecie miejsc na których spoczywają polscy 
żołnierze, świętym ogrodem, polskim Santo Campo, 

gdzie młodzi chłopcy, niczym Orlęta na lwowskim 
Łyczakowie, stoją w szeregu gotowi do następnej 
bitwy. I choć leżą tam żołnierze wielu narodowości, ta 
ziemia cmentarna do Polski należy. Oddając im honor 
chór „Piastuny” odśpiewał pieśń „Czerwone maki na 
Monte Cassino” oraz „Gaude Mater Polonia”. Pod 
krzyżem stojącym w centralnym miejscu cmentarza 
odmówiliśmy modlitwę w intencji poległych oraz 
w intencji naszej Ojczyzny. 

Zwiedzając piękne, stare, zabytkowe miasta 
Holandii, wspaniałe dziedzictwo chrześcijańskiej 
Europy, myślałam o naszych utraconych miastach – 
Lwowie, Wilnie, czy Stanisławowie, które dziś są już 
dla nas tylko „zagranicą”, naszą wyśnioną Kresową 
Atlantydą – daleką, obcą, ale jednocześnie ukochaną 
i bliską sercu, naznaczoną licznymi polskimi bitwami 
oraz cmentarzami - wojskowymi, świadczącymi 
o wielkim trudzie żołnierskim i ofiarach, które ponieśli 
w obronie naszej Ojczyzny, jak i cywilnymi 
świadczącymi o naszej wielowiekowej tam bytności 
i ogromnym wkładzie w rozwój tych ziem. Myślałam 
także o dwóch wspaniałych dowódcach – gen. 
Stanisławie Maczku i gen. Stanisławie Sosabowskim, 
synach ziemi lwowskiej i stanisławowskiej, którzy nie 
doczekali się uznania naszych alianckich sojuszników. 
Przez wiele lat także nie wolno było uczyć w polskich 
szkołach o Ich dokonaniach. Na szczęście zrobił to 
wolny naród holenderski, naród który do dziś 
pamięta swoich wyzwolicieli, czci ich pamięć i wie 
więcej o tej części polskiej historii niż niejeden Polak. 
Wiedzę tę kilku pokoleniom Polaków odebrano 
świadomie, odbierając tym samym honor poległym, 
a nam poczucie dumy z bycia Polakami. Holendrzy 
zasługują na nasz ogromny szacunek i wdzięczność za 
przechowanie pamięci o polskich bohaterach. Jak 
długa jest to pamięć świadczy odsłonięcie w 2017 r. 
w miejscowości Friese Meren pomnika, poświęconego 
polskiej załodze bombowca z Dywizjonu Bombowego 
„Ziemi Wielkopolskiej” im. Marszałka J. Piłsudskiego, 
zestrzelonego przez Niemców 8 maja 1941 r. nad 
Morzem Północnym (obecnie jest to jezioro 
Ijsselmeer). Szczątki bombowca wraz ze szczątkami 
znajdujących się w nich lotników, znaleziono w 2016 
roku. W tym celu osuszono fragment jeziora, 
wydobyto elementy wraku, trzy bomby i rzeczy 
osobiste lotników. Te ostatnie poddano badaniom 
DNA. Po uzyskaniu wyników prochy poległych 
polskich lotników oddane zostaną ich rodzinom. 
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Pomnikiem opiekować się będzie lokalna grupa 
skautów morskich. 

Dziś, gdy uczyniono z nas tzw. „podzielonych 
Polaków” i wyraźnie widać, że toczy się walka 
z polskością, z naszą pamięcią historyczną i tożsa-
mością powinniśmy  tym bardziej pamiętać o swoich 
bohaterach. Możemy różnić się preferencjami 
politycznymi, światopoglądem, spierać  gorąco, ale 
zawsze mieć na uwadze, że mamy tylko jeden dom, 
jedną Ojczyznę – naszą Matkę, której na imię Polska 
i gorące polskie serca. Niełatwe były Jej dzieje, 
okupione ciągłą walką o przetrwanie, ogromnym 
wysiłkiem i krwią wielu pokoleń Jej dzieci. Jest matką 
wszystkich Polaków – cierpliwą, heroiczną i bohaterską, 
dlatego zasługuje na miłość wyjątkową. Dziś w roku 
100-lecia odzyskania z tak wielkim trudem 
niepodległości powinniśmy szczególnie pamiętać, że 
Ojczyzna, to nasz wielki, zbiorowy obowiązek.  

Jestem wdzięczna organizatorom wycieczki za 
piękną podróż do przeszłości, za to że o mnie 
pamiętali i zaprosili na wspólne przeżywanie naszej 
historii. Dziękuję wspaniałemu chórowi „Piastuny”, 
którego członkowie niczym Ordon na swojej reducie 
stoją na straży polskiego dziedzictwa, poświęcając 
własny czas na próby i występy, obdarzając widzów 
programem zawierającym skarby polskiej kultury. 
Dziękuję za wszystkie wzruszenia, piękny śpiew 
i rodzinną atmosferę w trakcie całej podróży. 

 

Zdziczały sad 
 

Anna Fastnacht Stupnicka 
 

„Ja buł kimnatnym słuhoju waszych bat 'kiw” - 
napisał Dmytro Gordijenko z Ukrainy do Jerzego 
Komornickiego. Wkrótce pan Komornicki odwiedził 
rodzinne strony i majątek Bukówna koło Tłumacza. 
Po starych bzach rozpoznał miejsce, w którym stał 
dom, po zdziczałych jabłoniach –  gdzie rósł sad. 
Spotkał autora listu, swojego rówieśnika, 
osiemdziesięcioletniego Dmytra, który przed wojną 
był chłopcem kredensowym, czyli pomocnikiem 
lokaja rodziców. Obydwaj płakali. Nie od ostatnich 
przeżyć zaczynamy jednak rozmowę w domu 
państwa Komornickich (1) na wrocławskim Zalesiu. 
Najpierw nieco  o przeszłości.  

Przodek z XVIII wieku, Jan Komornicki herbu 
Nałęcz, miał tytuł łowczego wieluńsko-sieradzkiego. 
Ożenił się on był z siostrą generała Antoniego 

Madalińskiego, który zasłynął jako poseł na Sejm 
Czteroletni, członek Zgromadzenia Przyjaciół 
Konstytucji 3 Maja i jeden z dowódców powstania 
kościuszkowskiego. Panorama Racławicka pokazuje 
Madalińskiego w grupie jeźdźców pędzących do 
ataku tuż za Naczelnikiem. Kolejny przodek to 
pradziad Stanisław Komornicki, który ożenił się 
z córką Anzelma Dzwonkowskiego. Jeśli sobie 
uświadomimy czym była dwieście lat temu wyprawa 
morska do Indii i dookoła Afryki, to przyznamy, 
że Dzwonkowski musiał być niezwykłym człowiekiem. 
Z pięcioletniej wyprawy wrócił nie tylko bogaty 
w przeżycia, ale i wszelakie dobra. Część z nich utracił 
na polskich traktach, bo pełno było wtedy zbójców na 
drogach, za resztę kupił kilka kamienic w Krakowie. 
Zdobią tam Rynek do dziś. W kościele Mariackim 
zachowały się epitafia Dzwonkowskiego i jego dwóch 
córek (starsza z nich po mężu Komornicka).  

Rabacja galicyjska w 1846 roku wygnała 
Komornickich z Krakowskiego. Zamieszkali w majątku 
Grabów nad Pilicą, tam dorastały ich dzieci i mijały 
spokojne lata. Aż do powstania styczniowego, 
w którym zginął jeden z synów - Władysław. Jego 
śmierć w „Pokoleniach opisuje Zofia Kossak-Szczucka”. 
„Mój dziadek Stanisław, aby uniknąć represji po 
powstaniu, wyjechał do zaboru austriackiego i kupił 
majątek Zawadka pod Kałuszem, dwa tysiące 
hektarów - opowiada Jerzy Komornicki.  Był bardzo 
szanowany, wybrano go marszałkiem szlachty powiatu 
kałuskiego. W kontuszu i z karabelą witał członka 
rodziny cesarskiej. Jego syn Wojciech (ojciec mojego 
rozmówcy) ożenił się z Anielą Rozwadowską 
z pobliskiego majątku Babin. To nazwisko łączy się 
z jedną z najciekawszych kart historii Polski XX wieku.  
 

Autor cudu nad Wisłą  
 

Generał Tadeusz Rozwadowski był 
stryjecznym bratem mojej matki - mówi Jerzy 
Komornicki.  Człowiek elokwentny, przystojny, 
doskonale wychowany, mówiący kilkoma językami, 
bardzo szanowany i lubiany w rodzinie. Absolwent 
austriackiej szkoły wojskowej pokazał swój talent 
podczas pierwszej wojny światowej, gdy w bitwie pod 
Gorlicami zastosował artyleryjski ostrzał przed swoją 
piechotą, przełamując tym sposobem front. 
Koncepcja walki była niezgodna z rozkazami 
dowódcy, ale Rozwadowski zamiast kary za 
niesubordynację otrzymał najwyższe odznaczenie: 
Order  Marii   Teresy.  W   1918  roku   został  szefem  
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W  krytycznym momencie wojny z bolsze-
wikami, gdy wojska sowieckie zbliżały się do stolicy. 
Generał Rozwadowski był faktycznym autorem planu 
bitwy warszawskiej, nazywanej cudem nad Wisłą. 
Należał do przeciwników Piłsudskiego i podczas 
przewrotu majowego w 1926 roku dowodził wojskami 
rządowymi. Trafił za to do więzienia w Wilnie, skąd 
wyszedł rok później z mocno nadszarpniętym 
zdrowiem. Wtedy przyjechał do nas. Pamiętam go, 
miałem osiem lat - wspomina Jerzy Komornicki. 
Rozmawiał z moim starszym bratem. ,,Co chciałbyś 
studiować?” zapytał czternastoletniego Stefana. ,,Będę 
prawnikiem”. ,,A więc to, co ja wywalczę szablą, ty 
zatwierdzisz ustawami” powiedział wuj. Stefan został 
prawnikiem, ale generał już niczego nie wywalczył. Rok 
później pochowano go na Cmentarzu Łyczakowskim. 
Żegnała go rodzina, piłsudczycy nie dopuścili do 
oficjalnych uroczystości pogrzebowych. 

                                Niekompletne listy 
 

                  Ślub Wojciecha Komornickiego 
i Anieli z Rozwadowskich (rodziców 
Jerzego Komornickiego) odbył się w cerkwi 
greckokatolickiej. Była to konieczność, 
ponieważ w noc poprzedzającą tę 
uroczystość spłonął parafialny kościół. 
Rodzinny dom w Babinie, w którym 
zamieszkali jako nowożeńcy, spłonął 
podczas pierwszej wojny światowej. 
Kolejny swój majątek w Podłużu koło 
Stanisławowa postanowili sprzedać na 
początku lat dwudziestych. Starszy brat 
matki, którego radziła się we wszystkich 
ważnych sprawach stwierdził, że 
niepatriotycznie jest sprzedawać dom za 
dolary. Posłuchała go. Dwa miesiące 
później nastąpiła zupełna dewaluacja 
i rodzice stracili wszystkie pieniądze 
otrzymane za ten majątek  –  opowiada 
pan Komornicki. Szczęśliwym trafem 

dostali w tym czasie spadek po babce i mogli nabyć 
coś nowego. Wtedy pojechali po radę do ojca Tunia 
Dzieduszyckiego, Władysława, który był ich kuzynem. 
Kupcie majątek Bukówna nad Dniestrem od mojego 
zięcia, bo on potrzebuje pieniędzy na zakup tytułu 
hrabiowskiego –  poradził. I choć to było, gdzie diabeł 
dobranoc mówi, posłuchali. W cudownej okolicy, 
wśród lasów spędzili niespełna dziesięć lat. 

O tym, że Wojciech Komornicki został 
zamordowany przez NKWD, rodzina dowiedziała się 
dopiero niedawno. W Bukównej Sowieci pojawili się 
19 września 1939 roku, żądając wydania broni, 
miesiąc później aresztowali właściciela majątku. 
Ostatni raz widziano go w więzieniu w Stanisławowie. 
W okresie prezydentury Lecha Wałęsy władze 
Ukrainy przekazały nam dokumenty, które zostały 
opublikowane w 1994 roku jako „Listy Katyńskiej ciąg 
dalszy. Straceni na Ukrainie. Lista obywateli polskich 
zamordowanych na Ukrainie na podstawie decyzji 
Biura Politycznego WKP(b) i naczelnych władz 
państwowych ZSRR z 5 marca 1940 roku”. Na tej liście 
znajduje się również Wojciech Komornicki 
z Bukównej. Żal i pretensje rodziny skierowane do 
polskich, a nie obcych władz wiążą się ze śmiercią 
księdza Władysława –  brata pana Jerzego 
Komornickiego.  Miał  tytuł  doktora,  podczas   wojny  
 

Portorose 23. O4.1913 r. 
 

Od lewej: Franciszek Rozwadowski i Aniela 
Komornicka z domu Rozwadowska,  Helena 
Komornicka z domu Słonecka,  Rozwadowska 
Maria z domu Komorowska – żona Tadeusza 
Rozwadowskiego, córka Melania oraz gen. 
Tadeusz Rozwadowski.  
 

sztabu. Powierzono mu ponownie tę funkcję w 1920 roku - nie bez 
oporów ze strony Piłsudskiego.  
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prowadził tajne wyższe studia teologiczne Został 
zamordowany przez hitlerowców w 1941 roku razem 
z profesorami lwowskimi. Niestety, na wrocławskim 
pomniku ku ich czci próżno by szukać nazwiska tego 
wykładowcy. Nie wymieniają go również tablice 
w kościołach. 
 

 
 
 
 
Powroty 
 

Po wojnie Jerzy Komornicki z żoną Izabelą ze 
Sroczyńskich herbu Nowina zamieszkał we 
Wrocławiu. Początkowo był kierownikiem PNZ 
(Państwowe Nieruchomości Ziemskie) w Żórawinie 
i Kalinowicach koło Henrykowa, potem w Centrali 
Nasiennej do emerytury w 1981 roku. We Wrocławiu 
urodziły się córki państwa Komornickich: Ewa 
Komornicka-Medyńska i Maria Keller (obecnie konsul 
honorowy Królestwa Danii). W 1999 roku pan 
Komornicki pojechał z córką zobaczyć swoje rodzinne 
strony. W Bukównej znaleźli tylko zdziczały sad i bzy, 
które niegdyś rosły koło domu. Natomiast w Babinie, 
na miejscu spalonego dworu stoi dziś kołchozowa 
chlewnia i jedynie po dwóch ogromnych kasztanach 
można się zorientować, gdzie był wjazd do tej 
posiadłości. Zachowały się groby rodzinne na 
miejscowym cmentarzu. Dba o nie ksiądz. „Już więcej 
tam nie pojadę, denerwuje się Ewa Komornicka-
Medyńska. Tutaj się urodziłam, w tutejszej, 
niemieckiej architekturze świetnie się czuję. Tam 

byłam wykończona brudem, wyglądem domów 
i ludzi. Inaczej postrzega Ukrainę Jerzy Komornicki. 
„Pomału wieś się dźwiga. Ludzie uprawiają poletka 
łopatami, bo nie mają maszyn, ale widać, że 
nabierają odwagi do przejmowania gospodarstw –  
mówi ze szczerym zadowoleniem”. Oczywiście, że ma 

sentyment do tamtych stron. I do 
mieszkańców. Jakże go nie mieć, gdy po 
tylu latach piszą serdeczne listy do pana 
Komornickiego, witają go z płaczem 
i skarżą się, że dawniej ilekroć mieli jakiś 
problem, to szli do dziedzica, a teraz nie 
mają już do kogo pójść.  
Jerzy Komornicki zmarł 9 lipca 2004 roku, 
jego żona Izabela ze Sroczyńskich 16 
kwietnia 2006 roku. 
 

1) Anzelm Teodor Dzwonkowski, Pamiętniki 
czyli pamiątka po ojcu dla Józefy 
z Dzwonkowskich Komornickiej. Wydali 
z rękopisu Stanislaw i Tomasz Komorniccy, 
PIW, Warszawa 1985. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Zjazd sąsiedzki rodzin Rozwadowskich i Komornickich z okazji 
imienin Marii z Szymanowskich Rozwadowskiej (stoi pierwsza 
od prawej), majątek Babin koło Kałusza, 15 sierpnia 1902 r. 
 

Jerzy Komornicki 

Powyższy artykuł pt. „Zdziczały sad” 
pochodzi z książki zatytułowanej „Saga 
wrocławska” Anny Fastnacht Stupnickiej, 
zawierającej 74 opowieści rodzinnych 
znanych rodów zamieszkałych po wojnie 
we Wrocławiu. 
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Wojciech Komornicki herbu Nałęcz 

  Elżbieta Niewolska 

  Wojciech Komornicki 
urodził się 23 kwietnia 1879 
roku w Zawadce pod Kałuszem, 
w woj. stanisławowskim, jako 
trzecie z dziesięciorga dzieci 
Stanisława i Heleny z domu 
Słoneckiej. Nauki z zakresu 
podstawowej szkoły pobierał 
w domu, gimnazjum ukończył 

w Stryju. Był absolwentem Wyższej Szkoły Rolniczej we 
Freising Bawarii.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W 1904 r. ożenił się z Anielą Rozwadowską, 
herbu Trąby, współwłaścicielką majątku 
w Babinie, w powiecie kałuskim. Tam urodziło 
się ich dziewięcioro dzieci, z których trójka 
zmarła. Znaczna dewastacja majątku po 
pierwszej wojnie światowej uniemożliwiła 
małżeństwu Komornickich odbudowanie dworu, 
budynków gospodarczych i uruchomienie 
produkcji, w związku z czym odsprzedali oni 
swoje udziały bratu Anieli – Wincentemu 
Rozwadowskiemu. Zakupili majątek Podłuże 
w woj. stanisławowskim, jednak zbliżająca się wojna 
polsko-bolszewicka skłoniła ich do przeniesienia się 
do podkrakowskich Łagiewnik, a w roku 1921 do 

Lwowa i do sprzedaży Podłuża. Wojciech Komornicki 
pracował wówczas jako wykładowca w Akademii 
Rolniczej w Dublanach, będącej wydziałem słynnej 
Politechniki Lwowskiej. Inflacja spowodowała 
dewaluację uzyskanych za sprzedaż majątku 
pieniędzy, Wojciech Komornicki podjął więc kolejną 
pracę jako inspektor Galicyjskiego Towarzystwa 
Gospodarczego. W roku 1929 małżonkowie zakupili 
od Witolda Cieńskiego 600-hektarowy majątek 
w miejscowości Bukówna nad Dniestrem, w powiecie 
tłumackim, z czego tylko 50 hektarów obejmowały 
pola uprawne, resztę pokrywały głównie lasy bukowe 
(stąd nazwa wsi). Jak wspominał Jerzy Komornicki 
była to  kraina polowań i raj dla myśliwych. W zimie 
odbywały się znane w okolicy polowania, głównie na 
dziki, lisy i jelenie.. W tych bukowych lasach 
rozpoczęła się przygoda nowego właściciela 
z archeologią.  Wojciecha Komornickiego można 
nazwać chłopomanem. Jego ludyczne nastawienie 
przejawiało się w tym, że chętnie rozmawiał 
z mieszkańcami wsi, z Ukraińcami – po ukraińsku 
(czego uczył też swoje dzieci), z Polakami – po polsku, 
pozwalał obu nacjom korzystać ze swoich lasów, 
wygłaszał różne pogadanki dla włościan i dzielił się 
fachową wiedzą rolną ze wszystkimi, którzy tego 
pragnęli. We wsi był lubiany i poważany, wobec 
służby uprzejmy, choć stanowczy. Był żarliwym 
katolikiem i patriotą, finansował odbudowę Wawelu 
(ma swoją tabliczkę na murze ciągnącym się wzdłuż 
podejścia na zamek), w kościele Mariackim 
w Krakowie zamawiał msze m.in. za spokój duszy 
króla Stefana Batorego. 
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Synowie Wojciecha Komornickiego. Od lewej: Andrzej, 
Władysław, Franciszek, Stefan  i Jerzy Komorniccy. 
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Był także demokratą i liberałem w pozytywnym tych 
słów znaczeniu, otwartym na argumentację i inne 
poglądy. Uczestniczył w liturgii w cerkwi 
greckokatolickiej, kiedy nie mógł dojechać do wsi 
ksiądz. Był także zapalonym myśliwym, organizującym 
polowania dla znajomych ziemian, krewnych 
i przyjaciół.  

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dzięki  Wojciechowi Komornickiemu, znana jest 
prehistoria tych terenów. Kiedy bowiem przeprowadzał 
lustrację lasów w nabytych włościach, spostrzegł na 
grzbiecie wzgórza regularne wzniesienia usytuowane 
półkoliście w systemie trójkowym. Przypuszczając, że są 
to kurhany, zwrócił się do Zakładu Prehistorii UJK we 
Lwowie z sugestią przeprowadzenia wykopalisk 
archeologicznych. Nie zlekceważono jego przypuszczeń 
i podczas badań podjętych w roku 1931 i ponowionych 
w roku 1937 przekopano w sumie trzynaście kurhanów 
datowanych na około 1700-1500 przed Chrystusem. 
Wykonano plan całej nekropoli, dokumentując 
czterdzieści sześć obiektów. W artykule zamieszczonym 
w czasopiśmie „W Otchłani Wieków” z 1938 roku, 
zatytułowanym „Tymczasowe wyniki badań terenowych 
w Bukównej, pow. tłumacki”  Ireny Siwkównej, 
omawiającym wyniki badań i znalezione w kurhanach 
przedmioty wyrażono słowa uznania dla Wojciecha 
Komornickiego za obywatelskie stanowisko i duże 
zrozumienie dla wagi znalezisk, wielkiego entuzjasty 
prehistorii, dzięki któremu badania doszły do skutku.  
Badania rozpoczęte dzięki Wojciechowi Komornickiemu 
ponad osiemdziesiąt lat temu nadal budzą 
zainteresowanie archeologów. W lipcu 2010 roku na 
podstawie umów między Instytutem Prahistorii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
i Instytutem Archeologii Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy w Kijowie oraz Przykarpackim Narodowym 
Uniwersytetem w Iwano-Frankiwsku (dawniej 
Stanisławów) podjęto znowu badania wykopaliskowe 
w Bukównej, prowadzone w ramach projektu 
Narodowego Centrum Nauki, pod tytułem „Elitarna 
nekropola kultury komarowskiej nad Dniestrem”. 
Z polskiej strony kieruje nimi prof. Przemysław 
Makarowicz, który określa cmentarzysko kurhanowe w 
Bukównej jako „jedną z ważniejszych nekropoli 
komarowskiej wersji trzcinieckiego kręgu kulturowego”. 
Eksploracja cmentarzyska przed wojną fascynowała całą 
rodzinę Komornickich, zwłaszcza śledzących te prace 
chłopców, o czym wspominał najmłodszy z rodzeństwa 
Jerzy Komornicki. W notatce na temat wykopalisk 
wspomina o znalezieniu dobrze zachowanego kośćca 
niedźwiedzia, który dla młodych chłopców był 
najbardziej interesujący. Podaje także, powołując się na 
rozmowę z geologiem Konstantym Głażewskim, że 
wszystkie wykopane przedmioty zostały przewiezione 
do Lwowa, opisane i skatalogowane, po czym z uwagi 
na zbliżającą się wojnę wywiezione do Francji i Szkocji. 

Od dołu siedzą: Maryna Komornicka, Jadzia 
Heinrich, Jerzy Komornicki, Isia Rozwadowska 
z Dołpotowa, matka Isi – Janina z domu 
Olszewska, Aniela Komornicka z domu 
Rozwadowska, Stanisława Heinrich z domu 
Łoś – matka Jadzi, żona generała Tadeusza 
Rozwadowskiego – Maniusia Rozwadowska 
z domu Komorowska, Franciszek Komornicki. 
Stoi: Władysław Komornicki. Bukówna  1934 r. 
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Dwór w Bukównej 

 

Majątek był położony w malowniczej scenerii: 
w głębi lasu, niecałe 1,5 km od wysokiego brzegu 
Dniestru, 30 km na północny wschód od 
Stanisławowa i ponad 20 km na południe od 
Tłumacza, miasta powiatowego. Od wsi oddzielała go 
rozległa i głęboko wcięta w podłoże dolina 
niewielkiego potoku. Na jej stokach znajdowało się 
pastwisko wiejskie, przecinała ją także stara wiejska 
droga z mostkiem na strumieniu, mało już wówczas 
uczęszczana, najkrótsze połączenie z sąsiednim 
Miłowaniem. Z dworu widać było zabudowania 
wiejskie położone na stoku i wypłaszczeniu po drugiej 
stronie doliny. Dwór był starym, drewnianym, 
częściowo glinianym, później przebudowanym 
budynkiem  o powierzchni ok. 200 m2, krytym 
gontem. Posiadał 9 pokoi użytkowych, w tym 1 na 
piętrze i był częściowo podpiwniczony. Parku nie 
było.  Od  strony  północnej  i  wschodniej  dom okalał  
 

 
 

 
bukowy las. Wzniesiono go na stoku, wejście było od 
podjazdu, z drugiej strony znajdował się ogród. Na 
północ od dworu w lesie, stała kaplica. Po drugiej 
stronie drogi polno-leśnej, prowadzącej do wsi stały 
zabudowania gospodarcze: obory, gumna, lodownia. 
Dwór nie istnieje. Miejsce po nim rozpoznał Jerzy 
Komornicki po starych bzach, gdy odwiedził Bukównę 
wiele lat po wojnie. 
 

Dziękuję Paniom – Annie Fastnacht 
Stupnickiej i Ewie Komornickiej Medyńskiej 
oraz prof. Przemysławowi Makarowiczowi 
za udostępnienie informacji oraz zdjęć 
dotyczących rodziny Komornickich 
z Bukównej w powiecie tłumackim.  
 

Elżbieta Niewolska 
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Od Redakcji 
 Informacje dotyczące aresztowania i śmierci 
Wojciecha Komornickiego zawarte są w książce pt. 
„Śladem zbrodni katyńskiej. Lista ukraińska.” Wyd. 
Warszawa 1998. Opracowało ją i wydało Centralne 
Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji RP, a rozprowadzała  Rodzina Katyńska 
wśród rodzin ofiar. Ponieważ na tzw. „liście 
ukraińskiej” wśród ponad 4000 pomordowanych 
znajduje się mój dziadek (Jakub Panachida), brat 
babci (Leon Burczyński) oraz wielu innych obywateli 
Tłumacza posiadamy ją w swoich zbiorach 
rodzinnych. Polacy aresztowani w Tłumaczu 
i okolicach wywożeni byli w kierunku Kijowa 
i Chersonia, i tam mordowani w katowniach NKWD. 
Zakopano Ich w zbiorowych mogiłach w Bykowni pod 
Kijowem (obecnie jest to dzielnica Kijowa). W 2012 r. 
wybudowano tam i otworzono cmentarz. Imiona 
i nazwiska wyryte są na tablicy przy symbolicznym 
ołtarzu oraz na specjalnych tabliczkach 
umieszczonych wzdłuż drogi kaźni, gdzie dodano 
także miejsce pochodzenia zamordowanego. Taką 
tabliczkę ma także  Pan Wojciech Komornicki. 
 

Wypis z książki: 
 

 „Wojciech Komornicki herbu Nałęcz, syn 
Stanisława i Heleny, urodzony w Zawadce k. Kałusza 
23.04.1879 r., inżynier rolnik, ziemianin. Aresztowany 
w swoim domu w Bukównej 19 października 1939 r. 
Przewieziony do aresztu w Tłumaczu, a w listopadzie 
1939 r. do więzienia w Stanisławowie. Stąd 13 grudnia 
1939 r. do Chersonia. W końcu marca 1940 r. 
wywieziony do więzienia w Nikołajewie, ostatnia 
wiadomość z września 1940 r.”  Data określająca 
nadejście ostatniej wiadomości, którą otrzymał 
prawdopodobnie ktoś z rodziny P. Wojciecha nie 
oznacza, że jeszcze w tym czasie żył, ponieważ 
znajdował się na liście NKWD pod nr 067/2, która 
dokładnie określała czas „likwidacji”. Wg tej listy został 
zamordowany między 19 a 31 maja 1940 r. w grupie 
106 współwięźniów. 
 Jednym z aresztowanych i wywiezionych do 
Kijowa był Andrzej Jakubowicz, ziemianin z Bortnik, 
hodowca koni. Nie trafił na listy NKWD ponieważ 
prawdopodobnie bolszewicy potrzebowali go do opieki 
nad końmi. Dzięki temu przeżył i po wojnie spisał 
pamiętnik, a nasz archiwista dr Michał Nikosiewicz go 
zachował. Na podstawie różnych wspomnień 

opracował min. artykuł o wydarzeniach w pierwszych 
miesiącach wojny w Tłumaczu. Z tego opracowania 
pochodzi cytowany poniżej fragment: 
 „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 Komornickiego, 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 Stanisła-
wowie. 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”.  

 

 Fragment tablicy na cmentarzu w Bykowni  
z nazwiskami pomordowanych. 
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Tłumacz i inne miejsca w biografii 

Profesora Benedykta Fulińskiego 
 

Danuta Nespiak 
 

 
 
 
 

 

Państwowe gimnazjum koedukacyjne z polskim 
językiem wykładowym w galicyjskim Tłumaczu 
uroczyście otwarto 10 października 1910 r. Starania 
o jego utworzenie trwały od 1906 roku,  a trud ten 
podjął Społeczny Komitet Założycielski, w skład którego 
weszli światli i zacni obywatele tłumaccy: lekarz Antoni 
Howorko, notariusz Władysław Dolais, kupiec 
i właściciel sklepu rzeźnickiego Antoni Piotrowicz, 
a także ks. Ferdynand Majewski - proboszcz parafii św.  
Anny. Sprawie wydatnie pomógł baron Stefan Mojsy 
Sochacki, wybrany głosami Polaków i Żydów do Sejmu 
Galicyjskiego. W gronie powołanego w 1910 roku. 
w zespole profesorów gimnazjum znalazł się 29-letni dr 
Benedykt Fuliński, absolwent Wydziału Filozoficznego 
Uniwersytetu Jana Kazimierza, który przed objęciem 
tej pedagogicznej pracy uczył w VII gimnazjum we 
Lwowie. Pochodził z rodu szlachty zagrodowej ziemi 
stanisławowskiej i jak głosiła tradycja rodzinna, 
pieczętującej się herbem Rogala. Jednak wywodu 
szlacheckiego Fulińscy po rozbiorach I Rzeczpospolitej 
nie przeprowadzili. Benedykt urodził się 21. IX. 1881 r. 
w Chlebowicach Świrskich pow. Przemyślany, woj. 
tarnopolskie. Jego ojciec Karol Walerian przyszedł na 
świat 20 sierpnia 1841 r. w Stanisławowie, matka Julia 
Adelajda z Widajewiczów była 8 lat  młodsza od  
męża. Rodzina matki gospodarowała w Wołcniowie 
pow. żydaczowski w woj. stanisławowskim i tam 

w dworku organizowane były familijne zjazdy. Na 
jednym z nich mały Benedykt wywołał aplauz 
zgromadzonych gości wykonaniem ludowej piosenki. 
We wspomnieniach profesora Fulińskiego, przecho-
wywanych dzisiaj w archiwum rodzinnym przez jego 
wnuka Rafała są informacje dotyczące owych 
Chlebowic: „Pamięcią dziecinną sięgam czasów kiedy 
moi rodzice gospodarzyli na zagrodzie szlacheckiej 
zwanej Chłopieczyzną w Chlebowicach Świrskich, 
własności mego dziadka, ojca mojej matki Adama 
Widajewicza, która to własność na skutek zrzeczenia 
się rodzeństwa mojej matki przeszła na jej własność”. 
Chlebowice była to spora wieś licząca ponad 1800 
mieszkańców, ale siedziba gminy i parafii były 
w Świrzu, i należały do dóbr Świrskich. Dobra te 
w 1908 r. przeszły do Ireny z Wolińskich, żony hr. 
Roberta Lamezan-Salins, których córka Irena wraz 
z mężem gen. Tadeuszem Komorowskim „Borem” - 
komendantem A.K. byli właścicielami ich do 1930 
roku. Nie wiadomo z jakich przyczyn Karol Walerian 
i jego żona Julia sprzedali Chłopieczyznę,  gdzie 
urodziły sie ich dzieci. Czworo zmarło we wczesnym 
dzieciństwie, pozostało dwoje - Benedykt i jego siostra 
Karolina.  Fulińscy potem dwukrotnie zmieniali miejsce 
osiedlenia, co łączyło się z charakterem pracy Karola 
Waleriana, związanej  bądź to z gospodarką leśną, 
a przede wszystkim z rolnictwem. Z przekazów 
rodzinnych wiemy, że kilka lat współgospodarzył 
w Balicach Podróżnych pow. Żydaczów, woj. 
stanisławowskie - zaścianku szlacheckim, z Widaje-
wiczami. Stad po krótkim epizodzie lwowskim przenieśli 
sie do Stanisławowa, gdzie Benedykt rozpoczął naukę 
w gimnazjum. Źródłem utrzymania rodziny było 
zakupione duże gospodarstwo ogrodnicze w Knihinie 
Górce, koło Stanisławowa, które z powodzeniem 
prowadził ojciec Benedykta, mając zbyt z produkcji 
warzyw i owoców w tym mieście. Silne związki 
z rodziną, patriotyzm, zainteresowania historią 
i przyrodą ojczystego kraju wyniósł Benedykt z domu. 
W nim światli rodzice stworzyli takie warunki, że dom 
stał się miejscem zebrań gimnazjalnych kolegów 
Benedykta w zorganizowanych przez niego kółkach 
samokształceniowych. „Ojciec mój, całe swe uczucie 
na jakie go było stać zlewał na mnie.  Nie mniejszej 
troski doznawałem od swej Matki”  –  słowa te 
skreślił Benedykt Fuliński we wspomnieniach 
pisanych w lutym 1940 roku w mrocznym czasie 
sowieckiej okupacji Lwowa.  

Benedykt Fuliński przy mikroskopie w Instytucie 
prof. Rudolfa Weigla we Lwowie. 
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We wspomnieniach tych brak jest szczegółów 

dotyczących wydarzeń z lat gimnazjalnych. Wiadomo 
tylko, że był inicjatorem i  organizatorem kół samo-
kształceniowych, gdzie poznawali historię i geografię 
ojczystego kraju. W 1901 roku po ukończeniu 
gimnazjum i złożeniu egzaminu maturalnego Benedykt 
rozpoczął studia z zakresu zoologii na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Do Lwowa 
przeniósł się sam, a rodzice zostali w Stanisławowie, 
likwidując tam cały stan posiadania. W trakcie studiów 
stracił ojca, który zmarł nagle w listopadzie 1904 r.,  
a matka wkrótce przeniosła się do Lwowa. Był to 
niełatwy z uwagi na warunki materialne okres w życiu 
ich obojga. Określił je krótko: „Chłodno nam było 
obojgu, ale nie głodno”. Warunki te rekompensował 
sam fakt zamieszkania i studiowania we Lwowie.  

Rozkwit kulturalny i oświatowy Lwowa przed 
pierwszą wojną światową oparty był przede wszystkim 
na Uniwersytecie Lwowskim. Znakomita polska kadra 
profesorów, wielokierunkowość studiów, poziom 
naukowy wysunęły Uniwersytet Lwowski na pierwsze 
miejsce w Austrii po Uniwersytecie Wiedeńskim. Nauki 
przyrodnicze na Wydziale Filozoficznym, na którym 
studiował Benedykt Fuliński, szczyciły się zespołem 
uczonych   tej   miary,   jak  Benedykt   Dybowski, Józef  

Nusbaum-Hilarowicz, Marian Raciborski 
czy Antoni Rehman. Absolwenci Wydziału 
Filozoficznego zatrudnieni byli w dużej 
liczbie w lwowskim i poza lwowskim 
szkolnictwie średnim. On również po 
złożeniu egzaminu dla nauczycieli szkół 
średnich rozpoczął pracę w V i VII 
gimnazjum lwowskim. Praca ta, którą 
bardzo lubił nie stanowiła przeszkody 
w dalszym kształceniu.  „Moja najuko-
chańsza Matka doczekała się jeszcze tego, 
czego nie mógł doczekać się mój ojciec, 
mianowicie mojego doktoratu filozofii”- 
napisał jej syn. Tytuł ten otrzymał w 1907 
roku. Nie przerwał również pracy 
w gimnazjach lwowskich. Przerwał ją 

dopiero, gdy w roku szkolnym 1910 - 1911 podjął ją 
w gimnazjum tłumackim, gdzie uczył biologii 
i geografii. Krótki roczny pobyt w Tłumaczu miał swoją 
przyczynę. W laboratorium Katedry Zoologii, gdzie 
pracowali asystenci profesora Nusbauma-Hilarowicza 
poznał młodziutką studentkę Stefanię Hauserówną. 
Ich ślub odbył się w 1912 r. i młodzi małżonkowie 
pozostali we Lwowie. Żona Benedykta Fulińskiego –  
Stefania Janina była córką Leopolda Franciszka 
Hausera (ur. 22. XI 1844 roku w Kałuszu, zmarłego 9. V 
1908 roku we Lwowie) znakomitego prawnika, 
historyka, pisarza, pierwszego Prezesa Związku Sędziów 
Polskich w Galicji, autora monografii Przemyśla, 
założyciela przemyskiego teatru Fredreum i wielkiego 
patrioty i społecznika. Benedykt Fuliński habilitował się 
na Uniwersytecie Lwowskim w 1917 r. Uczył nadal w VII 
gimnazjum lwowskim, pracując jednocześnie naukowo 
w Katedrze Zoologii i Anatomii Porównawczej Zwierząt, 
kierowanej przez profesora Józefa Nussbauma, który 
skupił wokół siebie liczne grono uczniów. Benedykt 
Fuliński i jego 2 kolegów z Katedry należało do 
ulubionych uczniów profesora „Ogromnie dla mnie 
sympatyczni ze względu na swe wielkie zalety 
charakteru i umysłu.” stwierdził Nusbaum w swojej 
biografii. Już jako ojciec 2 synów (Jędrzeja i Jacka) 
Benedykt brał udział w walkach z Ukraińcami o Lwów 
w 1918 r., za co odznaczony został Krzyżem Walecznych 
i medalem Orlęta. W 1919 roku otrzymał tytuł 
profesora nadzwyczajnego i kierownictwo Katedry 
Zoologii i Anatomii Zwierząt Domowych na Wydziale 
Rolniczo-Lasowym Politechniki Lwowskiej, a cztery lata 
później  został   profesorem   zwyczajnym.  Był  jednym  

Członkowie  Towarzystwa  Naukowego im.  Mikołaja 
Kopernika we Lwowie, Lwów ok. 1910 roku. Stoją od 
lewej: prof. dr Jan Hirschler, prof. dr Wojciech 
Rogala, prof. Stanisław Pawłowski, prof. dr Benedykt 
Fuliński. Siedzą: prof. dr Julian Tokarski, prof. Rudolf 
Zuber, prof. Jan Grochmalicki, prof. Edward 
Schechtel. 
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z założycieli Polskiego Towarzystwa Zoologicznego i do 
wybuchu I wojny światowej pełnił obowiązki redaktora  
naczelnego jego organu „Zoologica Poloniae”. W 1932 
roku wybrany został na członka korespondenta Polskiej 
Akademii Umiejętności, czynnie działał w towa- 
rzystwach naukowych, zwłaszcza w Polskim 
Towarzystwie Przyrodników im. Kopernika. Był 
miłośnikiem polskiej przyrody, długoletnim redaktorem 
naczelnym czasopism „Kosmos” oraz „Przyroda 
i Technika”, gdzie zamieszczał liczne artykuły 
popularno-naukowe. Fulińscy mieszkali we Lwowie 
przy ul. Tarnowskiego we własnej, dużej willi 
z portykiem kolumnowym i tarasami od strony ogrodu 
i należeli do elity środowiska akademickiego Lwowa. 
W atmosferze wysokiej kultury tego domu wychowały 
się ich dzieci – 4 synów i córka, które dopisały do 
historii rodziny piękne karty w latach 1939-1946,  
angażując się w czasie sowieckiej i niemieckiej okupacji 
Lwowa w AK-owski ruch oporu, a dom przy ul. 
Tarnowskiego stał się schronieniem dla wielu działaczy 
konspiracyjnych, rodzin pracowników Uniwersytetu, dla 
tzw. „bieżeńców”,  Polaków uciekinierów z zachodniej 
Polski. Po wojnie 3 synów Benedykta Fulińskiego - 
Stefan, Jacek i Wojciech przekazało etos i tradycje 
akademickie Lwowa, jako profesorowie Politechniki 
i Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Ich ojciec nie 
doczekał tych czasów. Złamany psychicznie 
z nadszarpniętym zdrowiem, zwłaszcza po wiadomości 
o zamordowaniu przez Niemców profesorów 
akademickich uczelni miasta zmarł we Lwowie 2 lutego 
1942 r. Spoczywa na Górce Powstańców Cmentarza 
Łyczakowskiego we Lwowie.  

Ostatni rok  
Domu Wychowawczo-Naukowego  

SACRÉ COEUR we Lwowie 
 

Anna Mierzwińska z domu Chodkiewicz 

 
Moje kochane lwowskie 
Sacré Coeur!  Może to 
brzmi sentymentalnie, 
ale w tym pięknym 
gmachu, w jego salach 
i ogrodzie-parku spędzi-
łam cztery lata mojego 
szkolnego życia. Trzy 

klasy gimnazjalne do 1939 roku, a w roku szkolnym 
1939/40. IVB oraz 8. klasę sowieckiej 10-latki. Do 
wybuchu II Wojny Światowej były to beztroskie lata, 
ale nabywane w Sacré Coeur wychowanie 
i wykształcenie było bardzo wartościowe. Byłyśmy 
bardzo zgraną klasą tzw. „bananów”, w odróżnieniu 
od klasy oddziału „A” zwanej „Ananasami”. Miałyśmy 
doskonałe profesorki - Matki zakonne i osoby świeckie. 
Nosiłyśmy granatowe mundurki z błękitnymi kołnie-
rzykami, a w dni świąteczne białe bluzki z dużymi 
niebieskimi kołnierzami. „Sacré Coeur’ki”, obok 
„Jadwiżanek” (z gimnazjum Królowej Jadwigi), były we 
Lwowie bardzo popularne i cieszyły się sympatią 
młodzieży.  

W naszym Sacré Coeur, mimo pogodnej i ciepłej 
atmosfery, panowała duża dyscyplina, a w drobiazgach 
trochę śmieszne, niemal klasztorne rygory, dzisiaj 
wesoło wspominane. Latem i zimą obowiązywały 
fildekosowe pończochy – o podkolanówkach, nawet 
w upały, nie było mowy. Do pięknej kaplicy Sacré 
Coeur można było wejść o każdej porze, ale… 
w białym welonie, w którym zresztą wyglądało się 
uroczo. Najlepsze uczennice były z końcem roku 
dekorowane szeroką wstążką: wzorowe niebieską, 
a bardzo dobre zieloną. Bardzo dużym autorytetem 
była Matka Przełożona. Przy spotkaniu z Nią 
należało zatrzymać się i pięknie, głęboko ukłonić – 
trzymając obiema rękoma plisowaną spódniczkę. 
Czasem bywało to trudne dla rozpędzonej uczennicy, 
ale odpowiedzią był zawsze miły uśmiech i przyjazne 
skinienie głowy. Mimo tych drobnych rygorów 
i ceremonialnych zachowań w pewnych 
okolicznościach, byłyśmy (zwłaszcza my) trochę 

Benedykt Fuliński z synem Jackiem 
 i Czesiem Strzetelskim (dziecko z tyłu). 
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Tłumacki Opłatek.  13 stycznia 2018 roku 

w Ośrodku Działań Społeczno Kulturalnych 

„Piast” we Wrocławiu odbyło się spotkanie 

opłatkowe członków Ogólnopolskiego 

Oddziału Tłumaczan. Spotkanie zaszczycili 

zaproszeni goście oraz chór „Piastuny”, który 

zaprezentował  piękne widowisko oparte na 

motywach pastorałek Leona Schillera 

i fragmentach biblijnych. Zdjęcia: Krzysztof 

Majer, Stanisław Ziobro, Elżbieta Niewolska. 
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Wielki Koncert Kresowy 2018 
 

Kolejna patriotyczna uroczystość  we 

Wrocławiu, rozpoczynająca  w  2018 

roku dziewiątą edycję akcji „Mogiłę 

pradziada ocal od zapomnienia”. Na 

zdjęciach: organizatorzy, uczniowie 

dolnośląskich szkół, zespoły taneczne 

oraz gość honorowy i patron akcji 

Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz. 
 

Zdjęcia: Łukasz Wolski 
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niesforną gromadką „bananów”, jednak pogodnych, 
pełnych życia dziewczynek, napełniających gwarem 
i śmiechem raczej dostojny gmach Sacré Coeur.  

Kiedy w czerwcu 1939 roku rozjeżdżałyśmy się ze 
Lwowa – lwowianki na wakacje, a internistki do domów 
w różnych stronach Polski – nie przeczuwałyśmy, że 
żegnamy na zawsze naszą ówczesną rzeczywistość. 
We wrześniu pamiętnego 1939 roku rozpoczęłyśmy 
w Sacré Coeur normalną naukę, a okropności 
początków wojny nie docierały jeszcze w pełni do 
naszej świadomości. Czułyśmy już jednak dużą 
zmianę w ogólnym klimacie naszego otoczenia. Matki 
chodziły smutne, napięte i niespokojne. Siostry 
zakonne były ciche i przerażone. Radykalne zmiany 
nastąpiły po zajęciu Lwowa przez Rosjan. Zmieniały 
się profesorki, a Matki i Siostry przygotowywały się 
do wyjazdu do domów Sacré Coeur w Zbelitowskiej 
Górze i Polskiej Wsi pod Poznaniem. Patrzyłyśmy 
zaszokowane na (śliczną w habicie) Matkę 
Grocholską, która teraz w cywilnym ubraniu, z krótko 
ostrzyżonymi włosami, wyglądała i poruszała się 
dziwacznie. Pewnego dnia naszą gospodynię klasy, 
a moją ulubioną Matkę Belakowicz (uczyła nas języka 
francuskiego), zastąpił nowy wychowawca. Był nim 
młody radziecki aktywista – podobno wychowany bez 
rodziny w domu dziecka i wielbiający fanatycznie 
„ojca” Stalina. Z miejsca usiłował nam w bardzo 
prymitywny sposób wpoić własne poglądy. Mój Boże! 
cóż to był za okaz – zaprzeczenie i tragiczne przeciwień-
stwo naszych wyobrażeń wychowawcy. Z grzeczności 

słuchałyśmy go uprzejmie, pokpiwając na uboczu. 
Dziś zdaję sobie sprawę, jak byłyśmy niefrasobliwe, 
gdyż szalał przy byle okazji, nazywając nas małymi 
wrogami ludu. Uczył nas biologii, a teorię Darwina 
(stąd nazywałyśmy go „Darwinem”) ilustrował 
małpimi grymasami i ruchami osobnika skaczącego 
po drzewie. Inni „zmiennicy” naszych pedagogów nie 
byli tak charakterystyczni, więc ich postacie zatarły 
się w mojej pamięci. W tym okresie zrobiło się już 
w Sacré Coeur zupełnie inaczej – obco, smutno i niepe-
wnie. I tak dotrwałyśmy do owego pamiętnego 
lutowego dnia 1940 r. Pamiętam, że zbliżał się już 
dzwonek pierwszej lekcji, a w klasie było nas jakby 
mniej niż normalnie. Byłyśmy też niespokojne 
powtarzając sobie wieści o nowym wywozie do Rosji. 
W progu stanął „Darwin”. Miał zawziętą minę. Bez 
zwykłego gadulstwa pochylił się nad dziennikiem i…  
zaczęło się. Jeszcze dzisiaj słyszę jego chrapliwy głos, 
gdy zaczął sprawdzać naszą obecność: 
Bartel Celina – jestem obecna  
Chirowska Anna – nieobecna, wywieziona 
Chodkiewicz Anna – obecna (to ja – ocalałam od 
wywózki przez przypadek) 
Chroniewicz Ziuta – nieobecna, wywieziona 
Dolna Maria – obecna 
Greiner Krystyna – nieobecna, wywieziona 
Tutaj nastąpiła cisza. „Darwin” przerwał 
wyczytywanie. Zmieniony na twarzy, z drgającą 
grdyką, z trudem starał się wymówić następne 
nazwisko. Krysia była śliczną, subtelną dziewczynką 

Uczennice kl. 4B „Banany” w Gimnazjum Sacré Coeur we Lwowie w 1939r. i ich podpisy 
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i „Darwin” miał do niej wyraźną słabość. Naciągałyśmy 
ją nawet z tego powodu, bo czasem wpatrywał się 
w nią jak urzeczony. Widocznie aktywista nie był 
pozbawiony ludzkich uczuć. Następna Teresa Jezierska 
- także była wywieziona. Dalsze nazwiska dudniły mi 
już głucho, a słowa „wywieziona” przytłaczały coraz 
bardziej. I tak znikały z mego życia kolejne koleżanki 
i przyjaciółki. Gdy „Darwin” skończył czytanie 
obecności, zapanowała w klasie wielka cisza. My 
zawsze takie pogodne i niefrasobliwe zrozumiałyśmy 
nagle, że w nasze życie wkroczyło coś bardzo 
poważnego i nieubłaganego. Jak straszne miało być 
to „nowe”, wtedy jeszcze nie przeczuwałyśmy. Potem 
to już była smutna nauka zminimalizowanej klasy 
„bananów”.  

Tamtego pamiętnego dnia ubyło więcej niż 
połowa klasy. W miarę upływu czasu z różnych 
powodów ubywały inne koleżanki. Internat przestał 
istnieć. Matki zmuszone opuszczały Zakład coraz 
liczniej i nic już nie miały w jego sprawie do 
powiedzenia. Najdłużej chyba pozostały Matka 
Tarasowicz i Matka Włodarkiewicz. Obie wspaniałe, 
dzielne, energiczne i mądre, wywierały zawsze duży 
wpływ na naszą osobowość. Do czerwca 1940 roku, 
do końca dni mojego Gimnazjum Sacré Coeur, 
dotrwała niewielka gromadka, a w niej najbardziej 
pamiętne koleżanki i przyjaciółki: Marysia Osińska, Iza 
Szeptycka, Stasia Rotter, Dzidzia Petri, Halina Epler, 
Celina Bartel i Hania Mossor, która niestety została 
wywieziona kilka miesięcy później.   

  

O Autorce wspomnień 
 
Stanisław Mierzwiński, Gliwice 31 maja 2015 r. 
 

Anna z Chodkiewiczów Mierzwińska (1923-
2010) uczęszczała do gimnazjum Sióstr SACRÉ COEUR 
we Lwowie. W roku szkolnym 1939/40 była tam w 
IVB klasie gimnazjalnej, przemianowanej wtedy na 8 
klasę 10-letniej  sowieckiej szkoły średniej. Owego 
lutowego dnia 1940 roku cudem ocalała od wywózki 
na Sybir, gdyż w czasie nalotu NKWD była u koleżanki 
w mieszkaniu piętro niżej. Była córką płka Kazimierza 
Chodkiewicza, dowódcy żandarmerii wojskowej we 
Lwowie, który w 1939 roku przez Węgry dostał się do 
Francji i Anglii. W 1945 roku  osiedliła  się w Bytomiu. 
W  1947 roku,  na  życzenie  Ojca i chroniąc się  przed  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
uwięzieniem w PRL, z wielkim narażeniem 
i ryzykiem, dostała się przez „zieloną granicę” do 
Maczkowa (Meppen w NRF), a następnie do 
Londynu, gdzie przebywał Jej Ojciec. W 1948 roku 
wróciła do kraju, wyszła za mąż, miała dwie córki 
i dwóch wnuków.  roku szkolnym 1940/41 poznała 
swojego przyszłego męża, Stasia, kolegę szkolnego 
w 9 klasie sowieckiej 10-letniej szkoły średniej we  
Lwowie, gdzie została przeniesiona po likwidacji 
zakładu SACRÉ COEUR. Szkoła ta mieściła się 
w gmachu IV Gimnazjum im. Św. Marii Magdaleny 
we Lwowie. Pomimo zawieruchy wojennej, czasów 
PRL, przeżyliśmy szczęśliwie 8 lat narzeczeństwa we 
Lwowie i potem już w Gliwicach 62 lata małżeństwa. 
Posiadała wrodzoną ogromną życzliwość dla ludzi 
oraz przyrody. Obdarzona dobrym, szlachetnym 
i twórczym charakterem, pisała piękne wiersze 
i rzeczowe listy podnoszące na duchu. Jej osądy 
i rady były trafne i pomocne. Swoim twórczym, 
krytycznym umysłem wspomagała męża w jego 
działalności.  Umiała zadziwiająco trafnie i życzliwie 
wspomagać napotykanych ludzi – dzięki zdolności 
wczuwania się w ich odczucia, czym zjednywała 
sobie prawdziwych przyjaciół. 

Załączone 
zdjęcie Autorki 

zostało 
wykonane 

w 1943 roku 
we Lwowie. 
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Dniestr – sentymentalna  podróż kajakiem 
do krainy rodziców 

Stanisław Wodyński 

Opisując historię tych, którzy w łańcuchu 
pokoleń przed nimi żyli – przekazuję pamięć o nich 
wnuczkom i wnukom. Rok wyprawy 2002. 
Z zamiarem spłynięcia Dniestrem nosiliśmy się od 
momentu, kiedy to po raz pierwszy popatrzyliśmy 
z wysokiej skarpy w Mariampolu na rzekę – wijącą się 
meandrami, płynącą wartkim nurtem z północnego 
zachodu na południe. Minęło już piętnaście lat 
z okładem od naszej wyprawy Dniestrem. Jednak ten 
przecież tylko tydzień, jaki spędziliśmy w kajaku 
płynąc z rzeki nurtem – pamiętać będziemy do końca 
naszych dni. Była to bowiem wielka, a może nawet 
największa  w naszym życiu przygoda! Napisany zaś 
przeze mnie w Internecie opis naszej podróży, stał się 
wśród wodniaków wybierających w tamte strony na 
spływ kajakowy prawdziwym bestsellerem. Przez 
długi czas, każdego roku, jak tylko słońce było wyżej 
i bliżej było lata otrzymywałem listy albo telefonowano 
do mnie z prośbą o bardziej szczegółowe wyjaśnienia 
do mojego przewodnika po Dniestrze. Proszono mnie 
też o pomoc w załatwieniu możliwości pozostawienia 
samochodu pod opieką na czas spływu. W ciągu 
ostatnich lat jakie minęły od naszej, bądź co bądź 
dosyć egzotycznej wtedy eskapady – spływy 
kajakowe Dniestrem stały się w Polsce coraz bardziej 
popularne. Organizują je biura turystyczne, kluby 
kajakowe, wyprawiają się indywidualni wodniacy. 
Aby w ten sposób poznać smak mitycznego Wschodu, 
odbyć sentymentalną podróż do legendarnej krainy 
rodziców, dziadków.  
 

Dniestr 
 

Był to pierwszy rok trzeciego tysiąclecia – 
magicznie otwierający bezkres możliwości stojących 
jeszcze przed nami. Byliśmy wtedy zdecydowani 
zrobić coś niezwykłego, szczególnie podniecającego. 
Ja wkraczałem w sześćdziesiątkę, Stanisław dobijał 
pięćdziesiątki. Świadomość, że Dniestr zmierza ku 
Morzu Czarnemu, a swój bieg rozpoczyna w Beskidzie 
Wschodnim od strumieni, które mają swoje źródła 
jeszcze w Polsce w Bieszczadach – była dla nas czymś 
szczególnie pociągającym. W dodatku wszyta, pod 
skórę naszego dzieciństwa nostalgia za utraconą małą 

ojczyzną naszych rodziców, którzy traumę 
wypędzenia mimowolnie przekazywali nam, wraz 
z wyidealizowanymi wspomnieniami swojej młodości  
powodowała, że postanowienie płynięcia Dniestrem   
stawało się coraz bardziej realne. 

 

 

 
Na szczególne słowa uznania zasługuje mój 

współtowarzysz wyprawy Stanisław, który poza 
krótką, naszą wspólną wyprawą kajakiem Pilicą – nie 
miał większego wodniackiego doświadczenia. A mimo 
to od razu przystał na propozycję wyruszenia na 
Ukrainę, tym razem na spływ. W dodatku w tak 
szczupłym składzie dwóch łodzi. Ja miałem w załodze 
swoją żonę Barbarę, która tylko w kajaku uznawała 
moje bezdyskusyjne prawo do dowodzenia i posługi-
wania się sterem. Stasiu natomiast wziął na 
towarzysza wakacyjnej podróży najstarszego syna 
Mateusza. Dwoma objuczonymi składanymi kajakami 
i innym turystycznym ekwipunkiem oraz zapasami 
wody i żywności na dwa tygodnie samochodami  
wyruszyliśmy późnym popołudniem z przejścia 
granicznego Medyka – Szegine w drogę. 

 

Trasa wycieczki 
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Dojazd 
 

Trasa wiodła przez Sambor, Drohobycz, Stryj, 
Kałusz, do Stanisławowa. Przed nami do pokonania 
od granicy pozostawało 210 km. Sam dojazd 
obfitował w różne przygody, które na szczęście 
kończyły się dobrze, mimo że podróżowaliśmy nocą, 
próbowaliśmy skracać sobie drogę, błądząc przy tej 
okazji po bezdrożach. Zdesperowani zatrzymy-
waliśmy przygodnie napotkanych tubylcow, pytając 
o właściwy kierunek, itp. Słowem – zachowywaliśmy 
się w sposób jaki stanowczo odradzają wszystkie 
przewodniki turystyczne. Po bezskutecznym 
poszukiwaniu w Stanisławowie hotelu, który 
przygarnąłby nas na nocleg za przystępną na naszą 
kieszeń cenę – wyruszyliśmy około 2 w nocy do 
Mariampola, miejscowości położonej nad Dniestrem 
skąd pochodzą rodzice Stanisława. 

Tak jak przypuszczaliśmy, nasi gospodarze 
z którymi utrzymywaliśmy kontakt poprzez przedsta-
wiciela tamtejszej administracji samorządowej, nie 
mogąc się nas doczekać poszli spać. Obudziliśmy ich 
nad ranem, kiedy było już jasno i 21 lipca 2002 roku 
rozpoczęła się nasza ekspedycja  w pełnym tego 
słowa znaczeniu – eksploracyjna, której celem 
było przetarcie szlaku kajakowego Dniestrem dla 
turystów z Polski. Nasz plan wyprawy przewidywał 
bowiem poza oczywiście samym płynięciem – 
badanie, a nawet tworzenie warunków do uprawiania 
tam tej formy turystyki.  Wprawdzie tradycje 
spływów kajakowych Dniestrem sięgają jeszcze do 
czasów galicyjskich, a potem w II Rzeczpospolitej był 
to ulubiony i bardzo popularny szlak wodny. Brzegi 
rzeki były miejscem licznych biwaków harcerskich, 

a młodzież akademicka ze Lwowa docierała kajakami 
do Dniestru szlakiem rzeki Wereszycy z Janowa – 
usytuowanego powyżej Gródka Jagielońskiego, dokąd 
wtedy ze Lwowa było dogodne połączenie kolejowe. 
W czasach sowieckich swobodne przemieszczanie się 
obywateli było niemile widziane, a nawet zabronione, 
wymagało specjalnych zezwoleń i ruch na rzece 
praktycznie zamarł. O naszych zamiarach zorga-
nizowania spływu poinformowaliśmy także tamtejsze 
władze rejonowe w Haliczu, których przedstawiciele: 
pan starosta Grigorij Michajłowicz Iwasniszyn 
i wicestarosta, a zarazem prezes fundacji 
„Pojednanie”, pan Włodzimierz Brodowicz, stali się 
gorącymi  zwolennikami  i  kibicami  naszej  wyprawy. 
 
 

Mariampol 
 

W Mariampolu założyliśmy główną bazę, która 
zapewniała nam możliwości bezpiecznego 
pozostawienia samochodów na czas płynięcia, 
mogliśmy tam także swobodnie i w bardzo dobrych 
warunkach nocować. Tam też uzyskaliśmy wsparcie 
logistyczne na czas wyprawy wzdłuż brzegu. Pan 
Michał Koryjenko z wielką odpowiedzialnością podjął 
się zadania towarzyszenia nam na trasie 
samochodem, do którego, pakowaliśmy namioty, 
śpiwory, zapasy żywności i inny sprzęt, który był 
niepotrzebny na wodzie. 

 
 
 

 
Każdego ranka przed wypłynięciem uzgadnialiśmy 
długość dziennej trasy i miejsce, w którym nas –

nieżyjący już dzisiaj pan Michał – miał oczekiwać. 
Jego rola była nie do przecenienia. Dokonywał po 

Pierwsze chwile na kajaku 

Kościół i klasztor sióstr szarytek (dawniej 
kapucynów) w Mariampolu 
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drodze zakupów  uzupełniających  nasze  zapasy,  
dzielił  się z nami swoją znajomością rzeki i terenów 
przez które przepływaliśmy, był niezastąpiony 
w kontaktach z mieszkańcami naddniestrzańskich 
wiosek, którzy odwiedzali nas na biwakach. Zapewnił 
nam  także sprawną ewakuację po zakończeniu 
spływu. W Mariampolu, na nadrzecznych błoniach 
była wtedy nawet stanica wodna, w której od lat 
sezonowo z nastaniem wczesnej wiosny do późnej 
jesieni mieszkał tajemniczy uciekinier z terenów 
dotkniętych katastrofą nuklearną w Czarnobylu. 
Utrzymywał się z niewielkiej renty i zielarstwa, można 
było jemu śmiało powierzyć opiekę nad kajakami. 
Same zaś błonia nadają się wyśmienicie do 
biwakowania. W ogóle – na całej trasie jest wiele 
miejsc bardzo malowniczych i nadających się do 
rozbicia namiotów, palenia ognisk, a także – 
zaopatrywania się ze źródeł w wodę. Noce w tamtych 
stronach w lipcu są bardzo ciepłe, niebo bywa 
rozgwieżdżone, czuć już południe. Cały szereg  roślin 
orientalnych znajduje tu, najbardziej na północ 
Europy wysunięte stanowisko. Na ciepłym Podolu, 
u ujścia Seretu rodzą się morele, winogrona, melony, 
papryka, tytoń południowy, kwitną drzewa 
migdałowe, zaś pomidory z gruntu mają 
niezapomniany słodko-kwaśny smak. Świat zwierzęcy 
w Jarze Dniestrowym ukazuje nam gatunki w Polsce 
niespotykane, typowe dla klimatu czarnomorskiego. 
Tu można spotkać niebywałej urody kosa 
z zielonkawo-niebieskim metalicznym połyskiem 
i żółtym podgardlem, który zaliczany jest właściwie 
do ptaków fauny tropikalnej. Spośród ryb – czeczuga, 
która od ujścia Dniestru podpływa na tarło pod 
Uścieczko, śledź nieco większy od bałtyckiego – 
spotykany jest nawet pod Zaleszczykami. W rzece 
pływa nigdzie poza nią niespotykana ryba – wyrozub. 
Z owadów uważny obserwator może spostrzec cały 
szereg gatunków znanych z Krymu, Kaukazu, 
Bałkanów i Węgier. 

Dniestr drąży charakterystyczne koryto, ujęte 
w strome ściany jaru, biegnące wzdłuż krawędzi 
Przedgórza Karpat. Teren lewobrzeżny rzeki na 
wschód od Lwowa zwany Podolem stanowi zupełnie 
odmienny od fałdu Karpat typ geologiczny. Granitowa 
płyta podolsko-czarnomorska wielokrotnie zalewana 
była w ciągu wieków morzami, z których ostanie 
„Sarmackie” cofając się ku południowi odsłoniło z dna 
swego  obszaru  zamienione z  czasem na stepy, a dziś  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T 

 
 
 
 
tworzące sławne, żyzne czarnoziemy podolskie. Długie 
pasmo   stromych   wapiennych  skał   jest   natomiast 
pozostałością raf muszlowych ongiś chroniących 
wybrzeże Morza „Sarmackiego”. Dniestr rzeźbi owe 
skały, odsłaniając poszczególne warstwy geologiczne, 
tworząc niesłychanie malowniczy ciąg przełomów – 
z wysokimi na kilkadziesiąt metrów ścianami, 
w których nierzadko wydrążone są groty i pieczary, 
dawniej dające schronienie naszym praojcom 
a później pustelnikom. Miejsca te owiane legendami, 
przesyconymi tajemniczością życia przedhisto-
rycznego powodują, że odbywamy podróż nie tylko 
w przestrzeni – ale i w czasie. 

 

Halicz 
 

Wyruszyliśmy z Halicza, dokąd z Mariampola 
przewieźliśmy nasze kajaki. Sam Halicz, w którym 
mieszczą się władze administracyjne rejonu, 
odpowiednika naszego powiatu, jest historyczną 
siedzibą książąt halickich. Nad miastem, na 
wyniosłym wzgórzu królują ruiny zamku Kazimierza 
Wielkiego. Halicz, stolica Hałyczyny (Rusi Halickiej) – 
wraz z ziemiami, którymi rządziła dynastia 
Rurykiewiczów w 1349 roku, został przyłączony do 

Autor na tle obrazu „Matka Boska z Dzieciątkiem” 
z Mariampola, zwanym także Matką Boską 

Hetmańską, Rycerską lub Zwycięską. 
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Polski. W tym mieście, a raczej miasteczku, leżącym 
na dawnym szlaku handlowym wiodącym z Kijowa do  
Ratyzbony, pozostało niewiele zabytkowych budowli, 
ale sam rynek został bardzo gustownie 
zagospodarowany pomnikiem odwołującym się do 
przeszłości długiej i chlubnej, przy nim cerkiew 
Narodzenia Chrystusa, a od niej wiodą schody na 
górę zamkową. Na lewym brzegu, poniżej mostu 
drogowego, na trasie ze Lwowa do Stanisławowa, za 
stadionem sportowym jest bardzo dogodne miejsce 
do wodowania i biwakowania. Dniestr płynie wartko, 
rozlewając swoje wody szeroko. Może być płytko, 
dlatego trzeba płynąć z nurtem bliżej prawego 
brzegu. My wybraliśmy porę po letniej powodzi. 
Woda w rzece była jeszcze trochę mętna, ale za to nie 
było płycizn. Po godzinie spływu minęliśmy z lewej 
wieś Dubowce, następnie przysiółek Dehowa, potem 
most kolejowy. Brzegi były niskie z kamienistym 
zejściem do wody, a dalej jak sięgnąć okiem 
pastwiska i mnóstwo pasącego się bydła. 

 

W Haliczu 
Jezupol 
 

Po prawej pojawiły się zabudowania i wieże 
kościoła O.O. Dominikanów w Jezupolu. Osady, której 
nazwa nadana przez hetmana Stanisława 
Jabłonowskiego, była tak jak i w przypadku Mariampola 
swoistym wotum za pomyślność na polach bitew 
toczonych z Turkami przez tego wojowniczego i bardzo 
dla Rzeczpospolitej zasłużonego męża. Wpadający do 
Dniestru potok przegradzała dosyć upiorna budowla 
elektrowni. Zaraz za nią było ujście Bystrzycy, rzeki 
biorącej swój początek z gór pasma Czarnohory, 
potem żwirowiska i już widać usytuowany na lewym 
brzegu,   na    wysokiej    skarpie    Mariampol.   Wody  

w rzece było jakby więcej, prąd wyraźnie szybszy, 
brzegi wyższe. Minęliśmy malowniczą wyspę 
i dobiliśmy do brzegu, koło zatopionego promu. 
W sumie przepłynęliśmy  tylko 16 km. Obecny 
Mariampol nie przypomina pozostawionego przez 
Polaków wysiedlonych w latach czterdziestych 
miasteczka. Wszystko zostało zmienione. Nie ma 
ryneczku, pałac Jabłonowskich został prawie 
całkowicie rozebrany, w klasztorze O.O. Kapucynów 
jest więzienie. Obecni mieszkańcy Mariampola są 
życzliwie nastawieni do turystów z Polski. Jest to 
wynikiem wieloletnich kontaktów rozsianej po całej 
Polsce mariampolskiej diaspory z mieszkającymi tam 
Ukraińcami, którzy też zostali do tej miejscowości 
przesiedleni z Bieszczad i okolic Przemyśla. W miasteczku 
znajduje się posterunek policji, sklep, kawiarnia. 
Można przenocować, a nawet pomodlić się przed 
łaskami słynącym od 1702 roku wizerunkiem Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem, zwanej Zwycięską lub 
Hetmańską. Oryginał obrazu jest wprawdzie we 
Wrocławiu, ale doskonała kopia znajduje się 
w tutejszej cerkwi, podarowana w 2000 roku przez 
Stanisława, naszego współtowarzysza wyprawy. 
Wizerunek otoczony jest szczególnym kultem 
i patronuje trudnemu procesowi pojednania. Od 
Mariampola Dniestr przybiera inny wygląd. Płynąc 
w ustalonym korycie, mieć będzie prawie ciągle 
brzegi wyniosłe, które od Niżniowa przejdą w Jar 
Dniestrowy,  tak charakterystyczny dla sporego 
odcinka dalszego biegu rzeki.  
 

Uście Zielone 
 

 
 
 

Kościół pod wezwaniem Św. Trójcy w Uściu Zielonym. 
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Po przepłynięciu 10 km po lewej stronie – 
ujście rzeczki Horożanki, z dala widoczne są wieże 
kościoła pod wezwaniem Trójcy Św. w Uściu 
Zielonym. Ongiś miasteczko, obecnie senna osada, ze 
sklepem na końcu wsi, za to w centrum jest tam 
apteka.  Na tamtejszym cmentarzu katolickim 
spoczywają liczni moi krewni. W Uściu Zielonym 
w 1904 roku urodziła się moja mama, a proboszczem 
tej parafii był w drugiej połowie XIX wieku brat 
mojego prapradziadka ks. Rafał Strzetelski. On też 
ochrzcił moją prababkę Wincentynę, a później 
pobłogosławił jej związek małżeński z pradziadkiem 
Edwardem Czajkowskim. Płynąc dalej mijamy 
Petryłów, Nowosiółkę położone nadal po lewej 
stronie. Prawy brzeg był bardziej zalesiony. Po paru 
godzinach płynięcia osiągamy most w Niżniowie. 

 

 

Niżniów 
 

Biwak zakładamy po lewej stronie, poniżej 
mostu drogowego. Dojście do wody trochę wysokie, 
zarośnięte krzewami ale powyżej – rozległa łąka 
nadaje się do biwakowania. Sam Niżniów zaś  rozsiadł 
się na prawym brzegu przy drodze do Tłumacza. 
Przepłynęliśmy 26 km. Od tej miejscowości Dniestr 
zdecydowanie zmienia swój charakter. To właśnie 
teraz na trasie spływu napotkamy nieomal baśniowe 
scenerie tajemniczych wąwozów, wysokich na ponad 
sto metrów skał w dominującym kolorze czerwieni, 
które mogą śmiało uchodzić za jeden z najpiękniej-
szych regionów krajobrazowych Europy. Rzeka 
tworzy przełomy i zakręt, płynąc coraz to w innym 
kierunku. Tutaj spotkaliśmy rybaków pływających na 
prymitywnych łodziach, wydrążonych w jednym klocu 
drzewa, zwanych „dłubankami”. Są one niewątpliwe 
bardzo skuteczne w płynięciu pod prąd, ale 
posługiwanie się nimi wymaga nie lada umiejętności, 
są bowiem bardzo wywrotne. Po przepłynięciu 
kolejnych 12 km – za zakrętem, po lewej stronie 
otworzyła się przed nami rzadkiej urody perspektywa 
zamknięta wysokim brzegiem, na którym leży wieś 
Horyhlady. Sama wieś, jak z folderu reklamującego 
podróż wehikułem czasu. Było bowiem tutaj tak, jak 
niegdyś żyli – dwieście, może trzysta lat temu ludzie, 
teraz tak żyją jej współcześni mieszkańcy. We wsi jest 
jednak posterunek policji. Widzieliśmy przez okno jak 
sobie drzemał tamtejszy konstabl, nawet nasza 
obecność wcale go nie ożywiła. A co mają robić 
tamtejsi, prawdziwi złoczyńcy, żeby wzbudzić jego 

zainteresowanie?  Nie wiemy. Z żalem opuszczaliśmy 
to piękne miejsce, którego nazwa pochodzi od 
„wielkich oczu”, jakie się robi na tamtejszy 
widok. Popłynęliśmy dalej rzeką, która kręci 
niepomiernie, w dodatku zaczęło się robić płytko. Po 
lewej minęliśmy ujście rzeki Koropiec, która swoją 
nazwę wywodzi z położonego nieco wyżej od ujścia 
miasteczka. Prąd w Dniestrze zrobił się bardziej 
wartki, brzegi  bardziej kamieniste. Trzeba było 
uważać! Wylądowaliśmy po prawej stronie, na końcu 
przełomu, skąd dzieliło nas kilkanaście metrów od 
łąki na której pasły się krowy. Zaraz otoczył nas rój 
dzieciaków, którym powierzono funkcje pasterskie. 
Byli oni pod absolutnym wrażeniem naszych kajaków, 
namiotów i turystycznego wyposażenia. „Amerykany, 
Amerykany” wołali. 

 

Delawa 
 

Do wsi Delawa, położonej nieco wyżej, na 
wzgórzach – mamy jakiejś 3,5 km. Wybraliśmy się 
tam razem z powracającym z pastwiska stadem. Był 
tam nieźle zaopatrzony sklep oraz okazała cerkiew. 
Przybyszów uderza przede wszystkim niezwykłość 
miejsca, w którym są same nowe domy! Ta rzucająca 
się w oczy zamożność bierze się stąd, że mieszkańcy 
Delawy są zawołanymi budowniczymi, pracującymi 
przeważnie w Rosji. Spokrewnieni i spowinowaceni 
między sobą tworzą, jak nasi górale rodzinne brygady 
budowlane, które działają w Moskwie i Petersburgu. 
Pokazywano nam szczególnie okazałe domostwo, 
ozdobione oczywiście błyszczącą w słońcu, wykonaną 
z blachy aluminiowej bramą, budowniczego 
rezydencji samego prezydenta Putina w Moskwie. Od 
Niżniowa do Delawy przepłynęliśmy 30 km. Do 
pokonania zaplanowanego wcześniej etapu 
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wyruszyliśmy właściwie po południu, w sporym 
deszczu, który towarzyszył nam praktycznie do 
samego końca kolejnego odcinka trasy, to jest do 
biwaku na prawym brzegu, tuż przed mostem i ujściem, 
bardzo zanieczyszczonej rzeczki w Nieźwiskach. 

 

Nieźwiska 
 

Napotkaliśmy tam bardzo interesującego się 
nami jegomościa, który utrzymywał, że jest z zawodu 
artystą fotografem z Drohobycza … i oczekuje, 
przynajmniej tak twierdził, na przybycie przyjaciół, 
którzy mieli po niego przypłynąć tratwą. 
Ubranego w dresy „Adidasa” fotografika – czuć było 
raczej tamtejszą esbecją, niż jakąkolwiek sztuką. Sama 
miejscowość rozsiadła się po obu stronach rzeczki, do 
której odprowadzano śmierdzące ścieki. Ze Stasiem 
wypatrzyliśmy bardzo malowniczą i bardzo  
pieczołowicie utrzymaną chatkę, pomalowaną na 
niebiesko. Wdaliśmy się w rozmowę z jej właścicielką. 
Kobieta, już w latach, opowiadała nam o swoim życiu 
i o mężczyznach z którymi była związana, a raczej 
których z tego życia przepędzała, przez oczywiście 
wódkę… 

 
 

 

O Polsce i Polakach wyrażała jak najlepiej 
i dobrze nam życzyła. Koło Wrocławia bowiem 
mieszka jej jedyna córka, która wyszła na Dolnym 
Śląsku za mąż i jest teraz tam uosobieniem kariery 
zrobionej w dalekim, zamożnym kraju. Spotkaliśmy 
też niezwykle przedsiębiorczego hodowcę rudych 
świń, który wcześniej był, jak się sam do tego 
przyznał… sowieckim aparatczykiem. Był on jedynym, 
napotkanym na całej trasie spływu osobnikiem 
rodzaju męskiego, który pracował, czyli coś po prostu 
robił.  Nasz  bowiem  były   sekretarz   komunistycznej  

partii w pocie czoła wywoził świńską mierzwę 
taczkami, ciął zielonkę i zaganiał stado swoich świń. 
Krzątał się aż do późnego wieczora. Byliśmy pod 
autentycznym  jego wrażeniem, dotąd bowiem 
utrwaliło się w nas przekonanie, że na Ukrainie 
zajęciami praktycznymi, wszelką pracą zajmują się 
wyłącznie kobiety. Przedstawiciele  zaś brzydszej 
połowy wyłącznie zajmują się gaszeniem samogonem 
dręczącego ich bólu istnienia. Z Delawy do Nieźwisk 
było 26 km. Dwa kilometry poniżej mostu łączącego 
Niezwiska z Łuką, napotykamy po prawej, ruiny 
zamku z 1660 r. w Rakowcu. 

 

Chmielowa 
 

Rzeka meandruje, brzegi są zarośnięte 
krzewami lub ujęte w ramy skał. Po dwóch godzinach 
osiągamy ujście lewego dopływu Dniestru rzeki 
Strypy, która bierze swój początek hen daleko gdzieś 
pod Złoczowem. Płynie potem przez Tarnopol. Biwak 
zaplanowaliśmy we wsi Chmielowa, po prawej, 
niższej stronie Dniestru, lewy brzeg jest tam 
praktycznie niedostępny, wysoki i skalisty. Namioty 
rozbiliśmy w samym centrum, na boisku do siatkówki, 
nieopodal „klubu” ludowego, szkoły i sklepu. 
Przepłynęliśmy kolejne 30 km. Korzystając widocznie 
z naszej obecności i zamieszania nią wywołanego ktoś 
się włamał w nocy do sklepu, ogałacając go z pieniędzy 
i towaru przeznaczonego do sprzedaży.  Znaleźliśmy 
się w wyjątkowo niezręcznej i dwuznacznej sytuacji. 
Ichni „magazyn” przecież „obrobiono” w momencie 
kiedy myśmy się pojawili. Wcześniej takiego tam 
zdarzenia nie zarejestrowano. Młodzi ludzie, którzy 
na wieść o włamaniu do sklepu licznie się przed nim 
zgromadzili patrzyli na nas z wyraźnym wyrzutem. 
Nie bardzo teraz nam wypadało opuścić Chmielową 
– przed przybyciem ukraińskiej policji z Horodenki. 
Słońce jednak było już wysoko, a  niby przez nich 
powiadomiona policja jakoś nie kwapiła się 
z przybyciem. W końcu dałem osobnikowi wyraźnie 
wyglądającego na przywódcę tej grupy młodzieży, 
który cały czas chodził bez koszuli, eksponując swoją 
okazała muskulaturę bilet wizytowy członka zarządu 
powiatu głubczyckiego i oświadczyłem, że jak policja 
chce się czegoś od nas dowiedzieć, to będziemy jej 
oczekiwać na najbliższym moście w Ujścieczku. Do 
mostu dotarliśmy po trzech godzinach, policji nas 
tam oczekującej nie było. Most zresztą był bardzo 
wysoki, rzeka w tym miejscu bardzo szeroka. Bez 

Malownicza chatka w Nieżwiskach 
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zatrzymywania się, z wyraźnym uczuciem ulgi 
popłynęliśmy dalej w dół do Zaleszczyk. W tym dniu 
ustanowiliśmy rekord dziennego pływania, 
pokonaliśmy ponad 40 km. Brzegi w tej części 
Dniestru opadają, okolica staje się coraz bardziej 
ludna, co krok ktoś łowi ryby, w rzece pojawiają się 
liczne wyspy zarośnięte dorodnymi krzakami wikliny. 
Po drodze minęliśmy większe już miejscowości jak 
Iwanie Złote, Horodnicę, Pieczarnię. 
 

Zaleszczyki 
 

Pierwszy w Zaleszczykach jest most kolejowy. 
Zerkając nieco trwożliwie na boki robimy sobie 
nawzajem sesję zdjęciową z mostami w tle. 
Wszystkich nas ogarnia wzruszenie – dopłynęliśmy 
jako przedstawiciele Niepodległej Polski do miejsca, 
które w ramach komunistycznej indoktrynacji, 
szczególnie w okresie PRL utrwalano w pamięci jako 
przykład i symbol klęski burżuazyjnego państwa 
polskiego. Tędy bowiem miały uciekać w 1939 r. 
najwyższe władze II RP. 

 
 
 
Dopływając do nadbrzeża, które przed 

wojną było tętniącym życiem bulwarem zwanym 
„Przystanią Akademicką”, wciągnęliśmy na maszt 
umieszczony na rufie kajaka dużą flagę biało- 
czerwoną. Warunki tam biwakowania można by 
było określić jako średnie, z powodu przede 
wszystkim śmieci zalegających zarośnięte 
łopianami miejsce, które kiedyś było plażą i space-
rową promenadą. Ale za to widok stąd jest 
wspaniały. Mieliśmy bowiem przed sobą skalisty 
masyw przeciwległego wysokiego brzegu 

bukowińskiego. Oba brzegi, ten wyższy, dawniej 
rumuński i ten niższy z rozłożonymi na cyplu, niczym 
na wyspie Zaleszczykami spina most. Przed mostem 
stał posterunek policyjny. Dniestr stanowi bowiem 
naturalną granicę pomiędzy województwami 
tarnopolskim i czerniowieckim. Rzeka rozgranicza 
również krainy geograficzne Podole i Bukowinę. 

Trudno się obecnie, doszukać urody w tym 
przecież modnym przed II Wojną Światową 
uzdrowisku, do którego tak lubili przyjeżdżać 
przedstawiciele przedwojennej elity. Miasto zostało 
założone przez ojca króla Stanisława Poniatowskiego. 
Po dawnej świetności terenów parkowych, 
pawilonów, domostw w których mieszkali spragnieni 
południowego słońca i rzecznych kąpieli dostojni 
i bogaci amatorzy nie pozostało wiele. Ale koniecznie 
należy odwiedzić kościół katolicki pod wezwaniem 
Św. Stanisława. Wokół kościoła skupiona jest licząca 
w Zaleszczykach 15 osób Polonia, a na plebani istnieją 
warunki do przenocowania nawet kilkudzie-
sięcioosobowej grupy. Kręcąc się w niedzielę koło 

kościoła, napotkaliśmy dwóch, objuczonych 
wielkimi plecakami młodych ludzi, którzy jak 
się później okazało byli również opolaninami, 
pochodzącymi z Brzegu i Lubszy – studentami 
wędrującymi koleją i autobusami od Karpat aż 
po Krym. Nasza skromna ekspedycja zrobiła na 
nich olbrzymie wrażenie. Byli bowiem dotąd 
przeświadczeni o swojej wyjątkowości oraz 
odwadze. Rozpierała ich duma z dokonanego 
wyczynu, a tu proszę – starsi państwo 
kajaczkiem, pod namiotami, dziką rzeką… 

 

 
 

Plaża Słoneczna w Zaleszczykach. Lata 30-te. 

Spotkanie z rodakami 
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Bukowina 
 

Następny etap był również bardzo interesujący. 
Przepłynęliśmy wprawdzie tylko 20 kilometrów do 
Doroszowiec, ale za to przy bardzo słonecznej 
pogodzie, która co jakiś czas zachęcała nas do kąpieli. 
Bukowina prezentowała się jako kraina znacznie 
zamożniejsza od Pokucia, które dotąd mijaliśmy po 
prawej stronie. Domy okazalsze, otoczone charakte-
rystycznymi murkami z rzecznych kamieni, ludzie 
bardziej otwarci, jakby bardziej przyjaźniej 
nastawieni, często wołali „kuda płynut”, pytali dokąd 
płyniemy i życzyli nam szczęśliwej podróży „Szczaślwa 
droho”, a nawet ostrzegali nas z troską w głosie przed 
niebezpieczeństwami jakie stwarza rzeka. Dużo też 
osób przebywało na brzegu wyłącznie rekreacyjnie. 
Ryb nie łowili, nie prali, jak to wcześniej widzieliśmy 
w rzece, siedzieli całymi rodzinami na brzegu 
Dniestru, pili wódeczkę, co rusz chłodzili się w wodzie  
i… robili wrażenie szczęśliwych. Po lewej ujście 
Seretu, rzeki z którą jestem także sentyment-talnie 
związany. Seret bowiem bierze swój początek 
powyżej Załoźców, z rzeczki która przepływała przez 
Pieniaki, miejscowość gdzie mieszkali przedtem moi 
rodzice. Mama była kierowniczką tamtejszej szkoły, 
a ojciec administratorem majątku Cieńskich. 
Wyruszyliśmy do kończącego naszą wyprawę etapu, 
rezygnując, a raczej odkładając na przyszły rok 
dopłynięcie do pierwotnie zakładanego celu, jakim 
miało być dopłynięcie do Chocimia. 
 

Bródek 
 

Po przepłynięciu 8 km dotarliśmy do 
najbliższej przeprawy promowej w Bródku, Brodoku 
po ukraińsku, a po rumuńsku Vadu Nistrului, gdzie 2 
października w 1600 roku hetman Jan Zamojski 
przeprawił się przez rzekę w bród wiodąc swoje 
wojska z Trembowli do Multan. Tam 
doświadczyliśmy bardzo gwałtownej burzy, rozsza-
lałego tornada, Ukraina żegnała nas błyskawicami 
i gromami na zupełnie zaciągniętym czarną chmurą 
niebie, demonstrując siłę i fascynującą grozę 
żywiołu, co obserwowaliśmy z nabożnym respektem, 
skuleni pod lichymi, targanymi porywami wiatru 
płachetkami namiotów, rozbitych tuż nad brzegiem 
Dniestru. W pewnym nawet momencie przybiegli 
pokonując wichurę Ukraińcy, aby sprawdzić, czy nie 

potrzebujemy pomocy i zaoferować schronienie 
w pobliskiej stodółce. Rzeka naszych przodków, która 
przez cały tydzień tolerowała naszą obecność, ba – 
przyjęła nas jak najgościnniej, teraz pokazała swoje 
drugie oblicze. Natury dzikiej i nieujarzmionej, której 
lata sowietyzacji nie zaszkodziły, zachowane bowiem 
zostało w całej pełni piękno darowane jej przez 
Stwórcę. 

 

 
 

 

Dniestr na Bukowinie 

Członkowie kajakowej wyprawy po Dniestrze. 
Z prawej Autor artykułu. 

Artykuł ze strony: https://ornatowski.com 
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Wielki Koncert Kresowy – 2018 

Łukasz Wolski 
 

Jednym z ostatnich elementów przygotowania 
do lipcowego wyjazdu na mogiły przodków, jest 
Wielki Koncert Kresowy. Na wrocławskim Rynku już 
po raz 9. zabrzmiały patriotyczne pieśni, a poczty 
sztandarowe dolnośląskich szkół – pod batutą Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych – przemaszerowały 
i potwierdziły gotowość do porządkowania polskich 
cmentarzy. 

W piątek po godz. 14 rozpoczęła się we 
Wrocławiu patriotyczna uroczystość. Ponad 100 
pocztów sztandarowych ze szkół biorących udział 
w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” wzięło 
udział w wyjątkowej paradzie. Przed uczniami 
defilowała Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. 
Przy jej akompaniamencie wciągnięto na maszt flagę 
narodową. Później poczty złożyły meldunek 
o gotowości do wyjazdu na Kresy. Opuszczone polskie 
cmentarze na Ukrainie będzie w tym roku porządkować 
blisko 1500 wolontariuszy. Dzięki nim około 150 
nekropolii zostanie uratowanych od zapomnienia. 
Defiladzie i paradzie przyglądali się dolnośląscy 
samorządowcy, którzy od lat wspierają inicjatywę. 
Wcześniej spotkali się na uroczystym spotkaniu, 
podczas którego potwierdzili dalszą chęć wspierania 
akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 
Wyjątkowym gościem koncertu był kardynał Henryk 
Gulbinowicz, który od samego początku patronuje 
temu pospolitemu kresowemu ruszeniu. Pierwsze 
piosenki, które rozbrzmiały ze sceny, były kierowane 
właśnie do duchownego, który urodził się przecież na 
Wileńszczyźnie. Zaśpiewały mu „Pierwiosnki” z Wilna. 
Wrocławskiej publiczności zaprezentował się również 
zespół Podolski Kwiat, który w stolicy Dolnego Śląska 
gościł już po raz ósmy. Młodzi artyści jak zwykle 
nocowali u „swoich rodzin” w Borowie. Z Podola 
przywieźli tradycyjnie wypiekany chleb, który 
przekazali na ręce red. Grażyny Orłowskiej-Sondej. 
Inicjatorka akcji „Mogiłę pradziada ocal od 
zapomnienia” poczęstowała nim żywiołowo reagującą 
publiczność. Od samego początku jest z nami Zespołu 
Tańca Ludowego UMCS z Lublina. Również i tym 
razem młodzi artyści dali fantastyczny pokaz swoich 
umiejętności. Publiczność świetnie bawiła się także 
podczas występu „Barwinka” z Winnicy. Wielki 
Koncert Kresowy odbył się w dniach 18-19 maja na 

wrocławskim rynku. Był to jeden z ostatnich etapów 
przygotowań do finału akcji „Mogiłę pradziada ocal 
od zapomnienia”, jakim będzie wyjazd wolontariuszy 
na zapomniane polskie cmentarze na Ukrainie oraz 
w Mołdawii. Podczas pobytu na Wschodzie 
uczestnicy akcji spotkają się także z naszymi Rodakami. 
Przedsmakiem tego był właśnie zakończony w sobotę 
koncert. 
 

Tłumacki Opłatek 
 
 

Krzysztof Majer 
 

13 stycznia 2018 r. w Ośrodku Działań Społeczno-
Kulturalnych „Piast” we Wrocławiu na spotkanie 
opłatkowe przybyli członkowie Ogólnopolskiego 
Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa 
i Kresów Południowo-Wschodnich. 

Prezes Elżbieta Niewolska przywitała zebranych 
i zaproszonych gości w osobach: prezesa Towarzystwa 
dr Andrzeja Kaminskiego, regenta Unii Polskich 
Ugrupowań Monarchistycznych, sekretarza ZO TWO 
gen. bryg PDS Aleksandra Podolskiego, sekretarza 
UPUM Julitę Podolską, kawalera Orderu Wojennego 
Virtuti Militari, uczestnika Powstania Warszawskiego 
ppłk ZS Witolda Sokołowskiego, dyrektora Instytutu 
Studiów Międzynarodowych UWr. prof. zw. dr hab. 
Zdzisława Juliana Winnickiego, pracownika Instytutu 
Prahistorii UAM w Poznaniu prof. nadzw. dr hab. 
Przemysława Makarowicza, wiceprezesa Zarządu 
Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku 
Weteranów i Rezerwistów WP płk Krzysztofa Majera, 
historyka i heraldyka z Wrocławia ppłk PDS dr Norberta 
Wójtowicza oraz sołtysa wsi Siedlakowice Jerzego 
Czerwca, gdzie znajduje się sanktuarium i cudowny 
obraz św. Anny Samotrzeciej, patronki Tłumaczan. 

Część oficjalna spotkania stała się okazją do 
odznaczenia przez prezesa Andrzeja Kaminskiego 
kilkunastu osób złotymi odznakami TMLiKPW 
w podziękowaniu za dotychczasową działalność 
społeczną, a zwłaszcza za aktywny udział w akcji 
„Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. 
Symbolicznym nawiązaniem do obchodów 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości, było wręczenie 
przez członków Kapituły Krzyża Pamiątkowego 150-lecia 
urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, który otrzymali: 
Anna Bocheńska, Jolanta Domańska, Elżbieta 
Niewolska, Henryk Jagintowicz, Tadeusz Niewolski, 
Wacław Nowak, Zdzisław Winnicki, Bogusław 
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Wiśniewski, Ryszard Złociński i Józef Żądło. Medalami 
pamiątkowymi TWO zostali wyróżnieni: Irena 
Rosowska, Tadeusz Niewolski, Przemysław Makarowicz, 
Andrzej Kaminski, Norbert Wójtowicz, Wacław Nowak 
i Stanisław Ziobro. Akt mianowania do stopnia 
pułkownika Polskich Drużyn Strzeleckich odebrał 
Ryszard Złociński, a awanse Związku Strzeleckiego 
“Strzelec” RP do stopnia podpułkownika Wacław 
Nowak, do stopnia chorążego Józef Żądło. Z kolei 
Barbara Jagintowicz została odznaczona Krzyżem Za 
Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów 
Politycznych, a Elżbieta Niewolska medalem XX-lecia 
UPUM.  

Złotą Odznaką ZG TMLiKPW  za wieloletnie 
członkostwo w OOT, wierność i zaangażowanie 
w pracę na rzecz zachowania pamięci o polskości 
Kresów Wschodnich oraz wspieranie działalności OOT 
odznaczono osoby: Tadeusz Bodniak, Tadeusz Biś, 
Dostal Maria, Dostal Teresa, Dziweńko Leontyna, 
Jeżowska Barbara, Jaśkiewicz Helena, Johnson 
Janina, Królikowska Jadwiga, Maleszewska Helena, 
Mierzwiński Stanisław, Paczka Romana, Storożenko 
Jadwiga, Szczepińska Jadwiga, Tomyn Irena, Wesoła 
Filomena, Wypych Aniela, Zakowicz Jan, Żądło Józef 
Złotą Odznaką ZG TMLiKPW  za  zaangażowanie  na  
rzecz przywracania pamięci o polskim dziedzictwie 
na Kresach w postaci pracy na cmentarzach 
w Tłumaczu, Oknianach i Niżniowie oraz wspieranie 
Polaków, którzy pozostali poza granicami Polski 
odznaczono osoby: Ziobro Janina, Dynaryński 
Zygmunt , Dynaryński  Józef, Rzewuska  Aleksandra, 
Nazimek  Kamila, Bornio  Jakub. 

Po odśpiewaniu hymnu Kresowian, 
odmówieniu modlitwy w intencji zmarłych członków 
Towarzystwa podzieliliśmy się opłatkiem.  Działający 
od dwunastu lat przy ODSK „Piast” Chór „Piastuny” 
wystąpił w strojach szlacheckich z pięknym 
widowiskiem słowno-muzycznym na motywach 
pastorałek Leona Schillera i fragmentach biblijnych 
dotyczących Bożego Narodzenia. Część towarzyską 
z powodzeniem wzbogacił Artur Zaharski wzruszającą 
wiązanką piosenek lwowskich i patriotycznych. A jak 
rozpoczął grać melodie taneczne, to pierwszy na parkiet 
ruszył 95-letni kombatant Witold Sokołowski, dając 
przykład młodszym wiekiem. Zebrani mieli też okazję 
zapoznać się z najnowszym numerem „Zeszytów 
Tłumackich” oraz prowadzić długie rozmowy i snuć 
wspomnienia przy odświętnie przystrojonych stołach. 

 

 
 
 

Ostatnie pożegnanie 
 

2 maja 2018 r. zmarł prof. Andrzej Janusz, nasz 
serdeczny przyjaciel, człowiek niezwykle utalentowany, 
prawy, szlachetny i skromny, a jednocześnie bardzo 
wyrazisty, wierny swoim życiowym zasadom 
ukształtowanym przez rodzinę pochodzącą ze Lwowa. 
Był żarliwym patriotą, człowiekiem pełnym pogody 
ducha i humoru, dzięki któremu radośnie spedzaliśmy 
wspólny czas na tłumackich spotkaniach. Był 
niekwestionowanym Lwowianinem – kochał Lwów 
i Kresy, a w jego mowie słychać było delikatny, 
piękny, coraz żadziej już dziś słyszany lwowski akcent. 
Dał nam również możliwość poznania swoich 
artystycznych umiejętności. Był wybitnym pianistą–
kameralistą, wieloletnim pedagogiem Akademii 
Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej, 
laureatem szeregu nagród i odznaczeń państwowych. 
W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we 
Wrocławiu  pracował od 1965 do 2016 roku, 
przechodząc kolejne szczeble awansu akademickiego. 
W latach 1987-1990 pełnił funkcję Prodziekana 
Wydziału Wokalno-Aktorskiego, a w latach 1996-
2002 Dziekana Wydziału Wokalnego, był także 
kierownikiem Zakładu Korepetycji Wokalnej 
i Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego. 
Dla mnie był wzorem wspaniałego Polaka i  patrioty. 
Wzorem   uczciwości  i   lojalności   zarówno  w  życiu  

Elżbieta i Andrzej Januszowie na zjeździe 
w Mielnie Unieściu, 2017 rok. 
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prywatnym, jak i społecznym. Podziwiałam jego 
erudyję i ogromną wiedzę w różnych dziedzinach 
życia. Był moim mentorem i wielkim autorytetem. 
Żegnaj Jędrku. Cześć Twojej pamięci Profesorze! 

 

Elżbieta Niewolska 
 

Wspomnienie  
o Marylce Grabowieckiej – Dostal  

 

Elżbieta Siewko 
 

Rodzice mojej 
Mamy Marii, a moi 
dziadkowie  - Olga 
z domu Słeziuk 
i Mieczysław Gra-
bowiecki,pochodzili 
z Żywaczowa, wioski 
znajdującej się 
niedaleko Tłumacza. 
Babcia Olga była 
nauczycielką, a dzia-
dek Mieczysław no-
tariuszem. Dziadko-
wie po ślubie 
w 1928 roku zamie-
szkali w Łokutkach, 

wiosce znajdującej się w pobliżu Tłumacza. Ponieważ 
babcia była kierowniczką i nauczycielką szkoły 
powszechnej, zamieszkali przy szkole. Dziadek 
Mieczysław pracował w Tłumaczu u notariusza, pana 
Czechowicza. 8 września 1929 roku, w święto 
Narodzenia NMP, w szpitalu w Stanisławowie urodziła 
się moja mama. Z dniem urodzin przyniosła sobie imię 
– Maria. Jej ojcem chrzestnym został brat Olgi, ksiądz 
obrządku grecko-katolickiego, a obecnie błogo-
sławiony biskup męczennik Jan Słeziuk. 
  W pamięci mamy zapisało się szczególnie 
jedno z wydarzeń z jej wczesnego dzieciństwa. 
Pewnego roku szła ze swoją mamą na nabożeństwo 
majowe z Łokutek do Tłumacza. Na dworze było wtedy 
bardzo ciepło, a w kościele zimno. Po powrocie do 
domu mama tak ciężko zachorowała, że rodzice 
obawiali się o jej życie. Jednak dzięki gorliwej 
modlitwie i wstawiennictwu Maryi u Boga, mama 
doszła do zdrowia. Babcia Olga była nauczycielką 
w małej szkole, gdzie w jednej klasie uczyły się dzieci 
w różnym wieku. Mama od wczesnego dzieciństwa 

uczestniczyła w tych lekcjach. Była bardzo zdolna 
i chętna do nauki. W 1933 roku urodziła się jej jedyna 
siostra Zosia, którą zawsze bardzo kochała 
i podziwiała. W 1932 roku dziadek Mieczysław objął 
samodzielny notariat w Żabiu na Huculszczyźnie, 
a następnie w Stryju. W 1937 roku, gdy został 
samodzielnym notariuszem w Tłumaczu, dziadkowie 
kupili dom przy ulicy Żwirki i Wigury. Na piętrze 
znajdowało się mieszkanie, a na parterze kancelaria 
notarialna.   Mama   wspominała,  że   w   mieszkaniu  
znajdował się salonik używany tylko od wielkiego 
święta. W Wielką Sobotę przychodził ksiądz proboszcz 
i święcił pokarmy ustawione na stole w saloniku. 
 W dniu, w którym wybuchła wojna, dziadek 
zapłacił ostatnią ratę za dom. Po wkroczeniu sowietów 
do  Tłumacza,   dom  został  znacjonalizowany,  a  cała  
rodzina musiała się wyprowadzić. Zamieszkali 
u państwa Panków przy ulicy Jagiellońskiej. Trzeba 
dziękować Bogu za to, że ich rodzina nie została 
aresztowana, zamordowana lub wywieziona na Sybir, 
choć notariusze należeli do elity miasteczka. Wszyscy 
ludzie, którzy w oczach radzieckich władz stanowili 
element kontrrewolucyjny, razem z rodzinami zostali 
wywiezieni albo na miejscu straceni. Dziadek 
Mieczysław został zatrzymany na dobę lub dwie przez 
sowietów w czasie, gdy zabrano im dom. Następnie 
kazano mu iść po broń, której on nie posiadał. Mama 
przypuszczała, że dlatego wypuszczono go z aresztu 
na wolność, że w kancelarii zatrudniał Polaka, 
Ukraińca i Żyda.   Przez całą wojnę mama z siostrą 
Zosią uczęszczały do szkoły powszechnej w Tłumaczu. 
Mama pracowała również u krawcowej, panny Stasi 
Mańkowskiej. Miało to ją chronić przed wywiezieniem 
na roboty do Niemiec. Dzięki temu znała zasady 
krawiectwa i przekazała je swoim córkom. Wiosną 
1945 roku cała rodzina wyjechała do Stanisławowa. 
Zamieszkali u brata babci, księdza Jana Słeziuka 
i oczekiwali na transport repatriacyjny na ziemie 
zachodnie. Wraz z nimi znajdowała się siostra babci 
Olgi – Maria z mężem, Zygmuntem Gałdzickim, 
dwójką dzieci Zygmuntem i Krystyną, a także matka 
Olgi, Marii i Jana – moja prababcia Honorata Słeziuk, 
z domu Sokołowska. Miała ona jedenaścioro dzieci, 
ale tylko troje dożyło dorosłości. W tym czasie został 
aresztowany ich brat, ksiądz Jan Słeziuk, razem ze 
wszystkimi biskupami i kapłanami kościoła grecko-
katolickiego, którzy nie przeszli do cerkwi 
prawosławnej. Kościół grecko-katolicki został oficjalnie 
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zlikwidowany. Po aresztowaniu zostali oskarżeni, 
zasądzeni i wywiezieni do łagrów. Ksiądz Jan został 
wywieziony na 10 lat do Mordowii i Workuty. Jeszcze 
przed aresztowaniem został potajemnie wyświęcony 
na biskupa koadiutora, z prawem następstwa po 
śmierci dotychczasowego hierarchy. Siostry Olga 
i Maria próbowały dowiedzieć się o los ich brata, ale 
na próżno. Późną jesienią 1945 roku musiały 
wyjechać z rodziną na ziemie zachodnie, nie mając 
żadnej informacji o księdzu Janie. Pierwszy list 
dostały w grudniu 1954 roku, gdy brat wrócił 
z Workuty do Stanisławowa, zwanego już wtedy 
Iwano-Frankiwskiem. Matka księdza nie dożyła tego 
momentu, zmarła parę miesięcy wcześniej 
z przeświadczeniem, że jej syn nie żyje. Wspomnienia 
wojenne zawsze były w mamie żywe i bolesne. 
Opowiadała, jak pewnego razu, w czasie 
bombardowania razem z mamą i siostrą schodziły do 
schronu. Ponieważ nie było z nimi taty, którego 
mama zawsze bardzo czule wspominała, z trwogą 
wybiegła go szukać. Jeszcze długo po wojnie, przy 
każdym lecącym samolocie mówiła nam, córkom: 
„Jak dobrze, że nie zrzuca on bomb”. 
 

 W listopadzie 1945 roku, po dwutygodniowej 
podróży transportem repatriacyjnym cała rodzina 
dotarła do Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Zamieszkali 
w skromnym mieszkaniu na II piętrze dwupiętrowego 
budynku przy ul. B. Krzywoustego, niedaleko stacji 
kolejowej. Pomimo, że dom był częściowo 
zdewastowany, wszyscy cieszyli się tym, że nie 
zagrażali im już banderowcy, których co noc bali się 
w swoich rodzinnych stronach. Mama z siostrą Zosią 
po indywidualnym wstępnym egzaminie rozpoczęły 
naukę w oleśnickim gimnazjum, a następnie w liceum 
ogólnokształcącym. W tym czasie mama należała do 
Sodalicji Mariańskiej. Wspominała, że znała na 
pamięć po łacinie ministranturę. Ksiądz Stanisław 
Turkowski wyznaczył ją, aby przepytywała z niej 
ministrantów. Po maturze mama rozpoczęła 
wieczorowo studia w Wyższej Szkole Ekonomicznej. 
Równocześnie rozpoczęła pracę w księgowości 
Społem. Zawsze powtarzała, że bardzo kocha cyfry. 
W tamtych czasach obliczenia w pracy wykonywała 
na ręcznym  liczydle. W czasie matur mama po raz 
pierwszy została zatrzymana i przesłuchiwana przez 
Urząd Bezpieczeństwa. Było to spowodowane 
zachowaniem jej młodszej siostry Zosi, która idąc 
przez miasto z koleżankami śpiewała „Witaj majowa 

jutrzenko…”. Na przesłuchaniu straszono mamę, że 
nie zda matury. Parę miesięcy później została 
ponownie zatrzymana przez UB, ponieważ w pracy 
powiedziała głośno przy dwóch koleżankach 
o prawdziwych sprawcach zbrodni katyńskiej. Była 
tam zastraszana w różny sposób. Te wydarzenia 
bardzo negatywnie odbiły się na jej poczuciu 
bezpieczeństwa. Na koniec została skreślona z listy 
studentów ekonomii. Na uczelni powiedziano jej, że 
nie otrzymała świadectwa moralności. 
 19 kwietnia 1953 roku odbył się ślub mamy 
z moim tatą Wojciechem Dostalem, synem Gabriela 
Dostala – głównego księgowego z mamy pracy 
w Oleśnicy. Tato odbywał wówczas sześcioletnią 
służbę wojskową. Był absolwentem szkoły morskiej 
w Gdyni i w późniejszych latach pływał na statkach 
jako mechanik. Po ślubie oboje rodzice rozpoczęli 
pracę w fabryce autobusów Jelcz w Laskowicach. 
24 czerwca 1954 roku urodziła się moja starsza 
siostra Teresa. W 1955 roku rodzice z małą Terenią 
zamieszkali we Wrocławiu blisko dworca kolejowego 
przy ówczesnej ulicy Świerczewskiego, a obecnie 
Piłsudskiego. 21 marca 1956 roku urodziłam się ja, 
Elżbieta. Gdy byłyśmy małe, mama pracowała 
w księgowości w Społem, a my chodziłyśmy do 
przedszkola. Potem mama całkowicie poświęciła się 
domowi i wychowaniu dzieci. Bardzo dbała o higienę, 
czystość i porządek w domu. Miała niespożyte siły. 
Nie lubiła być wyręczana w domowych pracach 
i zakupach. Mama nauczyła nas pilnie wykonywać 
obowiązki szkolne. Zawsze dużo opowiadała i czytała. 
Znała na pamięć wiele wierszy naszych narodowych 
wieszczów, które recytowała nam wieczorami. Pięknie 
śpiewała, miała mocny i donośny głos. Nauczyła nas 
śpiewać piosenki patriotyczne, wojskowe i religijne. 
Oczywiście przekazała nam także wiarę. Pamiętam jak 
wspólnie, całą rodziną klękaliśmy do modlitwy. Już 
w wieku przedszkolnym mama prowadziła nas na 
lekcje religii do salki parafialnej. Wiele lat później tak 
samo postępowała ze swoimi wnukami. Dzięki mamie 
mogłam przystąpić do I Komunii Św. dwa lata 
wcześniej, razem z moją siostrą. W mojej pamięci są 
żywe wspomnienia przeżyć z Triduum Paschalnego 
z lat mojego wczesnego dzieciństwa, co zawdzięczam 
mojej mamie. Mama troszczyła się także o inne dzieci, 
nie tylko swoje. Na ile mogła, pomagała innym choćby 
radą albo wysłuchaniem. Zawsze otwarta, 
uśmiechnięta i chętna, by z kimś porozmawiać, 
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zauważyć go, powiedzieć dobre słowo czy zaradzić 
potrzebie. Taką postawę w części przejęłam ja, a po 
mnie moje dzieci. Na przykład, gdy razem z moją 
siostrą chodziłyśmy do szkoły, mama codziennie 
dawała nam duże drugie śniadanie, abyśmy mogły 
podzielić się z głodnymi koleżankami i kolegami.  
 W latach 1990 – 1996 urodziło się mamie 
czworo wnuków. Bardzo je kochała i z tęsknotą 
oczekiwała na ich przyjazdy z Warszawy. Wtedy 
z energią opiekowała się nimi. Szczęśliwie doczekała 
2016 roku, w którym uczestniczyła w święceniach 
kapłańskich oraz Mszy Św. prymicyjnej najstarszego 
wnuka Tadeusza. W 2017 roku była obecna na ślubie 
i weselu trzeciego z kolei wnuka Stanisława. Jego żona 
Kasia zdążyła zaprzyjaźnić się z babcią. Mama 
wiedziała także, że jej drugi z kolei wnuk Kazimierz po 
obronieniu pracy inżynierskiej na politechnice wstąpił 
do seminarium i jest obecnie klerykiem drugiego roku. 
Ceniła najmłodszą wnuczkę Jadwigę za jej zdolności 
kierownicze oraz aktorskie i recytatorskie. Mój syn, 
ksiądz Tadeusz, gdy był jeszcze klerykiem, parę razy 
uczestniczył w odpuście świętej Anny w Siedlakowicach. 
Obecnie obowiązki wikarego nie pozwalają mu na to. 
Swoją pracę magisterską poświęcił życiu i działalności 
błogosławionego męczennika, biskupa Jana Słeziuka, 
brata jego prababci. W następnym artykule postaram 
się przedstawić w skrócie jego pracę. 
 Nasza mama Maria posiadała specyficzny 
humor i dowcip, który potrafiła wykorzystać w każdej 
sytuacji. Utrzymywała dystans do siebie i do świata. 
Miała trzeźwą ocenę rzeczywistości. Mówiła, że to 
pokolenie źle wychowało młodzież. Widać było po 
niej, że pochodziła z wyższych sfer. W końcowych 
miesiącach przed śmiercią, ciesząc się z obecności 
odwiedzającej ją najbliższej rodziny, często 
powtarzała: „Bądźmy razem, trzymajmy się razem”. 
Moja siostra Teresa przez ostatnie lata życia mamy 
pięknie się nią opiekowała. Z ogromną troską, 
cierpliwością i oddaniem dbała o jej wszystkie 
potrzeby. Starała się także o jak najlepszą opiekę 
lekarską dla mamy. Pomimo pogarszającego się stanu 
zdrowia mamy, w ostatnich latach jej życia wspólnie 
chodziły na Msze Św., koncerty, do teatrów, 
filharmonii i do kina. Nie opuściły także żadnego 
odpustu w Siedlakowicach ani żadnego opłatka 
tłumaczan. Mama zmarła 10 stycznia 2018 roku, a jej 
pogrzeb odbył się 13 stycznia. W pogrzebie mamy 
uczestniczyła jej najlepsza przyjaciółka od czasu wojny 

do końca życia – Helenka Maleszewska wraz z synem 
Sławkiem z Bydgoszczy. W dniu pogrzebu, w tym 
samym czasie odbywało się spotkanie opłatkowe 
tłumaczan, w którym mama chciała uczestniczyć. 
 Nasza mama była mądrą, dobrą Kobietą, 
troskliwą Matką i Babcią. Niosła ze sobą i przekazywała 
innym piękną tradycję polskiej inteligencji, 
patriotyzmu, uczciwości, zaangażowania w sprawy 
innych, otwartości wobec ludzi bez względu na ich 
życiową pozycję, głębokiego przywiązania do rodziny 
i Kościoła. Pozostawiła po sobie najlepszą pamięć 
i niemożliwą do zapełnienia pustkę. 
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Odpust w Siedlakowicach 
 

Sympatyków i członków naszego Oddziału 

zapraszamy na Mszę św. oraz odpust 

w Siedlakowicach. Msza Odpustowa odbędzie 
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Breda. Na zdjęciach: Polski 
Cmentarz Wojskowy oraz grób 
gen. S. Maczka, kościół św. 
Wawrzyńca, reliefy na stallach 
w kościele NMP,  gen. Maczek 
z  dziewczyną   na   motocyklu 

w dniu wyzwolenia Bredy, wizerunek Matki Boskiej 
Częstochowskiej  w kaplicy powstałej z okazji 10-
lecia wyzwolenia Bredy oraz niemiecki czołg 
podarowany przez 1 Polską Dywizję Pancerną jej 
mieszkańcom.   Zdjęcia: Jerzy Kotwicki i E. Niewolska 



 Jakub Różalski - polski artysta koncepcyjny, malarz, ilustrator, twórca alternatywnego uniwersum 1920+. 
Urodzony w Koszalinie w 1981 r. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu. Ceniony zarówno 
w kraju jak i na świecie.  Od roku 2015 skupia się wyłącznie na swoich autorskich projektach. Swoją przygodę ze 
sztuką rozpoczynał na papierze i płótnie, na długo przed odkryciem malarstwa cyfrowego. Jego obrazy cechuje 
duża sugestywność, charakterystyczny styl, mroczna atmosfera, oraz mieszanka tradycji z nowoczesnością. Jak 
sam mówi: „Zawsze dużo czytałem, interesowałem się historią, fantastyką, filmem, grami RPG, starymi baśniami, 
mitami i ludowymi opowieściami długo przed tym, jak zacząłem interesować się malarstwem i sztuką. Lubiłem 
tworzyć w głowie własne światy i fantastyczne, pełne przygód historie. Lubię pokazywać zwykłych ludzi, codzienne 
sytuacje w niecodziennym, często nierealnym otoczeniu. To sprawia, że te wszystkie fantastyczne światy, stwory 
i opowieści stają się bardziej realne i namacalne. Pewnie dlatego często słyszę od ludzi,  że tworzone przeze mnie 
prace są pewnego rodzaju portalem do innych światów. Daje mi to ogromną satysfakcję.  Jestem miłośnikiem 
filmu,  gier,  dobrej książki oraz  górskich  wędrówek. Od roku 2015 mieszkam i pracuję w Gorcach na Podhalu”. 
 

  „1920 - Bitwa Warszawska”                                            Jakub Różalski 


